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Po shkoj dhe shirat po i le të kyçura (Frederik Rreshpja)

 POETI QË 
KYÇI SHIRAT

Nga Enver Kushi
Në gazetën “Drita” u botua në formë  letre shkrimi “Përtej thirrjes njerëzore”, 
ku mes të tjerash nënvizoja: “Ky poet i rrallë, i denjë për të qëndruar në krah të 
mëdhenjve të letrave shqipe dhe asaj botërore, shkoi në mjerim dhe braktisje 
ekstreme. Sa ishte gjallë, ai i sfidoi të gjitha, duke na dhënë me poezinë e tij, 
por edhe me prozën e përrallat, shumë dritë, shumë dashuri, shumë ëmbëlsi, 
shumë gjelbërim jete, ylbere gëzimi e trishtimi, dhimbje njerëzore”.

Mendoj, se duke u risjellë këtë shkrim lexuesve të shumtë të gazetës ExLibris, 
i bëjmë një homazh Frederik Rreshpjes, si dhe jetës dhe veprës së tij.
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(fq. 6)

Stefan Çapaliku është i vetmi dramaturg shqiptar i cili ka marrë një çmim ndërkombëtar si autor, 
përkatësisht në vitin 2008 në festivalin “New Plays from Europe”. Ai është autor i dhjetëra dramave 
dhe regjisor i një pjese syresh. Çapaliku vjen në këtë bisedë për dramën shqipe dhe jetën, raportet 
e dashurinë e tij me këtë zhanër të letërsisë.

Stefan Çapaliku: 
Drama është një 
zhanër politik!
Bisedoi Andreas Dushi
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Sot, po pikërisht sot, hiç më larg, një  mëngjes me pak 
diell mashtrues, i ditës së shtunë, fillim muaji shkurt, ky 
vit, mbarova leximin e romanit tënd më të ri, (kurrë të 
fundit!), “Liria ime”...
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Stefan Çapaliku: 
Drama është një 

zhanër politik!
Bisedoi Andreas Dushi

Profesor, në raport me gjinitë e 
tjera të letërsisë, çfarë vendi mendoni 
se zë drama në letërsinë shqipe 
historikisht?

Zoti Andreas! Do na duhet qënë krye 
të herës të biem dakord me faktin se 
drama është një art publik. Është njësoj si 
skulptura apo arkitektura. Sepse dramën 
duhet ta shikojmë ngushtësisht të 
lidhur me teatrin. Drama është letërsi e 
aplikuar, që fatkeqësisht apo fatmirësisht 
i duhet të kalojë nëpër filtra njerëzorë 
dhe institucional për t’u miratuar dhe 
për t’u shfaqur. 

Prandaj edhe nuk mund të kemi 
dramë përpara se të lindë teatri dhe nuk 
mund të kemi dramë të mirë në kohën 
kur teatri është në krizë. Pra kemi të 
bëjmë me një zhanër politik. Nëqoftëse 
politika ka për detyrë të ndërtojë qytetin, 
domethënë se e ka të detyrueshme 
të ndërtojë edhe teatrin dhe teatri 
sendërton dramën. Kështu ka ndodhur 
në jetë të jetëve.

Në këtë kuptim drama nuk mund 
të lindë si një shfrim lirik brenda 
shpirtërave njerëzorë, që kërkojnë liri 
apo vlera të tjera që i mungojnë, si 
puna e poezisë; edhe as nuk mund të 
ulet kambëkryq bri votre të ndërtojë 
narrativa për njerëz me veshë e sy të 
hapur, si tregimi a romani.

Përsakohë që kontaktin me dramën 
do ta realizojmë nëpërmjet teatrit, 
atëhere duhet të marrim për të mirëqenë 
se drama është produkt impersonal. Nga 
një analizë diakronike mund të kuptohet 
lehtë se në kulturën shqiptare drama 
paraqitet si një lojtar rezervë, që mund 
të hyjë kurdoherë në fushë e të bëjë gol, 
nëse politika do ta dojë qytetin, qyteti do 

ta dojë teatrin dhe teatri do ta thërrasë 
në fushë dramën.

Është interesant të thuhet por në 
zhvillimin e dramës shqipe politika ka 
luajtur rol edhe nëpërmjet drejtorëve 
të teatrit. Duhet ta dimë të gjithë se në 
dijeninë time Shqipëria është i vetmi vend 
në botë ku drejtori i Teatrit Kombëtar 
vazhdon të emërohet nga kryeministri. 
Se çfarë i duhet kryeministrit kontrolli 
mbi institucionin teatror, një dreq e 
di. Kësisoj, ka pasur raste dhe ka, kur 
në krye të këtyre institucioneve të jenë 
emëruar njerëz të arsimuar mirë, liberalë 
dhe tolerantë, si puna e Xhemal Brojës, 
përshembull, që udhëhoqi Teatrin 
Kombëtar Shqiptar në periudhën e 
viteve ’60. Gjatë asaj periudhe, siç e ka 
vënë re edhe albanologu gjerman Max 
Lamberc, që asaj kohe e ka ndjekur nga 
afër skenën shqiptare, ndodhën prurje 
jashtëzakonisht të mira në dramaturgjinë 
tonë.

Por fatkeqësisht ndodhi që teatrin 
shqiptar ta udhëheqin edhe disa drejtorë 
injorantë, kasapë estetik, njerëz që 
nuk arrijnë dot të thurin dy fjalë për të 
ndërtuar një koment mbi tekstin apo 
flasin për të me terminologji kuzhine, të 
tipit: “më pëlqen” apo “nuk më pëlqen”. 

Nëse do t’ju pyesja lidhur me 
një analizë tuajën në dy rrafshe, atë 
estetik dhe letrar, çfarë mund të thoni 
për dramën deri në ’44, ’44 – ’90 dhe 
pas ’90?

Drama shqipe e para viteve ’44 lindi se 
e thirri teatri, teatri lindi se e deshi qyteti 
dhe qyteti se kështu e kërkoi politika. Pra 
e thënë shkurt. Kemi tre faza të zhvillimit 
të teatrit para viteve ’44. Faza e parë 

është ajo e viteve 1880-1920, pra deri në 
mbarim të Luftës së Parë. Faza e dytë 
është ajo e mbretërisë (1924-1939) dhe 
ajo e treta apo e Luftës së Dytë nga 1939 
deri më 1945.

Është fakt i pamohueshëm se drama 
shqipe lind për nevoja te teatrit të parë 
që themelohet brenda kolegjës jezuite 
të Shkodrës, kolegjit të Shën Françesk 
Saverit. Jezuitët, që janë importuesit 
e shprehive të kulturës moderne në 
Shqipëri sollën gjithfarë zakonesh të reja. 

Dhe këtu, zotëri Andreas, kam dëshirë 
të ndalem dhe t’i bie muhabetit pak si 
gjatë, pikërisht për faktin se në kohët 
tona nuk po ka kush si qejf të flitet për 
to: Jezuitët p.sh dolën dhe vizatuan në 
tokë një drejtkëndëshe kund 100 metra 
me 50 dhe ngulën nga katër hunj përballë 
njëri – tjetrit duke i thënë fëmijëve: ja kjo 
është një fushë futbolli! Dhe pastaj nga 
dyert e kolegjës doli një profesor i ri, që 
u shfaq me një bilbil dhe një top futbolli. 
Ky ishte një jezuit maltez, që së bashku 
me kryqin kishte sjellë edhe këto sende 
të vyera.

Pastaj jezuitët shkuan dhe blenë 
gjithandej Europës vegla muzike dhe 
bashkë me to edhe një mësues për të 
themeluar orkestrën e parë. Jezuitët 
u kujdesën gjithashtu të sillnin dhe 
të montonin edhe stacionin e parë 
meteorologjik, etj, etj.

Kësisoj, qenë ata që vendosën edhe të 
ndërtonin një sallë me rreth 300 vende 
me një skenë ala italiana dhe të mësonin 
fëmijët të luanin teatër. Ata gjithashtu 
komisionuan edhe dramaturgun e parë, 
At Leonard Martinin, që të shkruajë një 
pjesë teatrore për këtë teatër. 

Ja pra si lind edhe drama shqipe. 

Lind më 1880, bashkë me teatrin, 
dhe pagëzohet me titullin “Nata e 
Kshndellave”.

Personalisht, cili është ai element 
që mendoni se mund të përfaqësojë 
secilën prej këtyre periudhave?

Pra nëse në fazën e parë të periudhës 
së parë e shohim zhvillimin e dramës 
dhe teatrit tërësisht të lidhur me shkollat 
private dhe me arsimin katolik, në fazën 
e mbretërisë, teatri laicizohet nëpërmjet 
veprimit të dy faktorëve: shkollave 
publike dhe shoqatave laike. Faza e tretë 
e periudhës së parë, pra ajo e Luftës së 
Dytë, dallohet për përpjekje serioze 
në krijimin e teatrit profesionist dhe si 
rrjedhojë edhe e dramës me standarte 
të larta estetike. Kështu p.sh kemi në 
Shkodër të “Juda Makabe” të Fishtës 
krahas “Armikut të popullit” të Ibsen, 
të vëna në skenë nga një ish student i 
shkencave politike, më vonë poet, si puna 
e Zef Zorbës. 

Në këtë fazë, përveç regjisorëve të 
selitur në teatër, si: Lec Shllaku, Andrea 
Skanjeti, Pandi Stillu, etj paraqiten më në 
fund ata që realisht u shkolluan për këtë 
punë, si Sokrat Mio, Andrea Malo, etj.

Periudha e dytë, pra ajo e Realizmit 
Socialist, solli krijimin e teatrove 
profesionistë. Në fillim Teatri Kombëtar 
më 1945, teatri “Migjeni” më 1949 dhe 
teatri i Korçës, një vit më vonë, më 1950. 
Më pas u vijua me ndërtimin e sallave 
dhe kompanive të reja teatrore. Ndërtimi 
i gjithë këtij sistemi u zhvillua paralel 
edhe me studimet për teatrologji që u 
kryen nga një tufë të rinjsh nëpër vendet 
europiane ish komuniste, si: Mihal 
Luarasi, Esat Oktrova, Piro Mani, Kujtim 
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Spahivogli, etj. Këto djelmosha erdhën 
dhe sollën te ne konceptet akademike 
të punës në teatër dhe kërkesa të 
tjera, shpesh të rrepta, estetike për 
dramaturgjinë e re.

Ndërkaq më 1959 hapet kursi i parë 
për aktorë me studentë si Serafin Fanko, 
Edi Mirdita Luarasi, Mario Ashiku, 
Bexhet Nelku, Viktor Bruçeti, Albert 
Vërria, etj. Të gjithë ata, qenë përzgjedhë 
nga profesoresha ruse, themeluesja 
e shkollës së lartë për aktrim, Nina 
Viktorovna Çefranova, ish dekane e 
degës së nacionaliteteve, pranë Institutit 
Teatral të Moskës.

Edhe kjo periudhë e dytë e zhvillimit 
të dramës shqipe ka fazat e veta. Njëra 
që fillon mbas luftës dhe shkon deri te i 
katërti plenium famëkeq i PPSH-së dhe 
faza e dytë prej këtij viti (1973) dhe deri 
në rënien e komunizmit.

Në fazën e parë të kësaj periudhe 
kemi emrat e dramaturgëve si Kolë 
Jakova, Besim Levonja, Sulejman 
Pitarka, Spiro Çomora, Fadil Pacrami, 
Kin Dushi, Vedat Kokona, Minush Jero, 
Ibrahim Uruçi, Ndrek Luca, etj. Këtë 
kolonë dramaturgësh shumë të mirë, 
në pikpamje të njohjes dhe zbatimit 
të strukturës klasike e paraprinë 
Kolë Jakova, kurse në pikpamje të 
eksperimentit Fadil Paçrami. 

Në fazën e dytë të kësaj periudhe 
kemi emrat e dramaturgëve, si: Fadil 
Kraja, Bashkim Kozeli, Teodor Laço, Kiço 
Blushi, Ruzhdi Pulaha, Pëllumb Kulla, etj.

Paralelisht në Kosovë është një aradhë 
dramaturgësh të rëndësishëm si: Anton 
Pashku, Rexhep Qosja, Teki Dervishi, 
Ymer Shkreli, Beqir Mysliu, etj.. E gjithë 
kjo listë, për mendimin tim paraprihet 
nga Teki Dervishi, një autoritet ndriçues 
i rrugës së dramës së re shqipe.

Periudha e tretë, apo ajo e mbas 
viteve ‘90 mendoj se ka shënuar edhe 
ajo dy fazat e veta. E para nga viti 1990 
deri më 1997 dhe e dyta nga 1998 e deri 
më sot. 

Për shkak të një komunikimi më 
intensiv midis Shqipërisë zyrtare dhe 
Kosovës në këtë periudhë të tretë mund 
të hartohen edhe lista të përbashkëta 
dramaturgësh si: Kasëm Trebeshina, 
Serafin Fanko, Mehmet Kraja, Bashkim 
Hoxha, Ferdinand Hysi, Fadil Hysaj, Haqif 
Mulliqi, Refet Abazi, Albri Brahusha, 
Jeton Neziraj, Saimir Gongo, Ledian 
Gjeçi, etj.

Në pikpamje të receptimit të gjërë 
publik dhe sidomos të produksioneve 
të huaja të dramaturgjisë së tij vendin e 
parë e zë Jeton Neziraj. Jeton Neziraj për 
moshën që ka dhe për perspektivat që 
paraqesin horizontet e tij të pritjes jashtë 
botës shqiptare, mund të thirret “Kadare 
i dramës shqipe”.

Në fazën e parë të kësaj periudhe të 
tretë kemi çastin kur teatri merr goditje 
vdekjeprurëse nga politika. Dëshmohet 
kësisoj se politika nuk ka nevojë për 
qytetin dhe as qyteti për teatrin e natyrisht 
që as teatri për dramën e vet. Këtu po ju 
citoj rrëfimin e sinqertë të një aktori të 
teatrit të Shkodrës, Enver Hysenit, kur 
thotë se: “Teatri u shkatërrue për hir 
të reformave demokratike. Erdhën e na 
thanë se ishim shumë, se merrnim rroga 
të pameritueme e se askush nuk kishte 
ma nevojë për ne...edhe kështu teatri 
mbeti krejt pa spektatorë dhe u rrethue 
prej klubesh llamarine, që shitshin brekë 
dhe raki të bame vetë”

Cili është ai vend që meriton sot 
drama shqipe dhe a ndodhet aty?

Drama pra kjo krijesë e bukur 
dykëmbëshe shkel sa në historinë e 
letërsisë dhe po aq edhe në historinë e 
teatrit. Në vendin tonë ajo gjendet si një 
krijesë jetime që shtyhet nga të dyja anët. 
Poetët dhe prozatorët duan ta nxjerrin 
nga historia e tyre për t’i liruar sa më 
shumë vend vetes dhe po për të njëjtën 
arsye edhe regjisorët dhe aktorët duan ta 
nxjerrin nga historia e teatrit.

Kësisoj drama shqipe ka nevojë për 
arbitër që të mësojë palët, qoftë edhe 
me dhunë të respektojnë rregullat. 
Këtë rol mund ta luajë vetëm shkolla 
me programet e saj, pra kultura e 
parashkruar, pra fatkeqësisht prapë 
politika. 

Kritika për teatrin a funksionon në 
Shqipëri?

Kritika për teatrin themelohet diku 
mbas viteve 1960 nga figura të tilla, si: 

Selman Vaqarri, profesor Kudret Velca, 
Bardhyl Kosova dhe më vonë nga Miho 
Gjini, dhe Mexhid Premci. Kritika aso 
kohe u mbajt në këmbë veçanërisht nga 
revista të tilla të specializuara si “Teatër”, 
“Skena dhe ekrani”, pa përmendur këtu 
kolonat që i viheshin në dispozicion 
nga revista “Nëntori” apo e përjavshmja 
“Drita”.

Mbas viteve ’90 në përgjithësi kritika 
letrare dhe veçanërisht ajo teatrore 
shkatërrohet krejtësisht. Disa tryeza 
informale nëpër disa festivale teatrore 
përpiqen të mbajnë të ndezur flakën e 
debatit, por pa entuziasmin e duhur.

I vetmi person, “i fundmi i 
mohikanëve”, ai që i reziston këtij 
orteku marramendës është prof. dr. Josif 
Papagjoni, i cili nuk rresht së ndjekuri 
jetën teatrore shqiptare që prej viteve ’70 
të shekullit që shkoi. Pra, për një periudhë 
50 vjeçare Papagjoni ka qenë dhe mbetet 
dëshmitari i gjallë i atij arti që lind dhe 
vdes çdo natë dhe që thirret teatër me 

gjithë dramat e veta brënda. Ai është 
autor i Historisë së Teatrit Kombëtar dhe 
i shumë veprave të tjera madhore.

Shumë i rëndësishëm në këtë fushë 
ka qenë edhe kontributi i profesoreshë 
Erenestina Gjergji Halili me punimin 
e vet “Bibliografia e dramës së botuar 
shqipe (1883-2017)”

Dhe që atmosfera të mos duket kaq 
e zymtë nuk mund të rri pa përmendur 
këtu edhe dy studiues dhe kritikë të rinj 
të teatrit, që do mund të sigurojnë një të 
ardhme për mendimin historiko-kritik të 
dramës dhe teatrit shqiptar, dr. Angjela 
Çikopano dhe dr. Gëzim Puka.   

Ju nuk jeni vetëm dramaturg, por 
edhe rregjisor. Kur dhe pse vendosët 
t’i vinit vetë në skenë dramat, jo vetëm 
tuajat por edhe të tjera? 

Vendosa të vë në skenë veprat e mia 
mbas disa kontakteve sistematike që 
pata me disa kolegë të mi evropianë. 
Isha patron i Shqipërisë në festivalin 
“Neue Stücke aus Europa” që zhvillohej 
qe nga viti 1992 fillimisht në Bon dhe 
më vonë në Frankfurt, Wizbaden dhe 
Mainz. Ai festival që e ndoqa nga viti 
2000 deri më 2012 e ndryshoi krejtësisht 
jetën time profesionale. Festivali i 
themeluar nga Tankred Dorst, Ursula 
Ehler dhe Manfred Belharz ishte kthyer 
në qendrën më të rëndësishme të 
shfaqjes, diskutimit dhe promovimit 
të dramës së re europiane. Njohja nga 
afër me shfaqje dhe dramaturgë të tillë 
aktiv, si: Marius Ivashkievicus, Biljana 
Srbljanović, Özen Yula, Bernhard 
Studlar, Gianina Carbunariu, Simona 
Semenić, Mark Ravenhill, Paul Pourveur, 
Hristo Boytchev, Laura Ruohonen, Ákos 
Németh, Tena Štivičić etj., ndryshoi edhe 
sjelljen time ndaj teatrit. Mësova shpejt 
se shumica e këtyre njerëzve i vinin vetë 
në skenë veprat e veta edhe pse vinin nga 
edukacione të tjera akademike. 

Atëhëre, i shtyrë nga këto eksperienca 
dhe i shqetësuar nga fakti se po ecja 
me të shkruarin e dramës më shpejt 
sesa interesimi i regjisorëve të tjerë për 
dramat e mia, i thashë vetes se duhet ta 
provoj edhe unë këtë aventurë dhe ia 
nisa me “Putargat e thata” më 2008. Prej 
asaj kohe kam vënë në skenë pjesët e mia 
si: “Shën Gjon Kryepremi”, “Një histori 
humbësish ose mos pështyni përtokë”, 
“Birrë, gozhdë dhe sapun”, “XXL TV”, 
“Fausti prej Tirane”, “Provat gjenerale të 
një vdekje të paralajmeruar”, “20 vjet, dy 
javë dhe dy ditë”, “Danimarka, Toka jonë”, 
“Një zjarrfikës në oborrin e teatrit”, “Një 
ëngjëll në katin e njëmbëdhjetë”, “Dome”, 
“Tre vetë në një varkë pa llogaritë Nik 
Prel Mujën”, “Pesë ditë mbret”, “Kapterr 
Behari”, etj.

Por ky “vetadministrim” i prodhimit 
tim dramatik nuk e ka penguar 
bashkëpunimin me regjisorë të tjerë, 
që kanë dëshiruar të vënë në skenë 
pjesët e mia, ndaj dhe gjej rastin t’i 
shpreh mirënjohjen dhe respektin tim 
regjisorëve, si: Serafin Fanko, Rikard 
Ljarja, Ahmet Jakupi, Kolë Kaftalli, Naun 
Shundi, Alfred Bualoti, Ema Andrea, Altin 
Basha, Mehmet Xhelili, Milto Kutali, 
Alfred Trebicka, Agron Biba, Kushtrim 
Bekteshi, Idriz Gjokaj, Gjergj Prevazi.

Gjithashtu jam përpjekur që të mbaj 
gjallë edhe interesimin e regjisorëve të 
huaj ndaj teksteve të mia dramatike, 
siç është rasti me regjisorë të huaj, që 
punuan pjesët e mia në USA, Rumani, 
Maqedoni, Mali i Zi, si: Vadimir Millcin, 
Cristian Dumitru, Joe Martin, etj. 
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Nga dramaturgët e tjerë kam vënë 

në skenë vetëm pjesë nga dramaturgjia 
bashkëkohore. Kësisoj kam punuar 
autorët gjermanë: “Hamletmakina” 
nga Heiner Muller, ”Nata arabe” nga 
Roland Schimmelpfennig, “Kontrabasi” 
nga Patrick Süskind, “Jashtë derës” nga 
Wolfgang Borchert, “Eldorado” nga 
Marius von Mayenburg. Po kështu kam 
vënë në skenë edhe dramën e austrialianit 
Caleb Lewis “Dogfall”. Kurse nga autorët 
bashkëkohor shqiptar kam bërë regjinë e 
dramës absurde “Nji mbret pa mbretni“ 
të Primo Shllakut.

Gjatë gjithë kësaj rruge jam përpjekur 
të bëj me dije se unë jam një regjisor 
jashtë gare, autodidakt, prej atyre që ka 
mësuar frëngjishten pa patur fatin të 
jetojë në Francë. Dhe finalja e gjithë kësaj 
pune, nuk se më ka bërë një regjisor më 
të mirë me kalimin e viteve, sesa më ka 
mësuar të shkruaj më mirë.

  
Kur punohet me tekstin dhe 

vendosjen e tij në skenë, Stefani autor 
a ndahet nga Stefani rregjisor?

Përpiqem ta bëj këtë. Ngandonjëherë 
ia dal mirë. Ndodhë që jo. Gjithsesi ka 
një farë misteri në këtë proces. Mua më 
shijon shumë, por kam vënë re se edhe 
shumicës së atyre që punojnë me mua, 
i shijon.  

Drama juaj, pas ’90 është krejtësisht 
ndryshe nga çfarë deri atëherë i ishte 
ofruar publikut. Nga buroi ky ndryshim? 

Ndryshimi buroi nga politika e re, 
qyteti i ri që dëshëronim të ndërtonim, 
teatri. Ishte fundi i vitit 1994. Kishte 
pak që qeshë kthyer nga Praga, ku pata 
studiuar për Histori Arti, Estetikë dhe 
teori Arkitekture. Atje pata parë edhe 
teatër dhe pata marrë me vete mjaft 
aroma tendencash të reja. 

Mbaj mend sesi me dramën time 
të parë ndën sqetull, ngjita shkallët 
e katit të tretë të pallatit ku jetonte 
mjeshtri. E hapi derën ai vetë. Aso 
kohe Serafin Fanko duhej të ishte 
rreth mesit të pesëdhjetave, aq sa jam 
unë sot. Ai zakonisht rrinte ulë mbi 
një divan përballë televizorit, me një 
gotë të vogël, që e gjerbte me ngadalë. 
Vështirë të kishte televizioni një 
spektator më të mirë se ai. Kur unë i 
dhashë tekstin, doli pa fjalë nga dhoma 
tjetër, si të qe duke u nisur drejt një 
tempulli, ku do kryhej në heshtje rituali 
i shenjtë i leximit. Kisha një padurim të 
jashtëzakonshëm dhe doja të gjeja një 
mënyrë për ta shtyrë kohën që nuk ecte 
kurrësesi. Ai po konsumonte historinë 
time, që nëse do t’i pëlqente, unë do 
bëhesha dikushi, nëse jo, nuk e di se 
me çfarë punësh të tjera do merresha. 

Mirëpo, mbas kund treçerek ore, ai 
doli me syzet në majë të hundës dhe 
me tufën e letrave në dorë. Vërehej 
një farë hutimi në sytë e tij. Pasoi një 
pauzë, me gjasë teatrale. Pastaj ai tha: 
Po. Më pëlqen. Më pëlqen, përsëriti. Do 
ta vë në skenë, theksoi, dhe i vuri pikën 
aty për aty muhabetit. Atë çast mu duk 
se përceptova sesi ai u shndërrua në 
kumbarën tim në altarin e shenjtë të 
teatrit. Me atë rast, pata mundësinë t’i 
hyja teatrit nga shpina e skenës. Të dilja 
në skenë, kur salla qe bosh. Të kundroja 
me andje trarët, litarët dhe shtangetat, 
që rrinin të varura si gijotina të fshehta, 
të thikta dhe të befta. Të verbohesha 
lumturisht prej projektorësh gjithfarë 
ngjyrash. Pra, të përjetoja atë magji, 
atë “abrakadabra” që të bën të biesh 
në dashuri njëherë e përgjithmonë me 
teatrin.

Po për modelet e ndjekura atëherë, 
në fillimet tuaja me synimin për t’i 
kapërcyer, çfarë mund të thoni?

Gjatë gjysmës së dytë të dekadës 
së fundit të shekullit që kaloi, përvec 
dramës “Ftesë për darkë” shkrova edhe 

tre të tjera “Metamorfoza”, “Kulla e 
Babelit” dhe “Utopos”.

“ Utopos”  është  një  dramë 
deheroizuese që rrinte në sinkron me 
gjithë cfarë ndodhte aso kohe në vendet 
ish komuniste. Nuk ishte gjithaq e 
lehtë t’i qaseshe “Utopos”. Kishte diçka 
tejet guximtare në të. Imagjinoja sesi 
njerëzit mund të çoheshin dhe të dilnin 
nga salla, kur shikonin sesi teksti, sado 
impersonal i jepte të drejtë dy vëllezërve 
që i kishin treguar grave të veta që të mos 
sakrifikoheshin sesa burrit të Rozafës 
që kishte mbajtur besën dukë e çuar të 
shoqën për kurban.

 
Ju keni shkruar poezi, me të 

cilat edhe keni debutuar në letërsi, 
prozë, të shkurtër e të gjatë, drama 
e komedi... Ku e gjeni veten më mirë 
dhe si mund ta përshkruani procesin 
nëpër të cilin një temë apo subjekt 
kalon para se të kanalizohet në gjininë 
përfundimtare?

Siç mund të vihet re edhe nga 
kjo intervistë unë jam një njeri që 
eksperimentoj me veten. Nuk më 
dhimbset vetja, nuk dua të ndërtoj 

piedestal për të. Ka artistë që mbasi që 
besojnë se kanë gjetur pikën e tyre të 
fortë investohen dhe nuk lëvizin vendit. 
Kurse unë ende nuk e kam gjetur pikën 
time të fortë, sepse nuk e kërkoj, por 
thjesht shkoj në kërkim të perspektivave 
të reja. Besoj fort se Zoti i di më mirë se 
unë, punët e mia. 

Si e përshkruani ndryshimin e 
emocionit që përjetoni me vendosjen 
në skenë të një pjese teatrale 
krahasuar me atë të botimit të një 
libri?

Kur vë në skenë diçka receptuesin tim 
e kam aty, të pranishëm, të gatshëm për 
të t’i kthyer efektet e receptimit aty për 
aty. 

Nuk ndodhë kështu me librin. Duhet 
të dalësh në rrugë dhe të kërkosh të 
takosh lexuesit tuaj.

Duke përdorur një term nga 
somelierët mund të them se teatri për 
dramaturgun është si një verë e mirë 
imediate, kurse libri diçka që ka nevojë 
të dekantohet mirë dhe gjatë në mënyrë 
që të çlirojë gjithë shijet dhe aromat e 
mundshme.  
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Jo rrallëherë, korifenjtë e poezisë shqipe, 
janë frymëzuar drejtpërsëdrejti nga 

poezia popullore, duke na dhuruar vargje 
që do të mbesin ngaherë në kujtesën më të 
mirë të letërsisë sonë. Në lëvrimin e kësaj 
krijimtarie, natyrisht që çdo poet ka lënë 
vulën e pashlyeshme të origjinalitetit të 
vet. Në botimin e krijimtarisë së zgjedhur 
poetike (1962-2010), poeti Fatos Arapi ka 
një numër të konsiderueshëm krijimesh të 
frymëzuara nga motivet e folklorit të jugut. 
Përmendim këtu: “Të diel në mëngjes”, 
“Moj e vogëla sa loti”, “A je brymë moj a je 
borë”, “Sa qava për ëndrrën moj”, “Pse u 
deshëm bashkë”, “Udhës shkon një qiparis”, 
“Balada e Hamides”, “Vaçë ku dahet 
kësmeti”, “Kujtoja se binte shi”, “Mbiu 
nerënxa në det”, “Loti çanë gurin”, “Po vjen 
lumi turbullo”, “Vëre një gur në zemër”. 
Në të gjitha këto perla poetike, motivet 
popullore ndërkallen përmes një vargu 
kyç, i cili më pas e zgjeron frymëmarrjen 
në krejt poezinë. 

“Hëna në zambak të bardhë/ Flet me sy e 
flet me vetull/ Ti e gjallë e unë i vdekur/ Unë 
mbi gur varri mbështetur/ qesh e loz me ty 
një shekull/ Përmbi Vlorë, ndënë kodrat/ si 
të vdes/ ku t’i lë hokat?/Hanko – shpirt, ku t’i 
lë lodrat?” (“Hanko mos shkel nëpër varre, 
se të vdekurit i ngjalle”)

Shohim se në pjesën dërrmuese të tyre, 
këto poezi janë lirika erotike. Arapi ruan 
ritmin dhe frymën e vargjeve popullore, por 
e përpunon motivin sipas të gjitha ligjësive 
të artit të tij poetik. Në fund të fundit, çdo 
poet ndikohet nga ajo lloj majaje e folklorit, 
e cila vendos pikëtakime, pikërisht me atë 
lëndë që vetë poeti ka ngjizur poetikën e 
tij. Vjen kështu një bukë poetike, në të cilën 
motivi popullor dhe poezia e kultivuar 
bashkohen si një përbërës i pandashëm. 
Arapi është frymëzuar kryesisht nga ato 
vargje të folklorit mbarëshqiptar, ku populli 
i ka kënduar dashurisë së pamundur dhe 
përmasës së saj tragjike, pikërisht aty 
ku luhet loja e vdekjes dhe e përjetësisë. 
Poeti merr prej kësaj poezie dashurinë e 
jetuar edhe kur të dashuruarit u përkasin 
dy botëve të ndryshme; njëri jetës e tjetri 
vdekjes. Sepse dashuria nuk vdes asnjëherë. 
Ajo vetëm sa kalon nga një jetë në tjetrën. 
Prandaj përherë duhet dashur “pak më 
tepër. Përtej kohëve dhe përtej jetës. Në 
këtë kontekst të fundit,  lënda popullore 
nuk del më si motiv i drejtpërdrejtë, por si 
lëndë intertekstuale. 

“Kapërcej ty e kapërceva veten/ dhe 
përtej vetes kapërceva jetën/ dhe përtej jetës 
kapërceva vdekjen/ I hapa krahët të pushtoj 
ty vetëm/ Ti do t’më dashurosh patjetër!” (“Ti 
do t’më dashurosh patjetër!”)

“U ngrita, e lashë varrin/ Të lutem, 
mbushma syrin/ me buzëqeshjen tënde/ Unë 
për ty lashë varrin” (“U ngrita”)

Ndikimin nga poezia popullore e jugut, 
e gjejmë në poezinë e Arapit edhe përmes 
pulsimit të kujës labe apo të të qarës me 
ligje. Përmendim këtu poezinë elegjiake 
“Në varrin e Lirisë”. Edhe pse poeti thotë 
mes vargjesh “motra ime”, duke na dhënë 
të kuptojmë se ndodhet te varri i së motrës, 
poezia nuk e ka një poshtëshënim, apo një 
dedikim nën titull. Prandaj emrin “Liri” 
mund ta marrim edhe si emër njeriu, edhe si 
koncept. Kjo e fundit në dy këndvështrime: 
liri si antipod i tiranisë dhe liri si shkuarje në 
parajsë, ku jemi të lirë nga prangat tokësore. 
Që është parajsë nuk ka dyshim, pasi poeti 
shkruan “terri njeh vetëm gjuhën e dritës”. 
Arapi përtejbotën (në krejt poezinë e tij) nuk 
e sheh si përtejbotë të errët, por si përtej-
jetë, apo nisje e një jete: përjetësisë. Prandaj 
njerëzit e vdekur fizikisht janë realë në këtë 
poezi, ata nuk janë hije. Përtejbota e Vllasit 
(vëllait poetik e gjenetik të Fatosit) në ciklin 

poetik “In Tenebris” është e njëjtë si këtu. 
Nuk ka përmendje hijesh në botën tjetër. 
Motra e vdekur, Liria është shpirt dhe jeton 
në parajsën e shpirtrave të gjallë. E qara me 
ligje e Labërisë ndihet te përsëritja e fjalëve. 
Ja si vjen kjo përsëritje e fjalëve apo ky refren 
në poezinë popullore.

“Te plepi i Bilishtit/ Dy martira ranë/ U 
vranë dy trima/ Manja me Selmanë/ Bir’ o 
djal’ i nënos /Çdo të qanj më parë/ Njerin 
e kam nip/ Tjatrin e kam djalë/ U vranë 
dy trima/ Kushërinj të parë/ Bir, Selman i 
nënos!/ Ç’do t’u qanj më parë?” (“Bir, Selman 
i nënos!”)1

Në elegjinë “Te varri i Lirisë”, shohim 
që në fillim përsëritjen dy herë të fjalëve 
“fryn erë me shi”, e mandej “erë me shi”. 
Ndërkohë e vdekura thirret plot tri herë. 
Ajo përmendet në vargun hyrës: “Fryn erë 
me shi, motra ime”; në trup të poezisë: “u 
bëmë lot qiriri, motra ime” dhe në vargun 
përmbyllës të elegjisë: “kërkon lodrën që i ka 
humbur, motra ime”. Në të qarën me ligje të 

1  Visaret e kombit. Vëllimi III. Tiranë. 1937. fq. 216.

Labërisë emri i të ndjerit/ndjerës, thirret në 
fillim të vajtimit, përgjatë vajtimit (jo vetëm 
një herë) dhe në fund të vajtimit. Fakti që 
këtu del vetëm një herë në trup të poezisë 
shenjuesi “motra ime”, e bën poezinë të 
jetë një lloj përshpirtje e krishterë, por me 
lëndë të ligjërimit lab. Simbolika e numrit 
tre lidhet gjithashtu dhe me konceptin e 
ringjalljes. Ringjallje kujtimi e motrës së 
ndjerë, thirrje në botën tjetër veçse për 
pak, si shkak i vajtjes në atë botë të vëllait 
të saj. Kjo vizitë në botën tjetër ka një traditë 
të ngulur në odisetë e shumë heronjve në 
letërsi, kurse ky rikthim, falë të thirrurës 
të kujton baladat shqiptare. Për rikthimin 
e të vdekurve në botën e të gjallëve, vetë 
Arapi studiues shkruan kështu në “Këngë të 
moçme shqiptare” ndërsa analizon baladën 
e vëllait të vdekur: “Praktika shqiptare, 
pra, dëshmon se i vdekuri mund të çohet 
prej varrit si nga lotët, ashtu edhe nga 
mallkimi”.2 Në këtë elegji nuk bëhet fjalë për 
çuarje të të vdekurve nga varri si në baladë, 
por shohim se lënda baladeske ndërkallet 
2  Fatos Arapi. “Këngë të moçme shqiptare”. Tiranë. 
1986. fq. 83.

në poezi vetëm në formë. Lënda tjetërsohet 
në letërsinë e kultivuar. Këtu është vëllai që 
vajton për motrën dhe janë lotët e vëllait 
që niset nga jeta në përtej-jetë, ata që na 
ngjallin e na përndrisin hapësirat e vdekjes. 
Paraqitja e tyre si njerëz të gjallë në varr nuk 
lidhet me elemente fantastike si në epos 
(këngët “Muji mbas deket”, “Halili mbas 
deket”), apo në baladat e krijuara në kohërat 
pagane, por ka lidhje të drejtpërdrejtë me 
konceptin e ringjalljes në krishterim.

Në një kuptim alegorik, padyshim se ky 
është edhe vajtim për lirinë. Koncepti i lirisë 
mbetet koncepti thelbësor për një poet si 
Arapi, që i këndoi me pikëllim rrokaqiejsh 
tragjedisë shqiptare në Tiranën e tiranive 
(në Tiranë ka vetëm tiranë - varg i Arapit). 
Kemi një motër në sfondin tërësor të poezisë 
që jetësohet përmes zërit apo dialogut të 
nënkuptuar me të vëllanë (ti më flet), që herë 
krijon idenë se është ajo që i tregon të vëllait 
për të vdekurit e tjerë, herë na duket se poeti 
i sheh të tërë me sytë e tij, pasi motra e ka 
mirëpritur në botën tjetër. Atmosfera poetike 
na shfaq të vdekur të profileve të ndryshme: 
një plak që kërkon çka humbur (mision i 
përmbushur jetësor), një poet që ka lënë 
përgjysmë këngën e tij në botën e të gjallëve 
(mision i papërmbushur apo i pakuptuar), një 
nuse (dasmë e përkëmbyer me vdekje) dhe 
një fëmijë (jetë e pajetuar). A mos është liria 
atëherë joliri dhe liri e vdekur e një atdheu në 
tërë fushëpamjet e tij ekzistenciale? Gjëma 
e burrit te poeti përcjell dashuri jo vetëm 
për motrën e vdekur, po edhe për tërë të 
vdekurit e tjerë. Ai kërkon t’i ngjallë të gjithë 
ata, përmes ndezjes së qirinjve mbi varret 
e tyre. Me flakëzën e dashurisë së qiriut të 
motrës, poeti shpall një ringjallje kolektive. 
Atëherë, themi se ky vajtim është një lloj zie 
për vdekjen e lirisë, ku thirrjet “motra ime” 
njëlloj si në të qarën me ligje të iso-polifonisë, 
i drejtohen motrës së shpirtëzuar, lirisë së 
Shqipërisë, bash aty ku dergjet, në varrin e saj. 

TE VARRI I LIRISË

Fryn erë me shi, motra ime,
u shuan qirinjtë e varreve pranë.
Erë me shi…
Qiririn tënd të ndezur
mbroj në grushtet e mia.
Takohemi vetëm në këtë dritë,
u bëmë lot qiriri, motra ime.
Dridhemi si kjo flakëz e drojtur…
Ti më flet: aty poshtë ka njerëz:
është një plak këtu pranë
kërkon thikën të qërojë mollën
e dot nuk e gjen: ky poet, miku im,
ka lënë gjysmën e vargut pa shkruar:
“Një kafe - pa ty - në Tiranë…”
I ka humbur unaza asaj nuseje,
e kërkon me frikë nusërie.
Errësirë aty poshtë:
terri njeh vetëm gjuhën e dritës.
Me qiririn tënd ndër duar
kaloj varr më varr dhe ndez
qirinjt’ e shuar. Pak dritë prej shpirtit.
Një fëmijë aty pranë,
kërkon lodrën që i ka humbur, motra 

ime.

LËNDA E POEZISË 
POPULLORE NË POETIKËN 

E FATOS ARAPIT
Nga Alisa Velaj
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Në vend të një sqarimi

Më 17 shkurt të vitit 2006, ndërroi jetë Frederik 
Rreshpja. Mbaj mend, që gazeta “Drita”, kryeredaktor i së 
cilës ishte Zyhdi Morava, në “Dosier Trederik Rreshpja”, 
krahas jetëshkrimit, botohen shkrime nga Myftar Gjana, 
Shpëtim Kelmendi, Granit Zela, si dhe poezi të zgjedhura 
nga Rreshpja.

Më 5 mars të po këtij viti, në gazetën “Drita” u botua në 
formë  letre shkrimi “Përtej thirrjes njerëzore”, ku mes të 
tjerash nënvizoja: “Ky poet i rrallë, i denjë për të qëndruar 
në krah të mëdhenjve të letrave shqipe dhe asaj botërore, 
shkoi në mjerim dhe braktisje ekstreme. Sa ishte gjallë, ai 
i sfidoi të gjitha, duke na dhënë me poezinë e tij, por edhe 
me prozën e përrallat, shumë dritë, shumë dashuri, shumë 
embëlsi, shumë gjelbërim jete, ylbere gëzimi e trishtimi, 
dhimbje njerëzore”.

Mendoj, se duke u risjellë këtë shkrim lexuesve të shumtë 
të gazetës Exlibris, i bejmë një homazh Frederik Rreshpjes, 
si dhe jetës dhe veprës së tij.

Nuk ndjej asgjë, tha Frederiku. Më ka ikur nuhatja për 
gjërat e kësaj bote. Nuk ndjej asnjë aromë… As aromat e 
luleve nuk i ndjej më… As aromën e grurit dhe të bukës. As 
aromat e jetës. Ndjej vetëm aromat e dheut e të shirave… 

Këtë shënim e kam hedhur në një nga blloqet e mi, 
menjëherë pasi jam kthyer në zyrën e katit të tretë të 
Muzeut Historik Kombëtar. Duket nga shkrimi i keq, që 
fjalët e mësipërme i kam shkruar me nxitim, ndoshta për 
të riprodhuar me saktësi ato që më tha Frederik Rreshpja. 
Shënimi nuk ka datë të saktë. Sipër kam shkruar këto fjalë: 
“Mesditë. Dhjetor 2005”, ndërsa poshtë “Fjalët e Frederik 
Rreshpjes, teksa thithte cigaren ulur në një nga stolat e 
korridorit të katit të dytë, të pavionit të kardiologjisë, spitali 
Nr.1 ku kisha shkuar me Moikom Zeqon”.

Mbaj mend që atë ditë në Tiranë binte shi dhe në malin 
e Dajtit borë. Nuk e di pse nuk kam shkruar hollësira të 
tjera për atë ditë, kur Frederik Rreshpja u shtrua për herë 
të fundit në spital. Në bllokun tim nuk kam shënime as për 
takimet pas Vitit të Ri 2006, ku si gjithmonë kam shkuar me 
mikun tim Moikom Zeqo… Fjalët e sipërpërmendura janë 
të fundit që janë shkruar në bllokun tim… Më vjen keq që 
nuk kam hedhur asgjë me shkrim nga takimet dhe bisedat 
me të gjatë viteve 1992-1993 ose 1993-1996, por veçanërisht 
në vitet 2000-2005. Sepse në vitet 1992-1996 ose më saktë në 
fundfillimvitet ’92-’93, kur unë provoja papunësinë dhe një 
vetmi që nuk do ta harroj kurrë, Moikom Zeqo i dha mikut 
të tij të vjetër Frederik Rreshpja për të lexuar tregimin tim 
“E hëna e vitit zero”. Dhe atë tregim Frederiku e botoi në 
numrin e parë të gazetës “Evropa”, botim i firmës me të 
njejtin emër, që drejtohej nga poeti i madh… Nuk do ta 
harroj kurrë 10 janarin e vitit 1993. Ishtë një ditë e ftohtë, 
por plot dritë dhe me një bardhësi ëndrre. Me gazetën në 
dorë, hyra në lokalin pranë Lidhjes së Shkrimtarëve, ku gjeta 
Frederikun me Moikomin. I ndrojtur dhe me një ngazëllim të 
brendshëm u ula pranë tyre, duke dëgjuar, pas falenderimeve 
të mia, fjalët e Frederikut. Dhe po atë ditë, Rreshpja i madh 
më tha: “Tregimi ka shtratin e romanit. Shkruaje romanin 
se do ta botoj unë me shpenzimet e mia…” Unë i thashë se 
nuk kisha provuar të shkruaja ndonjëherë prozë të gjatë, 
se… Por ai ngulte këmbë dhe disa herë tha se romanin do ta 
botonte shtëpia botuese “Evropa”, se tregimi me gjarpërinj 
lodra ishte i goditur, se… Pa dashur të futem në hollësira e 
të rrefej gjatë për emocionet e asaj ditëjanari me bardhësi 
ëndrre dhe të tjerat më pas, romani “Hëna e vitit zero” u 
shtyp në shtypshkronjën e shoqërisë “Evropa” sh.p.k. me 
adresën rruga “Muhamet Fortuzi” nr.46, me drejtor Frederik 
Rreshpen. Pas rrugës “Bardhyl”, në një apartament të vogël 
ku Fredi kishte nisur punën e më pas diku prapa ish godinës 
së gazetës “Bashkimi”, adresa e mësipërme ose shtëpia 
e vjetër tiranase tek vendi i quajtur “Kodra e Kuqe”, ishte 
qendra e shoqërisë “Evropa” me shtypshkronjën, zyrën e 
pronarit të saj, Fredit, zyrat ku punonin redaktorët si dhe 
shtëpia ku edhe banonte poeti Rreshpja. E në këtë shtëpi, 
ku unë kam hyrë dhe dalë sa e sa herë, kam parë kulmin e 
shkëlqimit financiar të Rreshpjes, siç kam parë vite më vonë, 
veçanërisht në vitet 2000-2005, kulmin e varfërisë së tij, 
humbjen e çdo gjëje, revoltën ndaj atyre që e lanë me gisht 
në gojë, trokitjet e tij në kryeministri, ministri të ndryshme, 
telefonatat me politikanë, ministra, juristë. Pesë vitet e fundit 
përbëjnë epilogun tragjik të jetës së poetit. Dhe po t`i shtosh 
edhe sëmundjen e rëndë që e goditi fillimisht në zemër 
dhe më pas në tru, do të thoja pa hezitim, se Rreshpja po 
përjetonte çuditërisht vetminë dhe varfërinë e De Radës dhe 
udhëtimet halucinante të Serembes, dy nga idhujt e talentit 
të papërsëritshëm nga Shkodra… Njëkohësisht në këto vite 
ferri të vërtetë për poetin e rrallë, kam parë nga afër edhe 
kujdesin dhe përkushtimin e jashtëzakonshëm të shkrimtarit 
dhe enciklopedistit Moikom Zeqo. Ky përkushtim i Moikom 
Zeqos i kalon kufijtë e atij që quhet humanizëm ose dashuri 
njerëzore dhe përbën një shembull të gjallë në marrdhëniet 
mes krijuesve, ndoshta unikal në letrat shqipe. Moikom 
Zeqo i dha Frederik Rreshpes ngrohtësi njerëzore, dashuri, 
i lehtësoi dhimbjet duke e ndjekur kudo që poeti shkonte 
dhe duke ndjerë e ndarë edhe vetë shumë  nga drama e 
poetit… Dhe falë miqësisë sime të kahëmoçme me Moikom 
Zeqon dhe disa rrethanave që i përshkrova më lart, shto këtu 
edhe punësimin tim në Muzeun Historik Kombëtar, aty nga 

vitit 2000, kam patur fatin që edhe unë të kem qënë pranë 
Frederik Rreshpes, të rri me të, të shkëmbej mendime për 
letërsinë, të dëgjoj dhe përfitoj nga mënçuria dhe thellësia 
e gjykimeve të tij, të ndjek bisedat mes tij dhe Moikomit apo 
edhe me krijues të tjerë… Delikat në sjellje dhe në të folur, 
i thellë dhe i qartë në gjykime, njohës i shkëlqyer i letërsisë 
botërore dhe asaj shqipe, nuhatës i talenteve të vërteta dhe 
me shije aristokrati në letërsi, i tillë ishte Frederik Rreshpja 
në biseda me kolegë. 

Por vitet e fundit herë-herë ai ishte ndryshe, jo vetëm në 
pamjen e rrënuar dhe plakjen e parakohshme, ecjen nëpër 
rrugët e Tiranës duke i tërhequr këmbët zvarrë (ndoshta pas 
mesnatave të qeta e më hënë të plotë, rrugët dhe rrugicat 
pranë qendrës së kryeqytetit shqiptar, do të ndjejnë gjatë 
zvarritjen e këmbëve me ca këpucë të vjetra apo sandale pa 
rrypa të poetit brilant Frederik Rreshpja). Frederik Rreshpja 
ishte ndryshe edhe me bisedat e tij halucinante, të mjegullta, 
rrëfimet absurde, ngatërrimet të kohëve. Dhe tani, që ai nga 
data 17 shkurt i këtij vitit ka shkuar për të mos u kthyer më 
fizikisht, kam kuptuar psenë e atyre bisedave të çuditshme, 
të denja për penën dhe fantazinë e Borhesit … Frederik 
Rreshpja të paktën që nga viti 2001, sapo binte muzgu, 
ashtu si në rrëfimet fantazmarike ballkanase e shqiptare, 
shkonte në botëra të tjera, përtej asaj reales, dhe kthehej në 
botën e të gjallëve befas në mëngjes, para lindjes së diellit. 
Më besoni, isha i bindur se po ta pyesja Frederik Rreshpjen 
ku kishte qenë gjatë natës, do të përgjigjej lehtësisht: “Kam 
qenë në Kinë dhe jam kënaqur duke pirë raki orizi me Li 
Bonë… Kam qenë në Trojë, ku takova Homerin e verbër dhe 
bashkë me grekun e madh Kavafis, pashë kuajt e Akilit që 
qanin e qanin mbi kufomën e Patroklit… Tutje në Kalabri 
me De Radën e vetmuar, folëm për Shkodrën…”

      Frederik Rreshpja e ndjente vetën mirë atje, në botën 
e vdektarëve të mëdhenj. Ndoshta atje ishte më i qetë, larg 
prapësirave, delireve, çmendurisë , ligësisë , thashethemeve, 
zhurmës mediatike, varfërisë ulëritëse, imoralitetit të 
politikanëve shqiptarë, etjes për para, para , para çekuilibrit 
dhe marrëzisë së botës reale… 

Dhe pas 17 shkurtit duke kërkuar në arkivin tim modest 
e shumë të vafër, në ca copa letrash , me një shkujdesje të 
pafalshme , kam gjetur shënime të shkurtëra, dialogë, fjalë të 
shkëputura, ndonjë mbresë të çastit hedhur me nxitim, herë 
me data, por në të shumtën e rasteve pa asnjë datë, që kanë të 
bëjnë më Frederik Rreshpjen. Por çuditërisht shkurtin e vitit 
të kaluar (përse vallë në shkurt?), në bllokun tim të shënimeve 
kam hedhur me saktësi takimet dhe bisedat me Frederikun.             

Mars 1993. Vetëm në shtëpi

Shfletoj “Hamletin” e Shekspirit. Pastaj marr stilolapsin 
dhe shënoj në letrën e bardhë fjalët: “Në tërë Danimarkën 
s’ka përveç zuzare dhe kalorës vagabondë” … E le “Hamletin 
mbi tavolinë dhe dal në ballkon. Bie shi i butë… Kam dite 
që mendoj për romanin… Duhet ta filloj, them me vete. 
Tovin (Moikomin) kam ditë pa e takuar. Ka qënë i zënë me 
shumë punë në Parlament. Frederikun dua ta takoj kur të 
kem shkruar të paktën kapitullin e parë të romanit… Pas 
pak ditësh kam datëlindjen…. Në këtë ditë me shi marsi dhe 
pragdatëlindjeje vetmie, ia vlen të fillosh të shkruash. Eci 
nëpër shiun e heshtur dhe paqësor me një dosje nën sqetull e 
i ulur në tavolinën e fundit të sallës shkencore të Bibliotekës 
Kombëtare, shkruaj në fletën e bardhë të letrës gri A-4, 
prodhim i fabrikës së Lezhës, frazën: “Në pjesën ballore të 
njërit prej piedestaleve pa monument, krahas fjalëve mbreti, 
Bushi, poshtë sigurimsat, çdo njeri i vëmendshëm mund të 
lexojë: Ruhuni nga gjarpërinjtë. Dhe më poshtë:”E HËNË. 
1 MARS. VITI ZERO”… Dal vonë nga biblioteka. Këmbët 
më çojnë për nga lagja e Brrakës. Atje do të lëvizin disa nga 
personazhet e romanit… Është natë dhe ajo lagje e vjetër 
tiranase më trishton… Nga kanalet e rrugicës së Brrakës vjen 
një duhmë e rëndë dhe nga shtëpitë e vogla dëgjohen ca 
këngë të trishtuara jevgjish…

Pa datë. Viti ’93.
     
 I veshur bukur, me kostum të shtrenjtë, papion, kapele 

republike, këpucë të modës së fundit Frederik Rreshpja 
del nga zyra e tij e punës. Qëndron pak çaste në hyrjen 
ose sallonin e shtëpisë dhe me një ton autoritar, u jep 

porosi punonjësve të tij. Punëtori që drejton makineritë 
e shtypshkronjës, një burrë i gjatë e i dobët, e dëgjon me 
vëmendje… Pastaj një djalë i ri, roja i shoqërisë “Evropa”, 
për të cilin Frederiku më ka thënë disa herë se natën 
fshehurazi, hap frigoriferin e madh dhe ha të paktën një 
kilogram salçiçe, vrapon për të hapur portën e madhe e 
të vjetër të shtëpisë tiranase. Një tjetër nxiton me çantën 
e madhe të parave (është bodigardi i Fredit) dhe pret para 
makinës shefin e tij, ndërsa shoferi rri me qëndrimin gatitu 
dhe pret që shef Fredi të thotë fjalët “Shkojmë”… Unë i kam 
sjellë romanin e shtypur që ai pasi i hodhi një vështrim të 
shpejtë , më tha se na priste Tovi. Tovin e takojmë diku në 
qendër dhe nisemi për të përfunduar në një nga lokalet më 
të shtrenjta të Tiranës… Frederik Rreshpja është në kulmin 
e fuqisë së tij ekonomike. Boton revistën “Evropa”, qindra 
fletë porosi recetash mjeksore, mijëra etiketa pijesh alkolike. 
Ka në plan të botojë edhe një gazetë të mbrëmjes si dhe një 
tjetër letraro-artistike… Kërkon punëtorë të tjerë, njohës të 
shtypshkrimit, të rinj që njohin mirë kompjutetin, gazetarë 
të shkathët… 

Gjatë bisedës me Tovin, thotë se së shpejti do të punësojë 
një kinez të zotin në shtypshkronjë… Pastaj, duke pirë një 
pije shumë të shtrenjtë, biseda kalon tek Migjeni, De Rada, 
poezia e sotme shqipe….

I njëjti vit. Maj

Fredi e ka lexuar romanin tim . Në zyrën e tij, ku ai 
edhe fle , gjysmë i shtrirë në një krevat portativ unë dëgjoj 
vlerësimet, por edhe vërejtjet e tij… Vonë marr vesh se 
romanin para ca ditësh ua ka dhënë për ta lexuar një vajze 
dhe një djali, nxënës të shkollës “Sami Frashëri”.

Kohë tjetër. Vjeshtë e vitit 1994

Tirana është gri. Një gri e hapur e rrëmujshme. Kaloj 
shkollën “Sami Frashëri” dhe kthehem në rrugicën që të çon 
tek shtëpia e Frederikut. 

Kam ditë pa shkuar atje dhe nuk e di se ç’është bërë me 
shtypjen e romanit… Nxitoj duke parë herë-herë orën dhe 
muret e avllive. Kudo parulla, ku shkruhet “Po Kushtetutës” 
Afrohem pranë portës së madhe dhe bëj të trokas, por një 
zë i fortë, me një theks dialektor, thotë:

Zotëri! Ç’kërkon aty? Unë shtang. Pak metra më tutje 
është një makinë e madhe e mbuluar, brenda së cilës 
shoh ushtarë a policë të armatosur. Kërkoj Frederik 
Rreshpjen, them unë. Ç’të lidh ty me të…Kam një libër në 
shtyp…. Fredin e kam shok. Zotëri! Kthehu mbrapsht… Ai 
miku jot asht në arrest shtëpiet… Si në arrest shtëpie, pyes 
i tronditur. Zotëri! Mos e zgjat ma… Si të quajnë ty? Unë 
them emrin tim. Polici qesh me të madhe duke përsëritur 
fjalët: “Aha! Vojo Kushi… Vojo Kushi” Dhe qesh e qesh me 
të madhe…

Unë largohem me nxitim. Me shoqëron e qeshura e 
policit dhe fjalët e tij “Vojo Kushi . Vojo Kushi…” Nuk dua 
ta besoj: Frederik Rreshpja në arrest shtëpie? Sa është data, 
them me vete. Po viti. Në ç’vit jemi? Kohë gri , them me 
vete. Kohë gri e vjeshtës 1994. Kohë gri arrestesh shtëpie… 
Poetëve rrebelë çdo kohë përpiqet t’ua mbyllë gojën… Pastaj 
takoj Agim Cergën, që flet me hollësi për ngjarjen tek Kodra 
e Kuqe….

Fredi qendron rreth një muaj në arrest shtëpie dhe 
pati humbje të mëdha financiare. Mijëra copë afishe “Jo 
Kushtetutës”, shtypur në shtypshkronjën “Evropa” u dogjën 
… Mbi një muaj u pezullua veprimtaria e firmës “Evropa” ...

Viti 1996. Ndoshta prill…. 
     
 Shkrimtari Faruk Myrtaj më thotë se Frederikun duhet 

ta presim para Ministrisë së Kulturës, se ai do të vijë në orën 
13.00 dhe se pret me padurim takimin dhe drekën me të. 
Dhe Fredi vjen saktësisht në orën e caktuar. Si gjithmonë, i 
veshur bukur , me një kostum stofi blu me viza, me kollare të 
kuqe dhe një kapele republike shumë të madhe. Mbaj mend, 
se ai na çoi për drekim në një lokal që ishte ndërtuar në 
anën tjetër të Liqenit Artificial. Faruku, fjalëpak e i qetë , unë 
gjithashtu, dëgjuam gjatë gjithë kohës Fredin, gjykimet e tij 
për letërsinë rrëfimet tërheqëse, me një kolor të çuditshëm 
të Fredit…. 

 

POETI QË KYÇI 
SHIRAT

Po shkoj dhe shirat po i le të kyçura (Frederik Rreshpja) 

Nga Enver Kushi
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Shënime të ndryshme

Fredi ka zënë një dhomë në një nga pallatet e rrugës 
“Bardhyl”.Pastaj në një shtëpi të vjetër tiranase, në një 
rrugicë pas ish redaksisë së gazetës “Bashkimi” Në rrugën 
“Muhamet Fortuzi” nr. 46 ose tek Kodra e Kuqe. Zhvendoset 
me shtypshkronjën në një hapësirë shumë të madhe pas 
Ambulancës Qëndrore. Në rrugicën që të çon tek stacioni i 
vjetër i Tiranës. Tek kryqëzimi i “ 21 Dhjetorit” në katin e dytë 
të një pallati të vjetër. Në unazë, përballë hotel “Diplomatit”. 
Shkon në Shkodër. Në Tiranë , i sëmurë në spitalin nr.1 dhe 
atë neurologjik. Prapë në Shkodër. Kthehet dhe strehohet 
në një azil privat, nga më të mirët në Tiranë… Nuk dihet ku 
është, sepse zhduket papritur… Shfaqet rrugëve të Tiranës i 
sëmurë rëndë… Gjen strehë në një hotel pas “Veve”-së.

14 Shkurt 2005

Ecim përmes shiut Shën Valentinas dhe trishtimit gri, 
për të shkuar tek poeti që edhe dashurisë, edhe jetës, edhe 
gëzimit njerëzor, i ka shkruar me dhimbje Dhoma ku fle Fredi 
më duket më me hapësirë. E takojmë. Duket mirë. Pastaj 
dalim përmes shiut për të shkuar tek lokali pranë. Isha në 
burg, kur Enver Hoxha foli në Moskë, thotë Fredi. Mbledhja 
e Moskës është bërë në vitin 1961, thotë Moikomi. Më 1969, 
ngul këmbë Fredi. Atje ka marrë pjesë edhe Regani, edhe 
Papa Vojtila … Pastaj erdhi Katovica. Atje i mori udhëzimet 
Ramiz Alia…. Ai rrufis kafenë. Ndez edhe një cigare tjetër. 
Kam hapur kurse për mësimin e kompjuterit, thotë ai 
papritur. Vinë fëmijë të vegjël e u mësoj kompjuterin. Të 
paguajnë, pyes unë. Unë u marr pak, përgjigjet ai. Katër 
mijë lekë në muaj. Me se të ushqehem? Janë fëmijë shumë 
të mirë. Ti e di Tovi sa i dua unë fëmijët. Do të hap edhe 
kurse për mjeshtërinë letrare, shton. Për ç`moshë, pyes 
unë. Për 18-19 vjeçarë, përgjigjet ai. Pastaj biseda kalon tek 
Ismail Kadareja. E kam dashur shumë atë, thotë Fredi . Ti ke 
shkruar një ese të shkëlqyer për romanin “Kronikë në gurë”, 
thotë Moikomi. E kam atë gazetë, them unë. E sulmojnë kot 
këta çunat e ri Ismailin, thotë Fredi. Pastaj thotë se Visar 
Zhiti dhe Dritëro Agolli janë çuna tezesh. Jo, thotë Moikomi 
nuk e di të jenë çuna tezesh…. 

    Unë dshe Moikoni çajmë përmes shiut dhe bubullimave 

. Fredin e lëmë në lokal , me gotën e vogël me grapa, paketën 
e cigareve dhe turbullimin e tij të vazhdueshëm. 

21 shkurt 2005. E hënë . Ora 9.30’ 

Me kanë pyetur se pse mbaj kapele republike kineze, 
thotë Fredi. Kush të ka pyetur,  thotë Moikomi. Disa 
shkrimtare që mblidhen tek lokali poshtë Bibliotekës 
Kombëtare, përgjigjet Fredi. Ata janë shkrimtarë gjeni. Të 
gjithë e mbajnë veten për gjeni. Seriozisht e kanë? Unë njoh 
greqishten e vjetër, thotë papritur Fredi. E kam mësuar që në 
moshën pesë vjeç. Li Bo është poet i madh. Më i madh edhe 
se Dante Aligeri . Dante Aligeri noton në temjanin kristian. 
“Ferri” është vepër e madhe, thotë Moikomni. Nuk duhej 
që Profetin Muhamet dhe Imam Aliun t’i vendoste në Ferr. 
Ne në Shkodër e njohim mirë Kuranin, thotë Fredi . Dante 
Aligeri është pararendes i Rilindjes Evropiane, ndërhyj unë. 
Engelesi e ka thënë bukur, thotë Moikomi. Aligeri qëndron 
me njërën këmbë në Mesjetë e më tjetrën në Rilindje. 

14 qershor 2005 E martë. Ora 9.oo 

Tirana ka qiell shumë të pastër dhe pas shirave ajri duket 
i pastruar nga pluhurat dhe smogu. Me Moikomin, Fredin e 
gjejmë në të njejtën lokal. Është ulur i vetëm. para ka 
filxhanin e kafesë dhe gotën me konjak. Vështrimi i tij është 
tejet i përhumbur. Flet përçart. Do të largohem nga ky vend , 
thotë. Ku do të shkosh e pyes unë. Në Kosovë, thotë. Shko në 
Shkodër, thotë Moikomi. Atje ke motrën dhe vëllezërit. Atje 
nuk shkoj. E kam vendosur . Do të shkoj në Kosovë. 

Pastaj vazhdon të flasë gjëra pa kuptim . Frederik 
Rreshpja fluturonte në ca qiej me re gri dhe dukej sikur fliste 
nga botëra ireale.

… Dhe solla ndërmend poezitë e tij brilante , muzgjet , 
shirat e vona të vjeshtës, bubullimat e largëta, karvanet e 
ciganeve, ylberet … Një qiell trishtimi dhe dhimbjeje, botë e 
trazuar rreshpjane, përtej kufijve të çdo dhimbjeje njerëzore. 

… E ndërsa dalim me Moikomin në rrugë, në kokë më 
gjëmojnë fjalët e poetit: 

“Do të dal për të blerë një pistoletë. Dua të vras veten”.

Jashtë është i njeti diell dhe qiell i pastër, por m’u duk 
më e errët se kurrë ndonjëhetë tjetër bota, Tirana ime… 
Bota rrotullohej e mbështjellë me brengën dhe dhimbjen e 
poetit Rreshpja… Ndoshta edhe me mijëra dhimbje të tjera 
njerëzore. Por dhimbjet e poetëve janë sa mijëra e miliona 
dhimbje njerëzore… Sepse ato befas shfaqen në formën e 
vetëtimave dhe bubëllimave vjeshtrave të vona. 

Pa datë. Vjeshte 2005

Rreshpja është kthyer nga Kosova. Flet papushim për 
Prishtinën, Prizrenin. Përmend poetët kosovarë, veçanërisht 
Ali Podrimen dhe piktorin e shkrimtarin Rexhep Ferri. 
Rexhep Ferri i ka qëndruar më pranë se kushdo, e ka 
sistemuar në hotel, i ka dhënë edhe ndihmë monetare… 

Pastaj ai thotë se ka shkruar një shkrim për Moikomin, 
se në Kosovë kudo flisnin në simpati për të… E kërkojmë 
shkrimin. Unë hap sirtarin e komodinës, marr në duar një 
bllok të madh, kontrolloj nën jastëk. Është e kotë. Fredi e ka 
grisur shkrimin. Pronari i hotelit thotë se ishte një shkrim i 
shkëlqyer për Moikomin. Sa keq! E ka zhdukur krejt papritur 
Fredi.

 
Shënimi i fundit: 20 shkurt. Natë e vonë.

Bie zilja e telefonit. Është Moikomi. Duket i lodhur dhe 
ka një të folur prej vetmitari të madh. Unë i them se shkrimet 
që ka bërë për Frederik Rreshpen janë të shkëlqyera… 
Ai hesht. Pastaj se ç`thotë me zërin e tij prej vetmitari. Në 
mungon Frederiku, shton pastaj. Më mungon shumë. Dhe 
mbyll receptorin… Është vonë. Natë e vonë dhe e qetë. Unë 
dal në ballkon dhe shoh qiellin e pafund. 

Po shkoj dhe shirat po i le të kyçura,  përsëris e 
përsëris vargun e një prej vjershave më të bukura të Frederik 
Rreshpjes… Por unë do të kthehem përsëri në çdo stinë 
që të dua… Në çdo stinë që të dua… Dhe pastaj unë marr 
receptorin e telefonit dhe i them Moikomit: “Nesër do të 
shkojmë të takojmë Fredin. Do të flasim me të për shirat e 
kyçur dhe stinën e ringjalljes së poetëve…”

Tiranë, më 23 shkurt 2006 - shkurt 2022
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Sot, po pikërisht sot, hiç më larg, një  
mëngjes me pak diell mashtrues, i 

ditës së shtunë, fillim muaji shkurt, ky vit, 
mbarova leximin e romanit tënd me të ri, 
(kurrë të fundi!), “Liria ime”. Ndoshta nuk 
të intereson fare mendim im, aq më pak 
vlerësimi im modest, ngase ti e di mirë 
se, kur je Ti dhe, vepra jote letrare  në 
nyje, vlerësimi im është, mbase i pa saktë, 
është tejet subjektiv. Kjo është jashtë çdo 
dyshimi.

I lemë anash gjithë ata romane, 
gjithsej katërmbëdhjetë (a sa janë 
saktësish!) që i ke shkruar e botua deri me 
sot. Lë të dihet se ndërkohë,  i kam lexuar 
vetëm katër prej tyre. Njëmijë e treqind e 
nëntëdhjetë e dy faqet e katër romaneve 
tua, të botuar vjetëve të fundit: “E zeza 
dhe e kuqja” – 462 faqe, “Prishtina” – 335 
faqe, “Sëmundja e ëndrrave” ribotim, 
- 290 faqe, dhe “Liria ime” – 305 faqe. 
Padyshim se, kjo me “kualifikon” dhe, në 
një farë dore, me jep të drejtën legjitime 
që, edhe unë t‘i bashkëngjitëm armatës, 
turmës së madhe të lexuesve tu besnikë, 
që të shpreh  mendimin tim, çfarëdo 
qoftë ai. Sipas vlerësimit tim (u mor 
vesh, gjithandej subjektiv), romani yt me 
i mirë, deri më sot,  është “Liria ime”. Jo 
pse është më i riu, por sepse është më me 
i miri, më i realizuar, në çdo pikëvështrim. 
Ky roman yti, me  çmendi fare. Me 
deziluzionoi, me dëshpëroi, me hallakati 
dhe me shpartalloi dhe me qiti në mal. 
Liria nuk qenka vetë jotja, po aq, qenka 
imja. Qenka e të gjithë neve bashkë! E të 
gjithë vdekatarëve të gjorë njësoj, të kësaj 
bote të shkretë. Këtë gjë që, është dashur 
ta dija me vakt, e mësova tash: Liria nuk 
paska asnjë lidhje me Lumturinë, (pos 
nistoreve, që dyja këto fillojnë me shkronjë 
“L”), por që nuk kanë asnjë lidhje mes veti. 
Njëmend, ashtu është: njeriu mund të jetë 
i Lirë sa të dojë, deri në të pakufi. Por, në 
anën tjetër, të mos jetë  i Lumtur aspak i. E 
kur njeriu është i palumtur e, të tillë jemi 
të gjithë, gati-gati pa asnjë përjashtim të 
vetëm, atëherë çdo gjë që ta sheh syri, 
që ta prek dora, ta ndien zemra, çdo gjë, 
çdo qenie njerëzore, në këtë rast, është e 
pa lumtur. Është pikëlluese. Depresive. 
Është e zymte, e galme...,  si e vrarë lije! 
Çfarë në fakt është atmosfera në romanin 
tënd “Liria ime”. Kur aspak i lumtur nuk 
është as qenushi i zonjës  Dita, i cili në një 
vend, thotë: Mua me kujtohet, së voni, se 
njëherë e kam parë vërtetë të lumtur të 
zonjën time, një pasdite ajo thirri dike 
me telefon, i tha duke qeshur se e kishte 
marrë malli të qihej me të... Sa parë bën 
ky çast i ngushtë dhe, tejet i vetmuar i 
lumturisë që, nuk zgjatë hiç më shumë se 
që është një përftim i beftë drite, kur burri 
që u skërmit..., pastaj shau zonjën Dita..., i 

tha kurvë e mutit... Me pas (zonja Ditë!) u 
kthye nga unë dhe me foli me zë të butë, 
Bubi, me thuaj ti, të kujt ishin, pra, ato 
ëndrra që mbrëmë u futën në dhomën 
time dhe ma trazuan gjumin?

Nuk pandeha të them asgjë tjetër 
me këtë dialog të shkëputur krejt 
rastësisht, nuk synova të arsyetoj asgjë, 
i shënova këto dy-tri fjalë ashti hiç, 
instinktivisht, ashtu si me erdhën, vetëtiu 
e spontanisht! Është punë e rendë dhe e 
pakryer kurrë ashtu si duhet, të marrësh 
mundin, të ndash e të veçosh diçka të 
jashtëzakonshme, specifike nga veprat 
tua romanore. Këtë e di nga përvoja. Sa 
herë që kam provuar, njëherë  të ndaj e 
nënvizoj krahasimet në akëcilin roman 
tendin, po aq herë kam dështuar. Kam ngel 
me gishta në gojë. Pa dy fije mëndë kam 
mbetur. Çdo rresht, lirisht mund të them, 
në çdo fjali, (lumenj të rrëmbyeshëm 

e vërshues!) të thjesht apo të përbërë, 
has në krahasime marramendëse, sa të 
bukura, po aq  edhe origjinale. Thes potë 
me ar, Thesar!  E njëjta gjë është edhe me 
fjalët e mençura, porositë universale, por, 
edhe fjalët që, nuk përdorën zakonisht 
që, sikur t’i shënonte ndonjë pendë tjetër 
e topitur, do të qukeshin fjalë të renda, 
më së paku. Por kur i thotë Meti ynë, ato 
fjalë marrin tjetër ngjyrim, tingëllojnë 
ndryshe dhe janë të pranueshme për 
çdo kënd! Kjo dëshmon se shkrimtarët e 
talentuar, para vetës kanë fushë të gjerë 
manovruese s, dhe se, s’ka kush që ua 
cenon atë. Janë sovranë e trima. Të pa 
kompromis. Pushtues të hapësirave të 
paskajshme dhe skutave të panjohura. 
“... zonja Halime ngre dorën me shumë 
unaza dhe byzylykë, merr një gotë nga 
tabakaja dhe flet gati me zë të lartë, që ta 
dëgjojnë edhe disa veta përreth: Ahmet, 

ta marrsha të keqën, merre këtë pidhin 
tem e çoje me ba shurrën!”, (nga romani 
“Prishtina”, faqe 128), dhe, “...televizori i 
një kati më poshtë ritransmetonte planin 
për ndarjen e Kosovës, Konçuli dhe 
Dabëlldeja përfshiheshin në Kosovë, në 
Konçul, në mes të fshatit,  kishte një plep, 
mbi të cilin shkrepnin rrufetë në të gjitha 
stinët, në fund të shkallëve, në murin 
ballor ishte  shkruar me shkronja të 
mëdha LDK mbi të PDK,  dhe në fund, në 
anën e majtë, me shkronja të kuqe dhe të 
pjerrëta, ishte shkruar pidh, pastaj muri 
ishte gëlqerosur..., (nga romani “Liria 
ime”, faqe 24). Shkëputën këto dy citate, 
si justifikim  e dëshmi, sado të përcipta, 
e asaj që u tha më lartë. Si ilustrim! Kur 
është fjala për shkrimet krajane,  duhet 
shtuar se Meti ynë, është përshkrues i 
hollë, tejet i vëmendshëm dhe elegant, 
i “qejfeve të mishit”, siç begenisë shpesh 
të pohoi ai vet, por kur pa rrëshqitë e 
zhytur asnjëherë në ujërat e turbullta të 
pornografisë, prite zot, atyre erotike, po, 
më shpesh!

*
“E zeza dhe kuqja”, Onurfi – 2015, 

“Prishtina”, Onurfi – 2018, “Sëmundja e 
ëndrrave” (ribotim), Onufri - 2020, ”Liria 
ime”, Onufri – 2021... Onufri, Onufr, 
Onufri, Onufri..., Onufri në vazhdimësi... 
A mos do të thotë kjo se Onufri, kjo 
Shtëpi botuese e mirënjohur në përmasa 
kombëtare, në të ardhmen e  afërt, do të 
jetë botuesi yt  ekskluziv, ashtu siç ishte 
dhe është, rasti me pararendësin  tënd, 
shkrimtarin shqiptar Ismail Kadare, me 
famë botërore!

Shtojcë vocërr, si vjegë!
Xemi,  (kështu e thërret ai, Azem 

Zogajn), thotë: Me Krajën kemi studiuar 
bashkë, në Universitetin e Prishtinës. Sa 
herë kujton ditët e studimeve, po aq e më 
shumë herë, me mburrje e lavd,  Xemi 
përsëritë duke thanë se M. Kraja, jo vetëm 
që ishte studenti më i mirë në gjeneratën 
tonë, por edhe për shumë gjenerata, para 
dhe pas nesh. Studimet e rregullta  i ka 
mbaruar, madje me sukses të shkëlqyer, 
për vetëm tre vjet. Më pak e rëndësishme  
kjo. Xemi, pothuaj se, nga periudha e 
paraqitjeve tua të para me vepra letrare, 
ka ngritur zërin duke thënë se M. Kraja, 
nuk është shkrimtar shqiptar nga Kosova. 
Është shkrimtar shqiptar nga Kraja, nga 
Malësia e  Madhe e Mbishkodrës. Unë 
shkoj edhe më larg dhe, pa hezitim pohoj 
se, z. Mehmet Kraja, nuk është shkrimtar 
shqiptar as nga Shkodra, as nga Prishtina, 
as nga Tirana, Meti ynë, është shkrimtar 
gjithë shqiptar që, moti kohë, ka zbërthyer 
rrathët e përkatësisë etnike shqiptare.  Ai 
është ekzemplar i vetëm. Është unik. Si 
i tillë ai, tashmë nuk është as shkrimtar 
ballkanik,( me Open Ballkan as me atë 
tjetrin Ballkan!). M. Kraja, sypatrembur 
dhe krenar, them unë, është shkrimtar 
evropian dhe botëror. E porosisë që, qysh 
tash, të hartojë dhe të bëj gati fjalimin, 
tradicionalisht solemn, për Akademinë 
Mbretërore të Suedisë, me rastin e 
çmimit të radhës Nobel, për letërsi. Nga 
andej, nga Prishtina, vjen lajmi i mirë se, 
romani më i ri “Liria ime”, kryevepër kjo 
e Krajës, shqipfolësi i mrekullueshëm, 
njohës i shkëlqyer  i letërsisë shqipe dhe 
rrjedhave të saj, z. Sébastien Gricourt, 
intelektual i shquar, shumë shpejtë, do 
të përkthej në frëngjisht, në këtë gjuhë 
të madhe botërore. Lajm i mirë për 
Krajen s autor, lajm i mirë për letërsinë 
shqipe në përgjithësi! Kështu, në saje të 
përkthimeve të Sébasten-it, pas Eqrem 
Bashës, Zija Çelës e ndonjë tjetri, edhe 
vepra madhore letrave e Mehmet Krajës, 
do të flasë frëngjisht! 

Letër mikut 
shkrimtar

(që mund të lexohet edhe i fragment i shkëputur nga 
novela, me titull pune, “Koktej”, në ndërtim e sipër).

I dashuri, fort i çmuari, z. Meti

 (kështu e quan ai, Mehmet Krajen!).

Nga Bajram  Sefaj
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Pikëtakimi im me Josifi Papagjonin 
është Teatri: si art, si kulturë, si 

politikë dhe si jetë. Apo siç thotë ai me 
afsh: “Teatri është thelbi i jetës sime”. 
Teksa e lexon këtë libër të vëllimshëm, 
ai të fut brenda opusit të vet krijues, 
dijes së etabluar si shprehje përimtësisht 
zbërthyese, e cila shkon deri në dhembje 
dhe papajtueshmëri për gjendjen aktuale 
të teatrit, “gënjeshtrës” së vetme të cilës 
ne i besojmë. Ky besim i lëkundur prej 
autorit hidhet në kërkim të një të vërtete 
ndjesore dhe estetike për të cilën ai 
këlthet qortueshëm: “Pse po ikim në 
aventura kinse inovative në dëm të Teatrit 
si një dhe i pandryshueshëm”. Konstatimi 
i tij se teatri edhe në këtë kohë epidemie 
mbetet oksigjen për shpirtrat e lodhur 
të njerëzve, vjen si ide frymëzuese dhe 
prijëse që mbush veprën voluminoze 
“Fjala, loja, imazhi”. 

Libri ka një natyrë përfshirëse për 
të gjitha artet; f litet për letërsinë, 
kinematografinë,  artet pamore, 
koreografinë, një opus i gjerë prej mbi 
700 faqesh. Krahas veprave e krijimeve 
konkrete, Papagjoni f let edhe për 
personalitete të artit; në artet pamore: 
Velo, Leka, Ahmeti, Jonuzi, Shima, Hado, 
Theodhosi, Spahia, Nimani, Gjikopulli, 
Rusinovci, Hudhri; në letërsi: Kadare, 
Agolli, Zeqo, Bejko, Mustafai, Lera, Medi, 
Dino, Velaj, Zhupa, Marku, Peza etj.; në 
teatër: Mani, Prosi, Ndrenika, Arbana, 
Paçrami, Çapaliku, Basha, Xhuvani, 
Llakaj etj; në kinematografi: Anagnosti, 
Gjika, Milkani, Xhuvani, Shanaj etj; në 
koreografi, Prevazi. Falë tempertaturës 
së lartë të analizës, Teatri mbetet për 
mua maja e interesimit. Andaj do të cek 
disa nga idetë e Papagjonit mbi të. 

1. Kush po e rrënon Teatrin si godinë 
dhe kush si art? Protesta e Papagjonit 
artikulohet në paradoksin dramatik 
pse u rrënua teatri (Teatri Kombëtar 
në Tiranë)? Sido që teatri si art nuk 
përfaqësohej mirëfilli me godinën, 
brenda saj ishte gjithsesi vetë thelbi i 
përfaqësimit. Rrënimi nxori simbolikën 
e zezë të shpërfilljes së tij si art. Duke 
e parë shembjen e Teatrit Kombëtar 
si një veprim politik të pastër, kritiku 
vëmendëson faktin se kjo nuk është 
çështje ekskluzive e elitave, e çfardo 
provenience të jenë, ku disa syresh bëjnë 
narcisin e kënaqur. Teatri vërtet është 
elitar porse çështja e trajtimit të tij si i 
tillë nuk ka të bëjë thjesht me spektatorin 
potencial, por me diferencimin estetik 
dhe shtjellimin tematik i veçuar nga 
rëndomësia, përndryshe rrezikojmë 
të biem pre e vardisjes në ngarendjen 
për të fituar spektatorë pra kriter, e në 
fund t’i humbim të gjitha: edhe teatrin, 
edhe spektatorin. Studiuesi na bën me 
dije se kjo dukuri asesi nuk do të thotë 
që Teatri duhet trajtuar si mbimundësi 
dedikuar vetëm të “diturve”. Përkundrazi 
fuzionimi i të ndryshmëve mundëson 
pikëtakimin tek e vërteta ndikuese, te 
ndjesitë dhe shqyrtimet e mendimeve 
të cilat provokojnë. Me të drejtë 
Papagjoni konstaton (lexo alarmon), 
rrezikun e stërkeqjes së shijes nga ata që 
shije nuk kanë. Pra produkti që nxjerr 
vardisja nuk mbart besim te Teatri, 
përveçse përçmim, siç mjerisht në faza 
të caktuara ka ndodhur, aq më keq po 
ndodhë edhe sot. Shi për këtë kritiku 
ynë i shquar nxjerr sentencën thelbësore 
mbi ekzistencën e vetë Teatrit, qenësinë 
e tij: “Teatri lipset ta tërheq publikun e jo 
publiku Teatrin”. Teatri kështu merr pjesë 
aktive në atë që mund ta quajmë edukim 

të demokracisë, krahas asaj që është 
esenca e tij, edukimi emocional. Andaj 
sipas Papagjonit, teatri “...ecën drejt 
sallave ku përpunohet shpirti dhe jepet 
kënaqësia, jo drejt shesheve ku bërtitet e 
ulërihet në fushata elektorale, ku thyhen 
xhama dhe u vihet zjarri objekteve, si 
për “sport politik””. Andaj dhe ai kërkon 
që teatri të mbetet si një puntori ku 
modelohet shpirti, shqyrtohet veprimi, 
lexohet historia, ku mësohet dashuria 
për njeriun, me të qeshura e me lot, ku 
deshifrohen e thyhen kode morale të 
epërme e të rrezikshme, ku nga zemrat e 
ligështuara lirohet e keqja dhe përjetohet 
liria si përmbajtje shembëllyese, duke 
mbetur një dedektor i së vërtetës. “Por 
kur do të vijë vallë kjo situatë kreative, 

e domosdoshme për ta çuar Teatrin 
tutje rëndomësisë dhe peshës së lehtë 
që shpesh ai ka?”, pyet i shqetësuar 
autori. E pra rëndomësia na çon tek 
njëjtësimi me spektatorin, që do të të 
thotë ndërrim rolesh. Spektatori ngjitet 
në skenë sepse autori ka zbritur poshtë 
saj. Kështu vdes Teatri. Ai thjeshtëzohet 
te thënia: “Vend ku shikohet”. Humbet 
kësodore mendimi, emocioni i thellë, 
fuqia katarsike e tij. 

2. Kush është premisa për ta kthyer 
spektatorin në Teatër? Papagjoni 
sugjeron, më së pari, përzgjedhjen e 
një dramaturgjie cilësore, me peshë, 
si nga ajo klasike, filluar me antikët 
grekë, Shekspirin dhe të tjerët, 

Duke e lexuar 
librin “Fjala, loja, 
imazhi” të Prof. 
Josif Papagjonit 

gjer te dramaturgët modernistë e 
postmodernistë. Një sërë analizash 
vijnë të tretura në mendimin e tij 
falë shfaqjeve, dramave e autorëve të 
zgjedhur. Pra Teatri do duhej të ushqehej 
nga pjata kryesore e repertorit botëror, 
përmes shfaqjeve të riaktualizuara në 
konkekstin kohor. Sigurisht regjisori 
dhe inventitviteti e peshkon spektatorin. 
Mirëpo mendimi regjisorial sipas 
kritikut tash për tash është i infektuar 
nga pandemia e përtacisë, e që pastaj 
kreativitetin e “ushqen” duke shikuar 
YouTube me plagjiate gjithfarëshe... 
Duke kërkuar shprehjen e vërtetë 
teatrore si një këndshikim të dritës mes 
errësirës, Papagjoni na hap sirtarin vleror 
të autorëve të tillë kreativë si Piro Mani, 
Mihal Luarasi, Esat Oktrova, Serafin 
Fanko, Albert Minga, më pas Altin Basha, 
Hervin Çuli, Spiro Duni, Milto Kutali e 
gjer tek më të rinjtë si Elma Doresi në 
Shqipëri, duke shtuar këtu mëpastaj edhe 
Muharrem Qenën, Sefo Beto Krasniqin 
në Kosovë, të cilët atëbotë, në fillimet 
e vështira, e ngritën nivelin e shfaqjeve 
tona duke e funksionalizuar gjuhën e 
teatrit (pasi në një masë të madhe teatri 
ishte i letrarizuar, pra i bazuar kryesisht 
në veprime foljore). Krahasuar me këta 
regjisorë, sot sikur mungon fantazia 
shprehëse. E kjo do arrinte të përcillte në 
skenë riformulimin e problemeve, por në 
kontekstet e sotme kohore, sikurse dhe 
dinamikën me të cilën ato ngjasin në 
jetë. E kur kjo mungon, atëherë sulmohet 
gjuha. Dhe vjen prishja e standardit 
gjuhësor. Degjenerimit të gjuhës dhe 
kulturës që po i bën muzika tallava e 
rep-i, jo rrallë i mbanë ison edhe teatri. 
Në njëfarë mënyre Teatri, sipas kritikut, 
duhet të jetë një “lektor” gjuhësor 
kundrejt teprimit të të folurit dialektor 
dhe shprehjeve të “rrugës”, me arsyetimin 
tepër banal se kinse kjo na qenka “gjuha 
e personazhit”. Teatrit, përveç të tjerave, 
i takon të jetë shkollë e gjuhës standarde, 
shenjë identitare e përkatësisë. Dilema 
se a duhej rrënuar teatri dhe nëse po kur 
(?), është e strukur edhe në mendimet e 
J. Papagjonit. Sigurisht kjo “kur” lidhet 
me godinën e re të premtuar me të 
cilin u joshën artistët. Qasjet e dyzuara 
të komunitetit artistik nuk arritën ta 
mbrojnë godinën brenda të cilës qenë të 
tatuuar shumë emra artistësh të shquar, 
dhe as të bindin palën tjetër pse duhej 
shembur për t’u ndërtuar një i ri. Godina 
megjithatë është dashur të ruhet sepse 
përmbajtja e teatrit janë performuesit 
si pjesë e kujtesës, interpretimet e tyre, 
bukuria e shprehjes artistike dhe ky akt, 
siç thotë Papagjoni, nuk “përsëdytet”. 

Nga Agron Gërguri 
kritik, shkrimtar, dramaturg, 
drejtor i teatrit të Podujevës

(Vijon në faqen 11)
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Paul van Ostaijen lindi më 22 shkurt 
1896 në Antwerpen të Belgjikës. Si 

fillim ai ndoqi shkollën katolike, mirëpo 
nuk ishte një nxënës i dalluar. Qysh herët ai 
lexonte literaturë të ndaluar. Gjatë Luftës 
së Parë Botërore ai publikoi artikuj të 
ndryshëm në “Gazeta Flamande”, “Lajmi 
i Fundti”,si dhe ishte bashkëpunëtor i disa 
revistave. Në vitin 1916 ai boton për herë të 
parë “Music-Hall” që u vijua me 1918 nga 
“Sinjali”. Pak para përfundimit të Luftës 
ai largohet së bashku me mikeshën e tij 
për strehim në Gjermani. Pas mbrritjes 
në Berlin atij i duhet të ballafaqohet 
me një jetë të vëshirë, jetë në varfëri, 
përdorim kokaine, si pasojë e gjendjes 
së keqe shëndetësore. Për të Berlini ishte  
një qytet i trishtë, por edhe artistikisht 
i larmishëm. Në Berlin ai radikalizohet 
në mendimet e tij politike dhe artistike, 
mirëpo ai shquhej për ideale humane,të 
cilat i përshkruan bukur në “Het Sienjaal” 
(“Sinjali”). Në Berlin ai njihet me shumë 
artistë dhe ndërkohë shkruan botimin 
e tij të mjeshtëruar dadaist “Qytet i 
pushtuar” (“Bezette Stad”), ku përshkruan 
qytetin e tij të lindjes Antwerpen gjatë 
kohës së luftës. Tematika e tij e trajtuar 
karakterizohet nga forma të ndryshme 
nihiliste.  Botimi tjetër në vijim “Festat e 
Makthit dhe Dhimbjes” (“De Feesten van 
Angst en Pijn”), ku ai përdor  jo vetëm 
shkronja të ndryshme në formë dhe 
'ngjyrë' , shpreh  fragmente të poezive që 
botoheshin  si afisha në mur. Ai u kthye në 
Belgjikë  në vitin 1921, mbas një Amnestie, 
dhe kundra vullnetit të tij kryen shërbimin 
ushtarak. Pas kthimin në vendlindje Paul 
van Ostaijen braktis Dadaizmin dhe fillon 
të lëvrojë një lirikë të pastër. Ai e trajton 
poezinë si nje lloj misticizmi në ekstazë. 
Sipas tij “poezia është fjalë Arti, dhe jo një 
mjet për të arritur qëllime  lirie  sikurse 
dhe/apo shkaterrimi”.

“Poezia, në të vërtetë, nuk ka ç'të 
tregojë më shumë së shprehjen e 'të qënit 
i plotë' të asaj që nuk shprehet”. Pas vitit 
1923 ai shkroi shumë groteska, midis të 
tjerash romanin e shkurtër (botuar pas 
vdekjes) “De Bende van de Stronk” “Banda 
e Trungut”. Ne vitin 1924 Paul van Ostaijen 
ishte menaxher i një antikuari librash në 
Anwers. Më pas (1925) ai çel një galeri 
artesh në Bruksel, ku pati sukses, si dhe 
organizoi ekspozita ndërkombëtare për 
piktorë, skulptorë të njohur për të ardhur 
më pas tek  zhvillimi i orëve letrare për 
artin modern dhe poezinë në tërësi. 

Aspekte të lirizmit 
në poezinë 

e poetit belg 
Paul van Ostaijen

 Përgatitur nga Shqiponja Duro
Belgjikë

Më vonë ai botoi prozë, poezi, ese dhe 
reçenca. Në fund të vitit 1925 zbulohet 
se vuan nga sëmundja e turbekulozit  
pulmonar, mirëpo ai nuk e ndërpreu për 
asnjë çast punën e tij krijuese, Në Shtator 
të vitit 1927 qëndroi në sanatoriumin “Le 
Vallon” në Miavoye Anthwe.  Ndonëse 
në kushte të tmerrshme shëndetësore ai 
vazhdonte  bashkëpunimin me revistën 
“Aventura” (“Avontuur”), që së bashku 
me Gaston Burssens (1896-1965) dhe  
Edgar du Perron (1899-1940) dhe e kishte 
themeluar. Vdiq papritur në sanatorium 
natën e 17 Marsit , në të ardhur të 18 
marsit 1928.

Aspekte lirike në poezinë e Paul van 
Ostaijen.

Qysh në botimin e parë të tij me 
“Music-Hall” poezia e tij karakterizohet 

nga neo-romantizmi, impresionizmi dhe 
fjala e tij poetike muzikale,e cila  tingëllon 
si një simfoni e Fjalës. Ai e pëshkruan 
poezinë si një instrument muzikor me të 
cilin intuitivisht luan tinguj. Në poezinë e 
tij “Mbrëmje” (“Avond”) autori përshkruan 
me një  lirizëm të hollë gjendjen e shpirtit 
të tij: 

“Ah, shpirti im është si tinguj të pastër
Ne këtë ore të ngjyrave të kthjellëta
Tinguj, që lart si shigjeta ngjiten
Në një kopsht të çmendur aromash.”

Elementet e larmishme sikurse : 
gjendje emocionale, tingujt muzikorë, 
imazhet vizuale (ngjyra) gërshetohen 
në mënyrë abstrakte, sureale me aromat 
brenda hapësirës së një kopshti 'të 

çmendur'. 
Poezitë e Music-Hall mbartin një 

muzikalitet dhe shpesh shoqërohen 
me pasthirrma ...copëza fjalësh që, 
ndonëse s'kanë kuptim të plotë leksikor, 
por fonetik, oshëtijnë plot emocion 
dhe formojnë nota fjalësh përbrenda 
harmonisë së një sinfonie të tërë. Lexuesi, 
nuk kupton menjëherë çfarë ka dashur 
të thotë poeti, por ndien, në mënyrë të 
natyrshme botën e brendshme, të ndierë 
të poetit. Duke lexuar poezinë “Mbrëmja” 
të krijohet ndjesia e përshkrimit në çdo 
detaj intim të embëlsisë së rënies së natës 
...ku poeti në këtë kopësht, ndien, shijon 
bukurinë shpirtërore, lirinë e shijes së 
aromave, lëvizjen e lirë të tingujve që 
ngjiten gjithnjë e më lart  Universit. Nga 
një hapësirë kopshti, lexuesi vizualizon 
nje pafundësi bukurie, qetësi shpirtërore 
dhe vendoset në lëvizje nga poshtë lart. 
Poeti e fillon me përshkrimin e shpirtit 
të tij fluid, që tingëllon muzikalitet dhe e 
çon lexuesin  nëpër  hapësirat e pafundme 
të muzës së tij krijuese. Në vargjet e 
tij ka dinamikë, ka hapësirë vizuale në 
mendim, ka ndjeshmëri, ka ton melodik 
dhe romantik, ka ngazëllim abstrakt 
sikurse “çmenduria” e kopshtit. Dhe e 
gjitha kjo: titullohet  mbrëmje. Sikurse ai 
poezinë e përshkruan si një instrumet për 
të shprehur intuitat e tij artistike, duke 
lexuar këtë poezi të shkurtër, të krijohet 
menjëherë  ndjesia e një perle të bukur 
simfonike. Tingulli kthehet në fjalë dhe 
fjala tingëllon melodi me nota të huazuara 
nga  natyra “perlë”  dhe bota shpirtërore 
e natyrës Njeri. Jo më kot  kritika letrare 
e ka quajtur poezinë e tij edhe “simfonia 
e fjalës”. 

Nëse do ta përmbledhnim gjithë 
krijimtarinë e tij letrare në epoka mund 
të themi se “Music-Hall” (1916) i përket 
artit të një rinie të hershme, “Sinjali” 
(1918) karakterizohet nga ekspresionizmi 
i tij humanitar, “Qyteti i pushtuar” (1921) 
karakterizohet nga arti i përsosur dadaiste 
*(surealiste) : dalja nga të gjitha normat 
izoluese klasike dhe kombinimi i reales 
me surealen.  Prej 1921 ai karakterizohet 
nga një ekspresionizëm i natyrshëm. Këto 
evoluime të thella, të larmishme dhe 
brenda një kohe kaq të shkurtër shprehin 
talentin e poetit, aftësinë  për të lëvruar 
në zhanrin e tij si poet i surealizmit. Epoka 
kohore na bën të kujtojmë kaligrafinë 
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Pahetueshëm duke bërë rivlersëimin e mendimit se godina nuk është 
esenca e teatrit por janë artistët që djersiten aty duke interpretuar, qeshur 
e qarë, “e ndau në një ëndërr besën me besimin”. Fundja dhe varrezat duhet 
të mirëmbahen, sepse ato flasin për të kaluarën dhe kulturën, hija e atyre 
që pushojnë aty bie mbi jetët tona. Në këtë ndryshueshmëri qëndrimesh, 
rrënimi i Teatrit i shkakton Papagjonit një trishtim traumatizues sepse aty 
ai kishte parë thuaja të gjitha shfaqjet për 50 vite me radhë. 

3. Po teatri si art ku qëndron sot dhe a mund ta këndellin festivalet? 
Disa nga shqetësimet e Papagjonit dhe frika për vdekjen e teatrit dalin 
në sentencën se “teatrit i ka ikur aroma, sqima” derisa publikut i servohet 
“tallava, banalitet dhe “kultura vulgata” duke i ngjarë politikës. Për ta dalluar 
nga tallavaja ai thërret në ndihmë dramën shqipe, e cila është përfaqësuesja 
më besnike e asaj çka ndodh ndër ne. Por çështja është se si ta avancojmë, 
ta stimulojmë e ta inskenojmë këtë dramë. Mundësinë ai e gjen te festivalet 
si një hapësirë sprove e vlerësimit për nivelin e saj. Shumica e festivaleve e 
kanë hequr nga projekti mendimin kritik për shfaqjet si formë e organizaur 
debati. Si gara artistike kreative të autorëve më të mirë të dramës shqipe ato 
shndërrohen në parakushte të këndelljes. Kjo është ideja së cilës i mëshon me 
argument Papagjoni duke sugjeruar një format reprezentativ në kryeqendrat 
tona kulturore: Tiranë, Prishtinë, Shkup, pa përjashtuar këtu edhe festivalet e 
tjera që organizohen në qytetet e hapësirës mbarëshqiptare. Me shembullin e 
tij, prof. Papagjoni ka qenë përherë i pranishëm në këtë trekëndësh (Tiranë-
Shkup-Prishtinë) me një kontribut të jashtëzakonshëm e domethënës për 
Teatrin shqiptar. Përvoja e tij e gjerë në laboratorin e dijes teorike, kualiteti 
i mendimit bën që ai të nxjerr përfundime të duhura si atëhere kur jep 
argumente me natyrë polemike, edhe atëherë kur sjell qendrime pohuese 
e shqyrtime kritike racionale. Gjithësesi ai të cyt në mendime, të pushton 
me “Uaaaa kjo është!”, sikurse ti ngjall sakaq një debat aktiv me vetveten 
për çështjet që trajton e ku teatri, përveçse dashuri është edhe dije. Duke 
analizuar aspekte të largëta të dramaturgjisë shqiptare autori vë shenjën e 
pikëpyetjes dritëruese rreth marrëdhënies së prishur regjisor-dramaturg, 
prishje që pastaj ka sjellë mungesën e dramës së mirë shqipe. Regjisorët 
e gjejnë më të lehtë të mbushin skenat e zbrazta me shfaqje nga Yutube 
apo plagjiate të tjera gjithfarëshe. Andaj dhe i ikin dramës origjinale! Si 
njeri i teatrit mua më kanë emocionuar rradhët për kritikun Miho Gjini, 
njeriun e mirë të teatrit, i cili (krah me Nebi Islamin dhe J. Papagjonin) i ra 
shqiptarisë cep më cep dhe mblodhi e dha dije për teatrin. E dhimbshme dhe 
kontradiktore ka qenë jeta e dramaturgut Fadil Paçrami, disident që shkundi 
pluhurin dhe mykun nga “Marrëzia e madhështisë”. Stefan Çapaliku në penën 
e Papagjonit vlerësohet si shkrues “ndryshe”. Tek ai spikat ironia, shakaja e 
ngarkuar me pezm, përqeshja e hapur dhe parodia, gjetjet e mprehta dhe 
intelegjente duke e dekontaminuar gjendjen e shoqërisë postkomuniste 
dhe duke ecur, sipas Papagjonit, “...nga liria si retorikë, propagandë dhe 
mit i kamufluar, në lirinë e keqkuptuar që krijon zhgënjim, vetmi, braktisje, 
dëshprim, absurd dhe një mit të ri social tashmë të desakralizuar, që çon 
në kaos dhe gënjeshtër”. Duke e lexuar Papagjonin, përkatësisht duke e 
përcjellur kodin e tij të leximit të veprave dramatike dhe shfaqjeve teatrore, 
ai na shpalos platformën e vet estetike, kriteret, karakterin, idetë, dëshirat. 
Erudicioni i tij shkon shpesh përtej veprës dhe vërshon me trajtesat e tij të 
mprehta estetike, shpesh të munguara në jetën tonë artistike, sidomos në 
teatër. Ai ka prirjen e natyrshme të shpërndarjes filantropike të dijes. Ky libër, 
pos kënaqësisë, më shpije vetiu edhe te mirënjohja e falenderimi për Josif 
Papagjonin dhe privilegjin e njohjes dhe miqësimit me të.

(Vijon nga faqja 9)
Apollinaire dhe presupozohet se edhe 
Paul van Ostaijen është disi i ndikuar 
nga ky stil abstrakt, i lirë, i renditjes së 
vargut të lirë në forma vizuale që i ngjajnë 
imazheve të një pikture. Në shënimet, 
dorëshkrimet e botuara të poezive të tij 
(postuum nagelaten gedichten) vihet re 
dukshëm se poeti ka shpërfillur metrikat 
standarte të përdorimit të rimave...Ai 
e derdh fjalën të lirë, në harmoni me 
ç'farë ndien e çfarë mendon. Ai është jo 
vetëm një poet i ndierë por edhe një poet 
i thellë në mendimet e tij metafizike, 
psiko-analitike, sociale, filozofike...Kritika 
letrare e përshkruan krijimtarinë letrare 
të Paul van Osaijen si hedhës i dritës, si 
lëvrues i zhanrit të ri sureal. Kritika e 
çmon aq shume veprën e tij, sa që kur flet 
në linja të përgjithshme për krijuesit e 
tjerë letrarë belg ( flamand), i konsideron 
ata “lëvrues nën hijen e Paul van Ostaijen”. 

Mund te themi se kur lexon poezinë 
e Paul van Ostaijen, ai të rrëmben, 
të  merr me vete, ndonëse duket sikur 
përshkruan një 'makth' në esencë dhe 
tërësi të mesazhit të tij, Shpeshherë  
lexuesit i ngjallet dëshira për të lexuar dhe  
rilexuar, më tepër  nga nevojshmëria për 
të kuptuar thellësinë  e mendimit të tij. Në 
formë dhe përmbajtje, gjithësesi e kupton, 
pasi ky poet krijon hapesirë mendimi për  
gjithësecilin lexues sipas mënyrës së tij, 
ndonëse poezia  është e përzgjedhur dhe  
elitare. Ai ndien dhe mendon. Ai është 
human dhe filozof. Aspektin e analizës 
filozofike ai do ta përshkruante në mënyrë 
kaq të goditur me stilin e tij karakteristik,të  
hollë satirik. Për shembull: ateizmin e tij ai 
nuk ja imponon lexuesit, por as dashurinë 
për  besimin fetar, nuk e mohon. Fenë 
ai e parashtron në seri enigmash që 
paralelizon me doktrina, dogma, situata 
diktuese...Ai është 'ithtar' i lirisë së 
mendimit të lirë, ndjenjave njerëzore të 
lira, pa paragjykime. Ja si e shpreh ai fenë 
(dhe jo fenë e dikujt tjetër, por të tijën, 
pasi ai e fillon analizën nga brenda, nga 
vetëvetja. Në shkollën katolike ai ndihej 
i burgosur, prandaj edhe nuk 'shkëlqeu' si 
nxënës, ndonëse ishte një gjeni eruditiv). 

“Halt ! Hier is te zien de laatste 
katholiek .”, “Stop ! Këtu është (duket)  
katoliku i fundit.”  Kur i lexon këto vargje 
lexuesi futet në situatën e alarmit, e zgjon, 
duket sikur i thotë ; “Kujdes ! Rrezik” . 
Mund ta krahasojmë me një situatë të 
tonit ushtarak, rrezik jete, por atë  që ai 
thotë me tone satirike mund të jetë edhe 
: ja këtu është kufiri midis teje, mendimit 
tënd të lirë dhe imponimit diktues të 
dogmave fetare. Ai duket sikur dëshiron  
të zgjojë  lexuesin nga utopia, duket sikur 
do  t'i thotë kujdes se liria jote është në 
rrezik. Ai përshkruan dhe ndërkohë 
e sheh autorin si pjesë e publikut, e 
lexuesit, sikurse edhe parrullat “kujdes 
rrezik për jetën” (psh: zonë e minuar, 
elektricitet...) i përkasin të gjithëve pa 
dallim. Mendimi i tij është i përdorshëm, 
është i nevojshëm për ndërgjegjësimin e 
individëve të ndryshëm. Lirizmin ai e gjen 
te ajo që është njerëzore dhe kur vë re se 
njerëzimit i cungohet liria, apo i diktohet 
një mënyrë e caktuar e të menduarit dhe 
konceptuarit , ai shqetësohet, alarmohet, 
vuan, thërret për reflektim në brendësi të 
gjithësecilit. Të duket sikur ai është ulur 
diku dhe ka pritur deri sa kalon 'katoliku 
i fundit', apo të krijohet se ai ka duruar 
aq shumë...Ai është kudo ku ka vuajtje, 
mirëpo nuk bëhet viktimë. Ai është kudo 
ku ka cungum lirie, por nuk kufizohet. Ai 
është kudo ku ka dhimbje, por del mbi 
dhimbjen. Ai është pjesë e realitetit (eve) 
dhe hedh ura realiteteve të reja, prandaj 
ai është quajtur nga kritika edhe si poeti 

modern i letërsisë belge ( flamande). 
Përsa i përket veprave të tij të botuara 

Paul van Ostaijen : Tre librat e botuara: 
“Music-Hall”, “Het Sienjaal” dhe “Bezette 
stad”.

 “Ndoshta është kjo vetëm hipnozë 
e masës. Kush mund të më dëshmojë 
mua, se i ka lexuar këto libra? Duke lënë 
mënjanë : lëre mënjan nësi i ka kuptuar. 
Ruajna “Zot”, nëse është  kuptuar. 
Ndërkohë që as unë vetë nuk i kam 
kuptuar.”: marrë nga “Autobiografi”

Zhanrin e poezisë ai e quante “Arti 
Fjalë”. Në esenë e tij  “Vetëmbrojtja” 
ai shprehet: “Poezi nuk është mendje, 
shpirt, fjali e bukur, nuk është as master, 
as Dada. Ajo është thjesht një ankorim  
metafizik,që  luhet  me fjalë.” Ai është 
inspiruresi i kombinimit në poezi të 
ngjyrave, tingujve dhe mendimeve. 
Elementë që e sjellin lexuesin në një botë 
të shijeve por edhe të reflektimit. “Këngë 
për vetëveten” (“Liedje voor mezelf ”), 
“Vajzë” (“Meisje”) janë perla lirike:

“Nga vjen kjo dhimbje e fshehtë, 
Para se të fle; në lakuriqësinë time
Kur llampa e natës shuhet si yjet 
Dhe hija e trupit tim lëkundet si trup i 

gjymtuar
Vuan brenda trupit tim të gjymtuar » 

Paul van Ostaijen rebelonte me fjalën 
e lirë, por nuk fliste kurrë për artin e tij. 
“Vargjet e mia as unë nuk i kuptoj”- do 
të shprehej ai. Ai i referohej parimit të 
Honoré de Balzac (Balzak) ; "Mjekët e 
vërtetë nuk flasin kurrë për mjekësinë, 
fisnikët autentikë nuk flasin kurrë për 
paraardhësit e tyre, njerëzit e shquar nuk 
flasin kurrë për veprat e bëra."

Në veprën e tij “Festa te Makthit dhe 
Vuajtjes”  (“Feesten van Angst en Pijn”) 
lëvron  në zhanrin e tij, si poet surealist. 
Duken qartë influencat që ka pasur 
nga kaligrafia e Guillaume Apollinaire 
si dhe nga dadaizmi i Tristan Tzara. Ai 
zëvëndëson simbolikën e  fjalës: epitetet 
krahasuese me ato nominative. Psh nuk 
thotë 'e bukur si rrezet e diellit', por i 
emëron: 'rreze dielli në mendimet e 
mia'. Në tematikat e tij ai është një qenie 
sociale kundra pushtetit, fesë, tabusë 
dhe kapitalit. Ai kultivon te lexuesi 
Humanizëm.  

Me frymën e dadaizmit: André Breton 
( francez) ishte përfaqësuesi kryesor 
i surealizmit. Ai donte në një mënyrë 
shumë të ndryshme të thyente normat 
e traditave pa ndjenja, endërra dhe 
krijoi mundësine e trajtimit të formave 
të reja, të lira në letërsi.Surealizmi e ka 
zanafillën te dadaizmi. Dada ishte lëvizja 
më radikale për ndryshim. Kjo ishte 
një lëvizje nihiliste në art dhe lulëzoi 
përkohësisht prej vitit 1916 deri ne vitin 
1924. Kjo rrymë kundërshtoi në mënyrë 
radikale standartet klasike të të shprehurit 
letraro-artistik. Kjo formë e të shprehur 
kërkonte të inicionte provokime të lira 
te lexuesit në Botë. Në të vërtetë “dada 
do të thotë asgjë”. Fjala dada asosiohet 
me një ditar të lëvizjes. Paradoksi i kësaj 
forme letrare për të hedhur posht format 
ekzistuese, krijoi në vetëvete një fromë 
të re arti. Dadaistët ishin të fokusuar tek 
të shprehurit të lirë dhe te shkatërrimi i 
formave të vjetra trandicionale. Mund të 
themi se fokusi i lëvrueseve të dadaizmit 
ishte: Liria dhe Shkatërrim. Dadaizmi 
është zanafilla e surealizmit. Paul van 
Ostaijen ka qënë i ndikuar nga Guillaume 
Apollinaire (elemente kaligrafike)  dhe 
nga Tirstan Tzara (dada).
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të komunikojë. Kështu edhe Diafragma e 
përfshin lexuesin në një masë të fuqishme 
uji, që sikur e detyron atë më në fund ta 
kuptojë trupin e heshtur që përpëlitet në 
poezi. Në formë deti, liqeni, përroi,kroi, 
gurre, shiu, avulli, akulli, bore, g jaku, 
lëngu, ujërave të lindjes, lexuesi është i 
mbështjellë dhe i rrethuar nga kjo masë 
uji. Poezitë përmbyten në folje që ndjekin 
përjetime të ujshme: shtrydh, derdh, 
ngjëroj, pikoj, fundos, ujit, lundroj, pluskoj.

Apo si këtu:
U bë kohë që toka 
s’më le
ta hap detin në prehër
t’i le ngjarje, njerëz
kulme, gardhe, hardhi
të pluskojnë n’ujë
të të gjej
si s’mund të gjendesh 
në tokë, kurrë

Afërmendsh, një botë e tillë si ajo e 
Diafragmës, është një botë që të krijon 
një asociacion të qartë me placentën. 
Ne nuk kemi kujtime të vetëdijshme mbi 
ekzistencën tonë në placentën mëmësore, 
por e kemi një përfytyrim të kësaj 
ekzistence.  Dhe ky përfytyrim i shkon 
për shtat leximit të Diafragmës, lexuesi 
është si fetusi i rrethuar dhe i mbështjellë 
në ujë: i hapur ndaj përjetimeve tejesisht 
fizike të një ekzistence të tillë, por nga 
ana tjetër, i lidhur për interpretime të një 
bote të jashtme që nuk është e tija, por që 
mund të bëhet. 

Edhe toni i poezive disa herë të fton 
në një lexim të tillë. Ndeshet shpesh një 
ton thirrës intim (Thërras ato g jëra që 
rrinë lundrueshëm /në cipë të kohës), i cili 
mbështetet në mënyrën urdhërore, duke 
nënvizuar kështu një vetvete të etur për 
t’u kuptuar. Ja disa shembuj të shkëputur 
: Fli bota ime! ; Mprihu/ Më pri! ; Pranomë 
dritë!/ Pritmë! ; Shtrydhu dashuria ime e 
limontë; Ujitmë! ; Eja t’i këmbejmë gurët 
me re; Dërgoje hidhërimin tënd aty; Shko, 
ndërroju frerët ëndërrave; Vrapo! ; Kthehu 
në kohë; Mos kalo andej!, etj.

Diafragma e heshtjes është një 
përmbledhje me poezi që do të doja të 
mos kalonte pa u lexuar. Jo sepse është një 
përmbledhje perfekte, rreth njëzet poezi 
do t’i hiqja menjëherë, për shembull, 
ato me gjarpërinj dhe mollë, që nuk 
janë më metafora sepse të lodhura nga 
përdorimi. Apo kur thirrjet kanë tone 
patetike si në “çfarë do të bëje ti sikur”, 
kur do të mjaftonte një sinqeritet figurash 
për ta përçuar idenë dhe emocionin. Nuk 
është as përmbledhje antologjike apo 
fantastike, nga ato që do ta ndryshojnë 
rrjedhën (ah, këto fjalët ujore!) e poezisë 
shqiptare, kuptohet, me tematika të 
spikatura lirike, patriotike, dhe -ike -ike 
të këtij lloji. Por është një poezi që i thotë 
eja! eja! një përjetimi estetik (pikoj tinguj-
tinguj), shumë freskues për poezinë në 
shqip. Prandaj jua rekomandoj ta lexoni. 

Botimi online, sigurisht, nuk përbën 
më ndonjë ngjarje të veçantë, ashtu 

siç nuk është më ndonjë ngjarje e veçantë 
as botimi i librave në letër. Në këtë botim, 
megjithatë, është interesant kombinimi i 
leximit online me formatin e librit në letër, 
i cili ia ruan lexuesit iluzionin e shfletimit. 
Mariklena Niço është një poete që jua 
rekomandoj ta lexoni në cilëndo formë ajo 
vendos të ndajë poezitë e veta me lexuesit, 
por përzgjedhja e pikërisht kësaj forme 
hibride më duket shumë e përshtatshme 
për një poezi që rreh një shteg të vetin mes 
dy udhëve kryesore në të cilat udhëton 
poezia shqipe sot. Udha më e rrahur dhe 
më e vlerësuar më ngjan se është ajo 
e poezisë së figurës, e cila pavarësisht 
tematikave, mbahet më së shumti për 
figura dhe interpretime. Kjo është poezia 
që fton dhe emocionon lexuesin kundrues, 
i cili kur lexon “flutura”, e interpreton si 
brishtësi, bukuri, liri, drithërimë, mall, 
etj, etj. Udha tjetër është ajo e poezisë 
së drejtpërdrejtë, konkrete, që nuk e bën 
lidhjen me gjuhën poetike në varg, por 
në një nivel më lart (ose më poshtë): në 
takimin mes konkretes dhe përjetimit. 
Kjo është poezia që fton dhe emocionon 
lexuesin bashkëpërjetues, i cili kur lexon 
“flutura” sheh një flutur të vërtetë, që 
mbetet e tillë derisa ia shkund krahët drejt 
e në përjetim: “edhe unë ndihem kështu”.

Në perspektivën e leximit, Diafragma 
e heshtjes është një përmbledhje që lirisht 
do të kategorizohej si poezi e figurës, 
deri në ekstrem. Mbas leximit të 120 
poezive, lexuesi nuk mëson gati asgjë për 
realitetin përjetues të krijueses, ndryshe 
nga ç’ndodh me poezinë e drejtpërdrejtë. 
Nuk dihet nëse ka fëmijë, a është e 
dashuruar, çfarë pune bën, a ka halle me 
qiranë, jeton në fshat a në qytet, larg apo 
afër vendlindjes, a e ka nënën gjallë, a ka 
dritare në dhomë, etj, etj, apo të dhëna 
të tjera jetësore të domosdoshme për 
ta aktivizuar lexuesin bashkëpërjetues. 
Por nga ana tjetër, poezitë e Diafragmës 
janë konkrete deri në fizike, me shqisat 
njerëzore si përçueset kryesore të 
përjetimit, ndryshe nga poezia e figurës, 
e cila prihet drejt mitifikimit të shqisave. 
Hipoteza ime është prandaj se këtu kemi 
të bëjmë me një shteg estetik origjinal, 
që nuk ndjek pritshmëritë finale të dy 
udhëve të sipërpërmendura.

Të lexojmë nga afër tekstin (citimet 
janë në Italic). Në mënyrë kronologjike, 
shumë herë edhe të përsëritur, poezia 
e Diafragmës sundohet nga këto fjalë: 
diafragmë, sup, mushkëri, sy, thua, fytyrë, 
zemër, lëkurë, trup, buzë, gji, gojë, veshë, 
kokë, g jak, grusht, qafë, mish, eshtra, 
flokë, mitër, shpinë, puls, dorë, g junjë, 
këmb, gishta, fyt, kraharor, g jymtyrë. Sa 
më shumë lexon, aq më shumë shfaqet 
dhe përshfaqet trupi i një gruaje. Deri 
këtu kjo poezi sillet si ajo që unë e 
quajta më lart poezi e drejtpërdrejtë, 
e cila karakterizohet nga shfaqja e 
hapur e konkretes. Por, ndryshe nga 
pritshmëria e një poezie të tillë, ky trup 
nuk funksionon si çelës leximi, por vetëm 
si simptomë, ose më së shumti si raft 
çelësash (mbaj çelësat e një porte brenda 
në gojë). Trupi është aty, shumë konkret, 
por nuk flet, siç lajmërohet që në titull. E 
vetmja mënyrë komunikimi me lexuesin 
mbetet interpretimi i këtij trupi, që është 
karakteristik për poezinë e figurës. 

Dëshira për t’u shprehur me fjalë 
nuk mungon, (mua më duhet të flas), 
ashtu si edhe vuajtja e pamundësisë së 
këtij komunikimi (kam ethet e një reje 
që dridhet në qiell), por heshtja e fjalëve 
mbetet megjithatë mbizotëruese. Disa 
arsye të heshtjes feksin nëpër vargje: 
herë gjuhëprerja që në fëmijëri (Kështu 
na rritën edhe ne me gjysmëgjuhë), herë 
dhuna e ushtruar ndaj gruas (ajo nuk 
përgjigjet më/ nuk flet me askënd), herë 

sepse nuk ka kush dëgjon (Ku ndodhesh 
saktësisht mes tyre?/ Në shurdhëri) , 
apo sepse nuk ka kuptim të përpiqesh 
(përditë bie perdja në mes të shfaqjes). Ajo 
që mbetet është tensioni i diafragmës, 
një muskul që dridhet nga frymëmarrja 
e fjalëve, që megjithatë heshtin. Por si 
komunikohet me dikë që nuk flet?

Shqisat (Shqisat e mia thëngjij në hirin 
e trupit) janë ato që e bartin poezinë e 
pafjalë tek lexuesi i vet. Kështu “dëgjimi”, 
që ka paralajmëruar që në titull heshtjen, 
ndan me lexuesin përjetimin e shurdhërisë 
së fjalëve, përjetimin e kumbimeve të një 
toke që s’është prej dheu

Apo
të rrallë tinguj
në fushën e djerrë të veshëve tanë
Apo
jam pjesë e muzikës dhe hesht
Syri ka funksionin e vet, gjithashtu. Ajo 

që sheh është poetja (unë jam syri i botës), 
lexuesit i mbetet të ndjekë vështrimin e 
saj: 

eja ngjitemi mbi kodra
… shohim si perëndojnë këngët 

Apo
ata që donin vetëm të shihnin
i shpuan veshët me gjilpëra të holla
Edhe “nuhatja” dhe “shija” janë aty për 

të komunikuar me lexuesin:
mbahem si përherë 
pas saj me aromën më të fortë
Apo
shija e detit trazohet 
me aromën e drurit të vjetër
Ndijimi më i fuqishëm është ai 

përmes lëkurës (pothuaj u zhdukën ata 
që kuptohen me prekje). Leximi online i 
një libri kaq palpues është një përjetim 
më vete për lexuesin, që do të ndihej më 
i sodisfaksionuar, sigurisht, me letrën e 
librit në bulat e gishtave. Por a nuk është 
ky përjetim i palpimit në mungesë, si 
tortura e pamundësisë së fjalës? Duke 
lexuar përmbledhjen më vinte ndër 
mend një skenë e fuqishme e filmit “The 
Miracle Worker”, 1962, e njohur si skena e 
ujit. Në këtë skenë, Hellen Keller (e lindur 
e verbër dhe e shurdhër), me dorën në 
currilin e ujit, më në fund kupton lidhjen 
midis sendeve dhe fjalëve dhe se si mund 

 Përmbledhja me poezi 
"Diafragma e heshtjes"

e Mariklena Niços
Nga Entela Tabaku

Rekomandim leximi:

Përmbledhja me poezi Diafragma e heshtjes u botua para dy vjetësh nga e mirënjohura 
Librarium Haemus Editions (Enkelana Collection/ Digital Edition) dhe mund të lexohet 
falas këtu: https://en.calameo.com/read/000746173f895758af9d7
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asht ba ftoht. do edhe pak qi t’zbardhet 
dita.

kisha pa nji andërr: kisha pas kenë 
n’varreza.

aty pash nji vorr t’vogël, qi, jo se
kushedi se sa i gjanë kish pas kenë.

kurgja nuk m’kujtohet ma tepër.

njimend - e di se aty kishin pas kenë 
do sorra,

qi ma vonë, ikën edhe ato t’uj flutrue.
kurrkush s’kish mbetun aty,
pos vorreve.

m’doli gjumi e nisa t’mendoj.
mendova për veten, për jetën,
për ata qi m’janë afër e qi m’dojnë,
e ma vonë kuptova qi kurrkush nuk 

m’asht
afër me m’u gjet për krah.
mendova për lulet qi tash kishin fillue 

me u vyshkun
e qi kurrkush nuk i k’qyrke ma me sy.
edhe ato tashma kishin vdekë;
njilloj si unë!

qetsinë e natës e prishën do maca qi 
po kacafyteshin matanë.

i pash me andje e i thash vetes: “qe, 
edhe kto bile janë dy”

*
mendova për veten.
mendova për andrrën qi pashë ma 

herët.
kurrkush nuk do t’vij n’varrimin tem.
do doja fort me ditë, se çfarë ftyre do e 

banin njerzit,
kur do kuptonin se unë kam vdekë.

do keshnin?
do t’idhnoheshin qi ika kaq shpejt?
mos do kjanin?

apo ndofta, nuk do u interesonte hiç 
kjo punë?

tash e nji kohë t’gatë e kam venerue se
gjithherë qi e due dikand,
m’diftohet se aj nuk asht tuj m’dashtun
e bile, edhe s’don me m’pa me sy.

asht për çudi, kur kjo ndodh me krejt 
ata qi i don.

pse vallë ndodhë ky send?

*
shpesh m’kap ligshtia e lodhja, kur 

shoh 
se si tjert kan dikan për krah,
qi t’kuvenojnë e t’i çajnë dertet bashk’.
jo se due me i pa t’ndamë,
po, due mu kenë i-soj si ta.

shpesh shoh veten se kam hi
me nji rrugë pa krye, qi nuk m’qet kun
po veç m’orvatë, poshtë e përpjetë,
t’uj lujt me mue, si copë e petë.

a thue vallë qi nuk i ditkam rrug’t?
a thue vallë se gjithherë qi hi n’mes 
t’njerëzve, e mes tek, pa kand ortak
me m’dal dyfek, nihna mirë, si krajl a 

mbret?

pa jo mor tungjatjeta, zotnia juj asht 
gabim!

se gjamë ma t’madhe, e ma t’pa 
hijshme

nuk ke pa si t’zen gafil.

asht për t’kja me fatin tem.

shpesh mendoj me vete:
a thue, a m’do kush?

30. 7. 2020 – Prishtinë

Debat mbi 
roman shqiptar 

në Asamblenë 
Kombëtare 
të Francës 

(Parlamenti 
francez)

Me nismën e Presidentes të grupit parlamentar Francë-Shqipëri, 
deputetes Mireille Clapot dhe studiuesit Jean-Paul Champseix, 
ditën e Martë, 15 Shkurt në një nga sallat e Asamblesë Kombëtare 
të Francës (Parlamenti francez) u organizua  një debat mbi romanin  
“Metamorfoza e një kryeqyteti“, të shkrimtarit Ylljet Aliçka, 
përkthyer në gjuhën frënge nga Michel Aubrey, botim i shtëpisë 
botuese L’esprit du temps. 

Pjesmarrës në takim  ishin deputetë, antarë të grupeve parlamentare 
të miqësisë Francë- vendet e Ballkanit Perëndimor, diplomatë  
francezë që kanë shërbyer në vendin tonë, si dhe të ftuar nga fusha 
e letrave.

Marrë shkas nga subjekti dhe problematika që trajton romani, debati 
dhe diskutimet mes shkrimtarit dhe pjesmarrësve u përqendruan në 
temën e të evolucionit të shoqërive postdiktatoriale dhe konvertimit 
ideologjik të këtyre shoqërive. 

Në takim përshëndeti dhe ambasadori i Shqipërisë në Francë, 
Z.Dritan Tola.

Romani “Metamorfoza e një 
kryeqyteti“, të shkrimtarit 
Ylljet Aliçka, në frëngjisht

 do edhe pak qË 
t’zbardhet dita

poezi nga Andrin Kabashi
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MASKIMI I 
DHIMBJES 

Cikël poetik nga Pjetër Jaku

ANKIM PËR  SHIUN 

 Si s’më deshe sa shiun
As kur t’u bëra pranverë
E ta putha fjalen para buzes
Ne vertikalitetin e pjerrtë
Te rënies se mases së ngjitur
Ne dushin e prillit
Ku fjalet ecin zbathur!

Sa herë te kam thënë
O mesdita ime syhapur
Duam se paku :
Pak me shumë
Se shiun ke dashur!

3 mars 2018

PUTHJA     

Të putha aty, ku dikur
Do të donin të puthnin yjet
Dhe zgjova përbindsha
Që rrotullonin globin me brirë
Kur të preka m’u zgjua
Vetëm një deshirë
Të mbillja trëndafila
Në një kopësht të mirë!

  

ME THIRRE      
 

Elit

Më thirre
dhe po vi.
Po ku?
Po kur?
Po si?
Ti më the:
nuk dua t’ia di!
Shaloji vetëtimat
E më sill pak shi!

 

DISA ARSYE PËR T’MOS ME 
DASHT  

 Nëse arsyeja për të më dasht është vetëm 
një,
Bëj kujdes në arsyet e tjera!
Ndoshta unë nuk jam ai që të dukem në 
fillim;
Bëj durim!
Ndoshta unë startoj bukur dhe shpejt,
Të lutem, ki mendt!
Le të shkojmë më tej!
Nëse ti kërkon të ikësh, unë do të gjëj
Çdo premtim unë besë e bëj!
Mos e përshëndet diellin më shumë se dy 
herë,
Nëse nuk ngrohesh prej tij!
Kujdesu për rrugët e reja dhe harten e trupit 
tend,
Para se dikush të nis  eksplorimin pa mend!
Arsye të tjera ka dhe më,

Pse duhet të mos më duash
Ato janë fare pak
Krahasur me çfarë ke vendosur
Të më thuash…

 

NDOSHTA ËSHTË DASHURI  

Nga do që shkoj, ngado që vij
një fjalë të mirë të detyrohem
e të mendoj përherë për ty,
me emrin tend të bie e zgjohem.
Do shkasin dimra dhe pranvera
e unë më to nuk do vrapoj
sa herë të thëm e dashur erdha
aq herë unë do të të mungoj.
Mërzitet zgjimi i mëngjesit
mërzitet mbrëmja kur s'je ti
se ç'është kjo jetë ia falsha dreqit,
që s'po më jep një herë liri!
Sado që ec unë jam i ndalur
në pritje deri të vish ti
ndërkohë, që ende nuk ke ardhur
unë veten pyes; ç'është kjo ndjesi?

 14 shkurt 2011

 

 

LASGUSHIANE

 Në fluturime Lagushiane
Unë e ndoqa një biondinë.
Veç nuk ishte prej Hollande
Po, prej ku dhe gjethet ndrinë.

U thye qielli edhe humbi
Ra në tokë, a ra në det
Lasgushi më zgjoi nga gjumi
Ku veç trupi kishte fjetë.

Iku biondina pa mua,
Dhe pse e ndoqa gjer në skaj
Bashkë me frymën u rrëzua
Po e pres dhe do ta mbaj!

Do ta pyes poetin sonte
Pse e donte dashurinë.
Krejt e di se do më thonte
N’gjoks ta mbaja një biondinë.

 

PEIZAZH

Peisazhe të çoroditura
Në perëndimin mendjemadh
Një konvertim rrezesh
Gati - gati zjarr
Në rrotullim të përjetshëm
Nga unë tek ti, nga ti tek unë
Duke i shtuar galaktikes
Planete pa fund !

 

... E SHKRUAR SOT ! 

 Udhë të zvogëluara si shtigje
trembin imagjinaten time,
Ndërsa zmadhohen në ngjitje!
Male ngarkuar me pisha, shkëmbinj,
kroje e burime në levizje
Përshkojnë përfytyrimin tim
Duke parakaluar qiellit,
Kërrusur nga pesha e varreve
Tuj e ndrru ngjyrën sipas mendjes tone,
Një pyetje më vjen si rrufeja:
A e dinë ku shkojnë?!

 Zjarre që fluturojnë në hapsiren blu
Hipërbola brilante të gjysheve të mënçura,
Qeshje gurgulluese të fëmijëve të shenjtë,
Lule që me hapsirën bashkëudhëtojnë,
Ngjitur pas deshires tonë; 
A e dinë ku shkojnë?!

 Fjalë shpuese si plumbi
Ngarkuar me lojna kobzeza
Me kryqe, minare e varreza
Jashtë logjikës së secilit prej nesh
Tek secili prej nesh veprojnë
Dhe unë serish pyes veten:
A e dinë ku shkojnë?!

Ura të kërrusura, ngarkuar me trena të 
rëndë
Mbi shina që arrinë në zenith, deri në fundin 
E veshtrimit tone,
Ngarkuar dëng me dashuritë tokësore
Me shpejtësinë e dritës vrapojnë
Përherë më vjen e vetmja pyetje:
A e dinë ku shkojnë?!

 Zëri ynë
Në një sekond përshkon fundin e botës,
Degjimi po ashtu
Sytë ia falem imagjinates
Në të gjitha mënyrat udhëtojnë dashuritë
Nga fjala te prekja, të nisura nga sytë
Asnjëherë me të njëjtin ton
E, unë për këto s’e bëj pyetjen:
A e dinë ku shkojnë!

Të gjithë e kemi një qiell të përbashkët
E të gjithë e shohim njëlloj
Imagjinaten s’e burgos asnjë ligj
Kur vetëm dhimbjet qëndorjnë
Peng i gjoksit tonë!

 Dashuria, miliarda vjet e vjetër
Ma heq të drejtën të bëj pyetje tjetër!

 14 shkurt 2017

 

 

MASKIMI I DHIMBJES 

Fytyra jote
të deh,
të çmend,
të vret,
të pret,
të le shakull,

në vend!
Eehuu dhe unë ça thëm,
si të jemë një burrë i çmend
në këtë kohë që
s'ka asnjë vend,
asnjë medikament
për frymën,
për fjalën,
premtimin e kthyer
në send!
I mbështjellë krejt
Mrena vuajtjes time,
Shoh qiellin tënd!

 

 

Interferencë

Moshën ma preu një lule
Zjarr u bë udha ime
Zjarr syri im.
Eca mbi flakë
E vitet u bënë dritë
Gjoksi im u bë digë!
Një lum i rrëmbyeshëm
Përshkoi damarët e mi
Brenda  brinjëve
Rrotullohej një dallgë
Që zjarr ma bëri
Fytyrën e zjarrtë!
I vetmi që e bëra 
Ylberin të flasë
I vetmi që i mora
Krahët e tij,
Për t’i fshehur
Në gji.
Në gjoksin tim,
Skicova udhën
E damarve.
Por, ishte e
Pamundur
Që balli
Të m’u pri 
Zjarreve!

  

MUNGESË

Më shtyn diçka për t’u shpejtuar
Se ç’më duken sytë e tu
Sa herë marrë  për t’u largu
Ti gjithëherë më je afru! 

Ik e ec, siç vjen veç malli
Më troket në ballë të kresë
Seç më sjell një furi zjarri
Si korrikun se ç’ më ndez.

 Kur merr hapat, kërcen derën
Ma  ngarkon dhimbjen një ditë
Nga mëngjesi gjer në mbrëmjë
Më mungon sa për një vit!

Si s’e dimë sa shpejt shkon jeta
Një rutinë mbytur në halle
Një minutë të lirë se gjeta
Ti mbyll sytë në ëndrrën tande!

  

Nxitimthi

Sikur mbyllet horizonti
Per te pritur nje stuhi
Dhe, ashtu sic mbyllet gjoksi
Per t’marre mrena nje njeri
Ti i mbyll qepallat qiell
Me fsheh syrin si ulli!
Në çfarë burgu
Ke mbyll trurin
Asesi s’po mund ta di!
Naten ende se ze gjumi
Se po pret puthjen te mbrri!

Nga libri poetik : “Nga libri “Te pakten, 
pak”, 2019
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* * *

të paktën një natë 
unë fjeta i qetë 
një qetësi si e detit 
nën hënën e qartë 

natën që erdhi pas ditës kur ajo tha po 

si det’ i trazuar unë isha sërish 
në natën kur era frynte si e tërbuar 
dhe qiellit dritë hëne nuk kish 

në natën që erdh’ pas ditës 
kur prapë ajo tha jo

 * * * 

e qullur nën shi
vjeshta po ikën  nëpër shirat e vjeshtës 

më  ke hyrë në shpirt 
si ky shi në trup të dherave të tokës
bjer o shi o shi bjer 

nëpër fushat e vjeshtës 
vjeshta po ikën nën shi
ti mos ik
ti rri

 *  *  *

peshk i kuq akuariumi
të gjithë vizitorët vijnë
kureshtarë qëndrojnë para teje

pastaj largohen një nga një 
ca në parajsë 
ca në ferr 
ca në përjetësi
të tjerë si unë 
humbin në kotësi

peshk i kuq akuariumi 
në muret prej qelqi 
a je i lumtur

* * * 

i gjithë njerëzimi qëndron mbi dy 
këpucë
po ecim përpara 
apo po ecim mbrapa

* * *

nuk e kam ditur 
çfarë është një rreze drite 

më zbuloi rrugën ku duhej të ecja 

buzëqeshja jote

* * *

jam në kopshtin tim me ajër të pastër
jam i thjeshtë krejt

nëse lulja e dorëzonjës do vetëm ujë 
dhe diell
mua më mjafton vetëm ti

kam dhe unë pjesë që më 
lulëzojnë

*  *  *

trëndafilat e mi i rrit muzika e yjeve. 

nuk ka si netët mbi lumë
mbi fusha mbi kodrinat 

në mëngjes kur të zgjohesh 
eja mblidh trëndafila
 
dita nuk ka yje.

* * *

dëgjoj zërin e një lule kamelie

ylli im rroj me dritën tënde 
që vjen tek unë 
pas mijra e mijra vitesh udhë

* * *

ti  flet  e qesh

ku fillojnë erërat 
ku pushojnë stuhitë

ti flet e  qesh

si ndizen zjarret
si djegin dashuritë

e vogël e bukur 
syri pse të qan

* * *
        Z

midis të gjithë atyre që iken 
midis të gjithë atyre që janë
midis të gjithë atyre që do vijnë 
ne jemi dy për të zgjuar njëri tjetrin 
që asnjeri të mos vdesë
në syrin e askujt 
 

* * *

shkputur prej syrit si pika e lotit

që bie s’ dihet ku

ti

* * *
 
unë ta kam shkruajt emrin në pemë
sepse kështu bënin të gjithë në katund
unë ta kam shkruajt emrin në gur 
sepse kështu bënin të gjithë në katund 
unë ta kam shkruajt emrin gjithkund 
sepse kështu bënin të gjithë në katund
po dhimbjen time për ty
nuk e ka askush

* * *

nëpër qiej nuk ka si ti 
në tokë asnjë nuk është si ti 
vdes dhe nuk e tregoj 

*. *. *

në vetminë e rrugës përmes pyllit
në vetminë e madhe të drureve të 
pyllit
ja befin ca lule të verdha
ca lule të vogla të bardha 
ca lule blu e ngjyra ngjyra
që ti të harrosh se je pa njerëz 

LETËR NJE MIKU

miku im gëzoj të jesh mirë me shëndet 
uroj të bëhesh biznesmen 
deputet ministër kryeministër 
cfarë të të dojë qejfi 
madje edhe president 
siç janë berë plot të tjerë 
unë kur t’më vije çast i mbramë 
përpara se shpirti t’më rrëzohet 
përpara se trupi t’më dorëzohet 
do ta marr Xhelalin përdore 
do ta çoj në fund të kopshtit tim 
atje ku me duart e mia 
kam mbjellë ullinj darrdha rrush fiq 
kumbulla arra dhe bajame 
dhe e di çfarë do t’i bj 
do ta pushkatoj do t’i fus plumbin 

dhe ti natyrisht 
do rrosh shumë e më shumë se unë
do shijosh gjithë të mirat e kësaj jete 
që i ke mbrritur ashtu si në këtë vend 
i kanë mbrritur plot e plot të tjerë 
dhe në fund të fundit 
une e di çfarë kë për të bërë 
do hash një copë bukë 
dhe do bësh një copë mut 

* * *

unë nuk jam rrit kurrë 

çelsin e shtëpisë që ime më
ma vuni në qafë unë e humba

sikur t’ishte çelsi i rritjes
  
gjithë jetën kam qa në vetminë time 

jo unë nuk dua me u rritë
kush rritet vdes përditë.

*  *  *

koha vjen që unë të iki
koha nuk vjen që unë të mos vdes

ferri nuk është se është ferr
as pse jam unë i mirë 
as pse jam unë i keq

ferri është ferr sepse do jem pa ty

koha vjen 
që unë të iki

Cikël poetik nga Xhelal Tosku
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      Milano, 3 qershor 1923

Të dashur mami dhe babi,

a mbërritët përfundimisht në Barcelonë? A patët një udhëtim të mirë? 
Kushedi ç’festë ju ka bërë teze Pina!

Këtë mëngjes teze Ida më shoqëroi te revista, të cilën e shfletuam mirë. 
Dje profesori për herë të parë gjatë këtij viti, lexoi në klasë një shkrim timin 
të bërë në shkollë, për të cilin isha e vetmja që mora nëntë. Dje shkova tek 
zotërinjtë Xhusani dhe në mbrëmje, me teze Idën dhe Luixhin, shkuam tek 
Arena për të parë fishekzjarrët, që ishin vërtet të bukur; dhe goditjet mjaft 
argëtuese, sa të çanin daullen e veshit. Ngjanin si gjuajtje topi!

Të hënën kemi ftuar zonjushën Delon për drekë, të cilës do t’i lutem të 
mos vijë të martën, sepse zonja Xhusani më do për mëngjes. E dini që i 
mbarova ato fletët e famshme me ngjyra? Kanë dalë për mrekulli. Titina 
është shumë mirë, edhe pse e trallisur, është gjithnjë një yllkë. Të dashurit e 
mi, njëqindmijë puthje për ju; për teze Pinën dhe Poldinon shumë dashuri 
nga Antonia juaj e trazuar, që ama mendon për ju gjithmonë me shumë 
mall.

Shumë puçje në hundë nga e juaja
           

 Titina
          
           

[...], 15 mars 1930

[...] mos ma përsërit më frazën: Unë duhet ta mbaj për vete të gjithë 
dhimbjen time. Nuk dua që ta përsërisësh më [...] çfarë do të ishte freskia 
ime, nëse nuk do të kisha ty për të ta dhuruar? Mua më mungon drita dhe 
hijeshia: po a nuk je ti, vetëm ti, drita ime? [...]. Dhe çfarë mund të bëhej 
dëshira ime e hareshme për të jetuar, përveçse egoizëm dhe krenari e 
shterpët, nëse nuk do të kisha ty për të ta ofruar rininë time? Unë jam një 
gjë e shkretë, që ndofta nuk kupton. Por nëse ti mendon se unë jam e denjë 
të qëndroj në zemrën tënde, të përgjërohem: ma jep dorën, le të ecim tok  
[...]. Ti nuk duhet të vuash i vetëm  [...]. Barra nuk mund të shkatërrohet: 
ama nuk e ke idenë sesa e lehtë bëhet kur e mbajnë dy vetë? [...].  

           

Tri letra të 
poeteshës 
së njohur 
italiane
Antonia 

Pozzi 

Shënim:
Antonia Pozzi lindi në Milano më 13 shkurt 1912. Jeta e saj qe shumë e shkurtër: u shua në 

moshën njëzetegjashtëvjeçare duke u vetëvrarë në Chiaravalle, në 3 dhjetor 1938. Gjatë 
viteve të ekzistencës së saj njerëzore të trazuar, përjetoi dashurinë e thellë për natyrën 

dhe malin, shpirtin e gjërave, raportin e vështirë dhe kontradiktor me botën mashkullore 
dhe intelektuale të epokës së saj, vëmendjen e ndjeshme për të varfrit dhe fëmijët, si dhe 

për periferitë e sapolindura milaneze. Në bazë të të gjithë aktivitetit të saj, qëndron një 
pasuri njerëzore dhe një pasion dërrmues i pleksur me një ndrojtje ekstreme. E hijshme, 

udhëtare, sportive, poezia e saj ‘e jetuar e gjitha së brendshmi’ është dëshmi e një identiteti 
femëror jashtëzakonisht aktual. Këto letra janë shkëputur nga vëllimet “Të shkruaj nga 

tavolina ime e vjetër” dhe “Është e tmerrshme të jesh grua”. Letrat, në fakt, janë mjeti më 
i dobishëm për t’iu përqasur historisë njerëzore të Antonias dhe maturimit konkret të 

poetikës dhe poezisë së saj, në sfondin e Milanos dhe Italisë së viteve ’20 dhe ’30. 

Përktheu Anxhela Lepuri

1 dhjetor 1938
 
Babi dhe mami, fort të dashur, kurrë më shumë sesa sot, ju duhet të 

kuptoni se kjo ishte më e mira. Kam vuajtur shumë... Duhet të jetë diçka 
e fshehur në natyrën time, një zezonë nervash që më firos çdo shpresë 
qëndrese dhe më ndalon t’i shoh gjërat e jetës të ekuilibruara...

Çka më ka munguar ka qenë dashuria e fortë, e qëndrueshme, besnike, 
që të mund të bëhej qëllimi dhe të përmbushte gjithë jetën time...

Edhe nxënësit e mi, që deri vjet më përmbushnin, tanimë nuk më 
përmbushin. Sytë e tyre më bëjnë të qaj teksa më vështrojnë...

Është pjesë e këtij dëshpërimi vdekjeprurës edhe shtypja mizore që 
ushtrohet mbi rininë tonë të venitur...

I thoni Nenës që ishte një sëmundje e papritur dhe pa rrugëzgjidhje.
Dëshiroj të varrosem në Pasturo, nën gurët e Grinjës, mes tufash 

azaleaje.
Do të më rigjeni në të gjithë kanalet që aq shumë i kam dashur. Dhe mos 

qani, sepse tani unë jam në paqe. 
           

Antonia juaj

(Letra origjinale është djegur. Është rishkruar më vonë bazuar në kujtesën 
e të atit.)

Lindi në Milano 110 vjet më parë (13 shkurt 1912)
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PRILL I HIDHUR

Ndoshta erdhi ora të iki,
sytë të mbyll si një perde tragjedish,
pikëpyetjen torturuese do ta marr me vete:
a ishte jetë kjo apo gjë tjetër ish?

Ndoshta erdhi ora të iki,
pa lamtumira qaramane, pa hipokrizi ceremonish,
enigmën e madhe do ta mbart me vete:
a ishte botë kjo apo gjë tjetër ish?

Ndoshta erdhi ora të iki,
larg, në një tokë nga s’kthehesh më sërish,
zjarri i kureshtjes do të më ndjekë nga prapa:
a ishte vallë jetë kjo apo gjë tjetër ish?

Ndoshta erdhi ora të iki,
me një qiell të zymtë, me një kaltërsi dashurish,
si një qen besnik do të më ndjekë pas tortura:
a ishte botë kjo apo gjë tjetër ish?

Ndoshta erdhi ora të iki,
me vullnet njerëzor, a urdhër perëndish,
nga pas një pyetje do të skuqë gjithmonë qiejt:
a ishte jetë kjo apo gjë tjetër ish?

Ndoshta erdhi ora të iki,
i lodhur, i fikur si një fund stuhish,
nga pas një zjarr do të lë përjetë ndezur:
isha vallë unë a dikush tjetër ish?

IN MEMORIAM: BARDHYL LONDO
“I lodhur, i fikur si një fund stuhish”

Nga Bujar Hudhri

Kur para dy vjetësh Londo më solli dorëshkrimin e tij me titull Prill i hidhur, gjëja 
e parë që më erdhi në mendje ishte vargu i famshëm i Eliotit: “Prilli, më i egri i 

muajve”, dhe s’di pse pata një parandjenjë jo të mirë. Ishim ulur në Kafe Europa si 
dikur. E kisha përballë. I dobësuar, i plakur para kohe, pa kurrfarë entuziazmi, me 
një zë gati të shuar, më tha se bashkëshortja e tij kishte ndërruar jetë kohë më parë 
dhe se jetonte tani me njërën nga dy vajzat. “I lodhur, i fikur si një fund stuhish”, - do 
ta lexoja më vonë këtë varg në poezinë në dorëshkrim, me të cilën kishte pagëzuar 
vëllimin Prill i hidhur. Ishte operuar dy herë, por shqetësimet ende i kishte, gjithsesi. 
Dukej sikur i kishte thënë lamtumirë kësaj bote dhe kjo më trishtoi së tepërmi. U 
ndamë shpejt, sepse mezi po qëndronte në karrige dhe m’u lut që librin t’ia bëja siç 
dinte “Onufri” t’i bënte dhe fytyra iu ndriçua nga një buzëqeshje. 

Me London kishim bashkëpunuar çerek shekulli më parë me vëllimin Kur perënditë 
ndaluan vetëvrasjen dhe ajo që më kishte mbetur në mendje ishte mirënjohja e tij, 
krejt tjetër nga sivëllezërit e tij. Ndaj ishte gëzim bashkëpunimi me të. Ishte kohë e 
vështirë për librin në këto dy vite për shkak të pandemisë, por me sa kuptova nuk 
është se u shqetësua fort kur preku me dorë librat. Dukej që i kishte pëlqyer dhe ky 
fakt më bëri të ndihem mirë. I mësuar prej kohësh mes autorit dhe librit të tij, botuesi 
e di mbase më mirë se cilido këtë lidhje të shenjtë të autorit me shpirtin e tij, tashmë 
në formën e një libri. Por nuk është se iu gëzua shumë këtij libri. Sëmundja e rëndë 
ia ndërpreu në mes. Kur nga Fieri më lajmëruan se kishte fituar çmimin “Harpa”, e 
mora në telefon dhe doja ta gëzoja. Jam në spital, më tha. Nuk çohem dot. Shkova 
vetë në Fier dhe u shpjegova të pranishmëve që poeti ishte shtruar me një sëmundje 
të rëndë. Po vinte radha e çmimit të Ministrisë së Kulturës. Ishte hera e parë që 
prisja me njëfarë padurimi vendimin e jurisë dhe të gjithë anëtarët kishin votuar 
për London. Mbase ishte gëzimi i fundit që do të merrte nga kjo botë. Dhe përsëri 
mungoi ta marrë çmimin. Sa e padrejtë është shpeshherë jeta. Por për shkrimtarët, 
gjithsesi, ka një ngushëllim. Sepse e shkruara mbetet dhe varësisht talentit, rëndësisë, 
kontributit krijimi i tyre kalon brez pas brezi, duke zënë vendin në memorien tonë 
kulturore. I tillë ishte Bardhyl Londo. 

Lamtumirë, i dashur mik! Ke lënë pas një emër dhe vepër të bukur!  Fo
to
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GRATË E 
LAGJEVE RUSE

Tregim nga Ludmilla UlickajaTryeza ishte mbushur me bollëkun e të varfërve: gjithë 
ushqimi i shtruar mbi të nuk qe pergatitur nga ndonjë 

dorë, po ishte blere në Zejbars, në kulinarinë e shtrenjtë 81, 
dhe e kish mbajtur Vera në kurriz nëpër gjithë Nju-Jorkun 
deri në Kuins, pastaj e hodhi me nxitim në pjata të thjeshta 
e të cekta kineze. Ushqim kishte dy herë më shumë se sa 
duhej për tre gra që donin të dobësoheshin, kurse pija 
mjaftonte sa për pesë muzhikë të zotë në pije, që në të 
vërtetë nuk kish. 

Gjithë ky bollëk në pije u krijua rastësisht: zonja e 
shtëpisë Vera nxori pa ndonjë trill një shishe vodke të 
zakonshme, një tjetër e kish në dollap, të dyja mikeshat 
edhe ato sollën nga një shishe, Margoja një Chery holandez, 
kurse Ema, moskovitja e ardhur me shërbim një shishe 
Napoleon jo origjinal, për raste të veçanta, solemne, që e 
kish gjetur në një gastronom, në rrugën Smolensk. Asaj i 
qëlloi që erdhi këtu me këte shërbim të paparashikuar, për 
të cilin as i kish shkuar në mend. 

Dhe ja tani Margoja dhe Ema ishin ulur në tavolinën e 
shtruar nga Vera, kurse vetë ajo doli të shëtiste me qenin 
Sharik, i cili meqë  ish i madh në moshë, nuk duronte dot 
gjatë pa dalë për të kryer nevojat e tij, dhe fisnikëria që kish 
nuk e lejonte të ndynte në shtëpi, prandaj vuante shumë nga 
turbullimet e brendshme... Ato rrinin ulur në heshtje para 
tavolinës së shtruar dhe prisnin Verën, me të cilën Margoja 
ishte miqësuar shumë këtu në jetën amerikane.Vera me 
Emën ishin njohur me njëra-tjetrën me korrespondencë. 
Meqë Margosha ishte llafazane, dinin shumë gjëra për 
njëra-tjetrën, po u panë për herë të parë këtë mbrëmje. 
Që mbrëmjen e shkuar midis Margos dhe Emës kish hyrë, 
sherri i vjetër dhe Ema përpiqej të kujtonte tani, pse në 
kohët e shkuara moskovite i largohej Margoshës, pastaj 
përsëri kthehej tek ajo si te dashnori i parë...

 Ema nuk shkoi në hotel, qëndroi te Margosha, me të 
cilën nuk ishte parë plot dhjetë vjet. Ato kishin lindur në një 
muaj, jetuar në një oborr, kishin qenë ne një klasë dhe deri 
tridhjetë vjeç nuk  ndaheshin dot as edhe për disa ditë, po 
pastaj kur takoheshin zbrazeshin mirë te njëra- tjetra duke 
treguar me hollësi të gjitha ndodhitë e kaluara. Femijët e 
lindur në një vit i afruan edhe më shumë; pasi i vinin në 
gjumë, takoheshin te kuzhina e Emkës, pinin nga një 
paket “Java”, ia besonin shoqja-shoqes, zakonisht, të gjitha 
mendimet dhe punët e tvre, gjynahet e bëra me dashje ose 
pa dashje dhe ndaheshin të spastruara, të ngopura me 
muhabet pas orës dy të natës, kur u mbeteshin më pak se 
pesë orë gjumë. 

Tani pas një ndarjeje prej dhjetë vjetësh, ato rrinin 
të kapura me njëra-tjetrën dhe ndienin një lumturi e 
mirëkuptim të atillë, që e njohin vetëm muzikantët në një 
kompleks të mirë xhazi, ku çdo ndërrim teme e nuhat që 
përpara me një shqisë të veçantë, ndërkohë që të tjerët 
nuk janë në gjendje. Ato dinin çdo ngjarje te jetës së njëra-
tjetrës, ndonëse nuk këmbenin letra shpesh, po rregullisht. 
E megjithatë, mbeteshin plot gjëra që në letër nuk shkruhen, 
po kuptohen vetëm nga zëri, nga buzëqeshja, intonacioni…
Margoja kishte tre vjet që ishte ndarë nga pijaneci i saj 
Venik Govenini, siç e quante, dhe jetonte tani epokën e 
daljes nga errësira egjiptiane. Shkretëtira ku kishte rënë 
tani, i jepte të drejtën e një lirie të pakufizuar, po ajo nuk 
ndihej e lumtur, sepse vendi që zinte me përpara Veniku 
me shishet boshe të rrasura në çantë, në gardërobë, midis 
lodrave të fëmijëve, me egërsinë e seksit në gjendje të dehur, 
me vjedhjen e paràve të familjes, të fëmijëve, të shtëpisë, 
të gjitha ç›kishte, pra, ky vend bosh u mbush nga grindjet 
e tmerrshme me djalin e madh gjashtëmbëdhjetë vjeçar 
Grishka dhe  tjetërsimin e plotë të Davidit nëntëvjeçar. Dhe 
të gjitha këto ajo ia shpjegonte Emës, kurse Emka vetëm 
gargariste, tundte kokën, ofshante, edhe pse nuk i sillte 
ndonje dobi, me aq shpirt vuante për të, sa Margosha sikur 
lehtësohej nga kjo. Dhe pastaj Ema e mburrte për sukseset 
që kish arritur në jetën si emigrante, heroizmat e mëdha që 
Margo i kish bërë vërtetë, duke i vënë në jetë përpjekjet e 
bëra më  parë, pati fatin ta kapi peshkun e artë dhe të bëhet 
asistente në klinikën private onkologjike, me një të ardhme 
të mirë për të marrë licencën dhe të tjera... shkon gjatë po 
të shpjegohen. 

Tri ditët e para, mbrëmjeve, meqë ditën shoqet 
shpëmdaheshin në punët e tvre, i qenë kushtuar 
thashethemeve për Venik Govenin dhe Ema vetëm 
habitej pse edhe kur mungonte burri ishte njësoj si të qe 
i pranishëm. Me sa duket, është torturuar kaq vite me atë 
burrë të keq, madje edhe pijanec, trembej të ndahej, siç e 
kanë gratë e lindjes, po mori kurajë u nda dhe mendoi se do 
të gjente qetësi. Po jo, tani vuan pse e ka duruar kaq kohë... 
Po aq gjatë dhe me hollësi i shpjegon të gjitha... Dhe një 
mbrëmje Margoja, më në fund e pyeti Emën:

 - Po, nga ty ç›kemi? Si i ke punët me atë heroin tënd? 
Dhe në zërin e saj u ndje një interesim i çiltër. 

- Çdo gjë mbaroi, - tha Ema dhe psherëtiu. - U ndava. 
Përfundimisht. Po filloj një jetë të re.

 - Ke kohë që je prishur me të? - u drodh Margoja që 
tashmë ishte ndarë me jetën e vjetër, po e reja nuk po niste. 

 - Një ditë para nisjes. Më tetëmbëdhjetë.
 Dhe ajo i tregoi me hollësi takimin e fundit me Goshën. 

Kur shkova tek ai në punishte, e mbushur me figura 
njerëzish të bërë prej hekuri të përdredhur, dhe që ishin 
aq tragjikë, kupton, sikur kishin humbur në hekurishte, 
rastësisht morën jetë jo si shpirt, por në metalin e ashpër 
dhe vuanin nga pa përsosmëria e ndryshkur... 

-Më kupton? 
- Më duket se po. Pastaj ç›ndodhi? U takuat...
- Pa rrugë dalje. Ne u futëm në një qorrsokak dhe s’dinim 

nga të shkonim. Gruaja e tij debile, një budallaqe e pazonja, 
njëra vajzë e sëmurë, tjetra një psikopate, ai s’di ku të fshihet 
prej tyre, kurse unë i thelloj edhe më shumë të gjitha… Dhe 
për shkak të lidhjeve tona të gjithë e pësojnë. Ai pi nga që 
s’gjen rrugëdalje...

 Margoja e shikonte Emën me një vështrim armeno-
azerbajxhanas dhe frika e lehtë po kthehej në neveritje të 
heshtur deri sa u prish nga një pyetje e pahijshme:

- Ema, po ti a fle me të, me pijanecin? Margosha, gjatë 
tetë vjetëve, esëll, ndoshta, vetëm dy herë e kam parë. Ai 
kurrë nuk është esëll. 

- E gjora, - dhe Margoja mbylli sytë e zmadhuar së 
tepërmi - të kuptoj... 

- Nuk kupton ti asgjë, nuk kupton, tha Ema duke 
vërtitur kokën. Ai është i hatashëm, s’ka asnjë rëndësi nëse 
është i pirë apo esëll, është ashtu siç i duhet çdo gruaje. Ai 
është burrë me të gjitha. Thjesht, u ndodh në një rrethanë 
të tmerrshme edhe mua aty më tërhoqi dhe më futi. Ndaj 
meje s’ka asnjë faj. Rrethanat... Por, unë nuk lëviz nga e 
imja, kam vendosur. Do të largohem. Nuk duhet ta pengoj, 
ai është krijues, i veçantë. Nuk ngjan fare me një inxhinier 
të zakonshëm. Ka një botë krejt tjetër. Natyrisht, nuk do të 
takoj më njeri si ai, qoftë edhe t’i afrohet pak, është e qartë. 

Po ai ka qenë për mua pjesë e jetës sime tetë vjet të 
mira, dhe askush nuk do të mund të ma shkëpusë. Kjo më 
përket mua. 

- Pse mendon se je ndarë përgjithmonë me të? Ti më 
ke shkruar tre herë se je ndarë, dhe çdo herë je kthyer. I 
kam ruajtur të gjitha letrat e tua - ia kujtoj Margoja me një 
zemërngushtësi.

  - E di ti, që më përpara mendoja si mund t’i bëhej 
më mirë atij, kurse tani e pash këtë gjë nga ana tjetër, 
ndryshe, mendova edhe për vete, për jetën time. Mbusha 
dyzet vjeç… 

 E di këtë, edhe unë aq jam, - theksoi Margoja.
 - Ja pra, është tamam koha për të filluar një jetë të re. 

Ne u ndamë, sipas skenarit tim, kupton? Isha unë ajo që 

Përktheu nga origjinali Myzejen Shapllo 
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zgjodha kohën dhe vendin. Ne e kaluam bashkë natën e 
fundit... dhe nuk do ta harroj kurrë, sepse ajo i kalon caqet e 
asaj që ndodh zakonisht në seks. Ajo i tejkalon. Para qiellit. 
Edhe ato figurat e njerëzve prej hekuri që i kish farkëtuar 
ai vetë, janë dëshmitarë... S’e merr dot me mend se çdo të 
thotë të jetosh me një piktor...

 - Jo, nuk e perfytyroj. Venjka është hartues programi. E 
vërteta, shume i zoti. Ai s’ështe aspak fisnik, ti e njeh. Është 
egoist i pashoqi dhe përveç kompjuterit e vodkës nuk ka 
nevojë për asgjë tjetër... Ti, Emka, gjithmonë ke qenë e rrallë 
edhe dashnorët i ke pasur të veçantë. Ç›ishte ai hungarezi! 
Si e quanin, bukurosh? 

- Ishtvan.
 - Edhe ai burri yt, Sanjek, sa njeri i mirë ka qenë... Ti 

prapë do të gjesh ndonjë edhe do të martohesh... Po unë... 
- Margoja i futi gishtat e mëdhenj nën sutjen, i ngriti 

lehtas dy bukuritë e saj paksa të varur. E, megjithatë... U 
ngrit, u kthye, tundi vithet që të vinte në pah më mirë gjithë 
gjoksin e bukur si dy shtamba, belin e hollë, rrotullimin e 
prerë, bindës të shtatit të saj... - po, askujt, as djallit nuk i 
duhen! Gjatë gjithë jetës, që tetëmbëdhjetë vjeç nuk kam 
fjetur me asnjë tietër, përveç Venik Govenit... Ma shpjego, 
Emoçka, pse ndodh kështu: ja, ti ke trup të vogël, cickat 
s’mbushin dot as sutjenët me numër dysh, këmbët, më 
fal, i ke të shtrembëta, dhe, megjithatë, ti githmone ke një 
vargan dashnorësh... 

Emka qeshi me një mirësi pa u zemëruar aspak. - të 
dua Margosha, - për këtë çiltërsi. Megjithatë, mund edhe 
të të jap përgjigje, ta kam thënë me kohë. Ky është konflikt 
armeno-azerbajxhanas. Ti zgjidhe brenda vetes, je grua 
lindore apo perëndimore? Në qoftë se je lindore, mos u nda 
me burrin, nëse je perëndimore, gjej një dashnor dhe mos 
ça kokën... 

Papritur Margoja u zemërua:
Unë e njoh gjithë familjen tënde, nënën, gjyshen, çkanë 

ato çifutkat e tua rnë të mirë se mamaja ime arrnene? Pse 
ju duket vetja më perendimore se ne? 

- Gruaja perëndimore e respekton veten. Të kujtohet 
gjyshja ime? 

Margoja, natyrisht, e mbante mend. Si nuk i kujtohej. 
Sesilia Sollomonovna ka qenë një grua e shtresës së lartë. 
Mbretëreshë. Po këmbët, megjithatë, edhe ajo i kish të 
shtrembëta... Ndoshta, vërtetë, ishte grua si perëndimoret? 
Me këtë ton bisedoje pakuptim, Margoja i mblodhi enët nga 
tavolina, mori frymë thellë mbasi pa orën, sepse po ashtu, 
sipas orës së Moskës kish kaluar nga dyshi dhe duhej të 
ngriheshin në shtatë, kështu që u shpërndanë nëpër dhoma 
për të fjetur. Margoja shkoi në dhomën e gjumit, ndersa 
Ema në dhomën e pritjes, ku kish edhe një divan për miqtë, 
që e kishin blerë mbasi kishte ikur Veniku, dhe kur në shtëpi 
kishte aq para, si mbas një fitimi të madh në llotari... 

Vera hyri e skuqur, me një fytyrë të rinuar, po me rrudha 
dhe me flokë të Iyera keq. Mbas saj ecte Shariku duke u 
lëkundur pleqërisht, dhe u ul në të majtë të kolltukut të 
Verës me një moskokëçarje të shtirur ndaj ushqimeve që 
qenë mbi tavolinë. 

- Ja ky është çift, që nuk e fsheh moshën e vet, - mendoi 
Ema me simpati. Vera u lëshua me tërë peshën mbi 
kolltukun e thurur, i cili dha një piskamë të hollë. Zgjati 
dorën të merrte shishen:  

- Nuk është datë e plotë, po unë i llogaris me muaj: sot 
mbushen shtatëmbëdhjetë muaj që ka vdekur Mishka. Ajo 
u hodhi vodkë në gota pa i pyetur dhe Ema vuri se ato ishin 
prej kristali, të kohës së Stalinit. 

- Të ndrittë shpirti, Mishenka! - thirri me gëzim Vera dhe 
e ktheu gotën. Pastaj psherëtiu.

- Një vit e gjysmë... Sikur ka ndodhur dje... 
Mori një copë pulëdeti të tymosur dhe ia hodhi qenit. 
- Shqepu, Sharik, kv është helm i pastër për ty. Qeni e 

vlerësoi gjestin e zonjës dhe i ndodhur në mëdyshje midis 
dy dëshirave të forta, t’ia lëpinte pa u vonuar dorën në 
shenjë falënderimi apo ta gëlltiste copën e pulës së skuqur 
me shije hyjnore, - u përpëlit... Shariku kish karakter të 
vështirë. 

- Do të zhdëpemi tani... - shqiptoi duke ëndërruar zonja 
e shtëpisë. Jepini vajza, jepini! Që kur nuk është më Misha, 
më duket, nuk kam gatuar asnjë herë... Nëpër mezeritë 
kam shkuar. Margo! Hë, është kështu? U sulëm mbi ushqim 
duke harruar për sjelljen, pirunët dhe pushimet gjatë 
ngrënies, ndoshta, sepse na kish marrë me të vërtetë uria, 
apo ndoshta ngaqë qeni rënkonte plot zjarr mbi kockën e 
mishit... Ishim të uritura. Madje as edhe një fjalë të mirë 
për gatimin nuk thoshim, përtypeshim në heshtje dhe pa 
u përmbajtur, shtonim, mbushnim pjatat. Shariku nën 
tavolinë u gjallërua, se edhe atij i hidhnim. Të gjitha ishin aq 
të shijshme, dhe peshku kuq, sallatat, byreqet, pashtetet... 
Edhe gjellët nuk kishin shije si të amerikanëve. Këtë e tha 
edhe Margoja. Vera nisi të qeshë: 

- Natyrisht që s’kanë shije si të amerikanëve! Këto 
gjellë kanë shije si të çifutëve. Dyqani Zajbars është i 

çifutëve. Unë me Mishën e pëlqyem kur erdhëm. Ishte ca 
i shtrenjtë. Atëhere nuk kishim para, blinim nga njëqind 
gram forshmak1, pashtet, edhe bukë të zezë gjenim vetëm 
atje, meqë në ato vite ende nuk kish në Amerikë. Këtu, në 
Amerikë, çifutët e Rusisë i quajnë rusë, mirëpo rusët si 
unë çifutëzohen pa shpresë, - qeshi Vera duke iu drejtuar 
Emës, e cila nuk i njihte kushtet e vendit. - Gjyshja ime e 
shkretë vdiq para dasmës sime, ndoshta nga hidhërimi që 
mbesa e saj e dashur po martohej me çifut... Kurse mamaja 
gjithmonë thoshte: 

- S’ka gjë që është çifut, mjafton që, të paktën, një 
dhëndër nuk do ta kem pijanec! 

-Vera qeshi me zë të lartë dhe rrudhat iu mblodhën në 
dy buqeta, në njërën faqe dhe në tjetrën. E çuditshme! Ato 
e rinonin më shumë. 

- A pinte shumë? - pyeti Ema. Kjo gjë tepër i interesonte. 
- Pinte, edhe si, - u shtrembërua Margoja. - Oh, dhe 

ç›të pirë që bënte! - Vera ktheu fvtvrën e saj të qeshur nga 
portreti i madh i të ndjerit burrë. Portreti ishte bymyer në 
krahasim me fotografinë e vjetër të pasluftës. Cilësi e dobët. 
Ishte ushtar i ri me një tufë flokësh të dredhura që i dilnin 
nga kapelja, me cigare në qosh të buzës. 

- I mirë ishte, ë? Çdo gjë e kishte të mirë, edhe pinte 
mirë. Vdiq nga ceroza e mëlçisë, Ema. 

Margoja e vuri kokën flokëshumë mbi dorën e bardhë si 
mermer e me damarë. Ajo ishte perëndeshë, një perëndeshë 
e vërtetë, me një hundë romake, që niste te balli, me ca sv 
të një madhësie të paparë dhe me buzë të mëdha, hark, të 
dala: 

- Veroçka, Misha vt ishte njeri i shkëlqyer, tërheqës dhe 
në tërësi një personalitet i shquar. Mirëpo ti je torturuar me 
të se pinte. Unë e di! Ç’të mirë mund të kesh nga të pirit? 
Veçse humbet fytvrën njerëzore! Apo s’është kështu? 

Vera e shtvu shishen bosh të vodkës, si pa u vënë re u 
largua, mori shishen e dytë dhe po me atë buzëqeshje tha: 

- Marrëzira! Të pirët të çliron... Kur është njeri i mirë, i 
dehur bëhet edhe më i mirë, po kur është mut, bëhet hale. 
Besoi fjalës sime, i di mirë këto! Prit! Diçka më mungon dhe 
Vera kërceu në këmbë, rrëmoi në një sirtar, gjeti kasetën, 
e vuri për ta dëgjuar. Zëri lajkatar dhe ngulmues buçiti: 
samogonin2 e mora zero tetë, kos-hailva, dy shishe birrë të 
markës Riga dhe peshk të regjur të Kerçit..

 - Mishka e donte... Ishin shokë të gotës, miq... Po askush 
nuk e dëgjonte kitarën e  

 shkretë, dhe zëri që vinte nga e kaluara varej në ajër, 
secila fliste për të vetën dhe pinin, Vera vodkë, Ema konjak 
jo origjinal, kurse Margoja pak nga të gjitha, duke i përzier.

 
 Dhe, çuditërisht, ato vinin e ndryshonin dalëngadaIë, 

të gjitha në drejtime të ndrvshme: Vera bëhej gjithnjë e më 
e gëzuar, Margoja ngrysej, zemërohej edhe sikur acarohej 
që Vera ishte aq e qeshur, kurse Ema i shikonte dhe i 

1 Forshmak - (gatim), tavë me patate me mish ose peshk të grirë
2  Samogon - vodkë e prodhimit artizanal 

dukej se tani do të zbulonte diçka të rëndësishme që do ta 
ndihmonte të niste një jetë të re. Dhe i kish hapur veshët 
katër, më shumë heshtte, aq më tepër që sot alkooli nuk po 
e zinte. 

- Thuaj ç`të duash! - Vera bëri me dorë një lëvizje 
ruse, sikur desh të kërcente vallen “Barinja”3 - Në Rusi 
gjithë njerëzit më të talentuar, gjithë njerëzit më të mirë, 
prej kohësh kanë qenë pijanecë! Petri i Parë! Pushkini! 
Dostojevski! Musorgski! Andrej Platonovi! Veneçka 
Jerofejevi! Gagarini! Mishka im! 

Margoja turfulloi:
 - Po Mishka yt ç›hyn në këtë mes, Vera? Mirë, e lëmë 

Gagarinin, punë e tij, po Mishka, Mishka ç›do këtu? 
Vera u përkul pakëz, mori një pamje serioze dhe tha 

qetë:
 - Ai ka qënë nga njerëzit më të mirë në Rusi... I 

ndershëm…
Po Margosha ziente përbrenda dhe nuk e ndalje dot:
 - Petrin e Parë ç’e fut te këta? Një i çmendur ka qenë! 

Sifilitik! Epo, mirë, ishte perandor! Mishka yt ishte çifut. 
Ku e gjeti ndershmërinë? Ku e ka? Sa mut ke ngrënë nga 
shkaku i tij? I ndershëm! 

                  Margoja nuk i drejtohej më tani Verës, po Emës :  
- Na doli i ndershërn! S’mund ta` dëgjoj! Sa fëmijë të tij 

ka dështuar, të atij të ndershmit? Sa gra janë regjistruar tek 
ai, kur ti përpëliteshe e mhledhur kruspull në abortoret? 
Midis shoqeve nuk ka asnjë që ai të mos jetë ngatërruar. 
Pfu! - Po ty, s’të ka ngacmuar? - turfulloi Vera.

 - Po si s’më ka ngacmuar? Të gjithave u është qepur, 
vetëm se me mua nuk i eci - ja preu krenare Margoja. 

- Budallaqe, të kishe fjetur me Mishkën, se, ndoshta, 
edhe me Venikun do të kishte ecur më mirë! 

- Pusho. Veniku im ishte një hale, po dhe Mishka vt nuk 
shkoi shumë larg. Qejfli me damkë! Shariku mezi u ngrit, iu 
afrua Margosë dhe lehu si me plogështi. Vera ia plasi gazit:

 - Vajza! Margosha! Emoçka! Mos e shani Mishkën 
në sy të Sharikut. Do t’ju copëtojë! Shariku e kuptoi se e 
lavdëruan, iu afrua të zonjës, hapi gojën e zezë veshur me 
një shtresë si të kuqërremtë në pritje të shpërblimit. Vera i 
hodhi një copë djathë francez.

 Margoja, pasi u qetësuan gjakrat, piu një gotë të vogël 
me konjak:

 - Mua, Vera, më vjen keq se ai ka bërë si ka dashur, 
tradhtonte në të djathtë e në të majtë, kurse ti e doje, ia falje 
të gjitha. Unë do ta kisha vrarë! Në qoftë se kam një burrë 
dhe e dua, kurse ai më tradhton, unë e ther, në djall vaftë!

 Si është e mundur që në Amerikë, në anën tjetër të 
botës, në qytetin e Nju-Jorkut, në njëmijë e nëntëqind e 
nëntëdhjetën bëhet një bisedë e tillë e pakuptimtë grash, 
muhabet kuzhine që mund të përfundojë deri në rrahje, - 
çuditej Ema, duke e shikuar me vëmendje shoqen e saj të 
vjetër, që, pothuajse, s’kishte ndryshuar fare. Margoja siç 
kishte qenë, ashtu kishte mbetur - një armene me mbiemër 
azerbajxhanas, që ishte bërë shkak ta shihnin shtrembër i 
gjithë farefisi i saj armen. Kurse babai, Gusejnov Zarik, kish 
rënë nga mali kur Margoja ishte vetëm gjashtë vjeç... S’ke 
nga t’ia mbash, pasaportën vërtet e ke amerikane, kurse 
truri prapë mbetet kaukazian: ajo ka për borxh t’i ushqejë 
të gjithë, të falë çdo gjë që ka, po provo të mos ta urosh 
për ditëlindjen, do të beje një skandal të tillë, sa nuk do ta 
harrosh nje vit të tërë... Do - ta - theee-rr!

 - Margo, ti nuk kupton asgjë! Gjithë puna qëndron tek 
ty! Thjesht, ti nuk di të dashurosh! Kur dashuron të gjitha ia 
fal... Për çdo gjë lëshon pe... 

- Po, jo deri në atë shkallë! - klithi me piskamë Margoja 
dhe tundi kaçurrelat simetrike. Jo deri aty! 

Vera hodhi vodkë në gotën e ujit, po nuk e mbushi 
plot, përgjysëm. E kredhur në rnendime e mbante gotën, 
vështronte portretin tërthorazi dhe dukej sikur shikimi i 
Mishkës djalosh, me baluken lëshuar pas luftës qe drejtuar 
nga ajo. Me këtë pamje u njoh më vonë, kur ia mori Mishkën 
gruas së dytë, të pasluftës, për ta pasur, si të thuash, vetëm 
për vete. Dhe u gabua, oh, sa u gabua! Ai shkonte edhe te 
gruaja e parë Zinka, që e kish që në luftë, dhe këtë kjo e 
dinte, edhe te gruaja e pasluftës Shuroçka, edhe te një 
tjetër...Ajo e shikonte me një vështrim të ndritur portretin, 
Margon...

 - Budallaçkë. Më dëgjo. Mishkën e kam dashur me të 
gjitha forcat e mia, me gjithë qenien time, dhe me shpirtin 
tim. Edhe ai më donte. As edhe mund ta kuptosh se sa e 
donim njëri-tjetrin. Duheshim edhe kur ishim esëll dhe të 
dehur. Dhe sidomos, të dehur. Ishte një dashurues i madh. 
Ai nuk më tradhtonte, thjesht, flinte me gra të tjera. Dhe 
unë nuk bëhesha xheloze aspak. Pothuajse nuk bëhesha 
xheloze, - u korrigjua. - Vetëm në vitet e rinisë, kur ende 
nuk kuptoja... Kishte talent për të dashuruar. Por kur 
ju shpif ceroza, atëherë duheshim si të çmendur, sepse 
s’kishte më kohë... Ne e dinim të dy... Në spital zuri një 
3  Barinja - valle popullore ruse
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vajzë, infermiere, që e dashuroi në fund. I 
di të gjitha, ai nuk m’i fshihte. Fjeti me të. 
Pastaj tha: nuk dua më asnjë. Ka mbetur 
pak kohë, më nxirr nga spitali, dua të  
vdes ne shtëpi. Me ty. Dhe shqepeshim në 
dashuri - deri në dehje. Gjithmonë thoshte: 
sa i lumtur që jam. Që tetëmbëdhjetë vjeç, 
nga dyzet e treshi, kam qenë në front dhe 
mbeta gjallë. Kalova gjithë luftën, nuk 
vrava asnjeri. Isha në repartin e remontit, 
rregulloja tankse ... Gratë gjithmonë më 
donin. Në dyzet e nëntën më burgosën, 
nga instituti më morën, - dola i gjallë. 
Dhe prapë më donin gratë. Edhe ti, gëzimi 
im... ashtu më thoshte, gëzimi im! Edhe ti 
gëzimi më dashurove. E re, vajzë ende e 
parritur mirë, u kape pas cjapit plak, nuk 
e le të të iki ky rast, e mençura ime... Mi 
jep, thoshte, t’i prek shpejt e shpejt napat 
e gjizës... çfarë gjunjësh ke, çfarë krahësh, 
nuk di ç’të kap më parë.. Dy ditë para se të 
vdiste i thoshte këto... Kurse unë tashmë 
i kam kaluar të pesëdhjetat! Asgjë nuk ka 
mbetur nga krahët, shalët e atëhershme... 
Je budallaqe, budallaqe, Margo, e humbe 
rastin, të gjitha të kaluan pa i provuar... Ti 
nuk di të dashurosh, kjo është fatkeqësia 
jote. Dhe Veniku yt s’ka faj! Nuk i eci 
Venikut tënd. Ndoshta, një grua tjetër do 
ta dashuronte dhe do ta mësonte edhe 
atë të dashuronte... Po, çfarë gruaje je, ti 
je një gjë e thatë, pemë pa frut... Margoja 
nisi të qajë e goditur nga e vërteta dehëse. 
Ndoshta... po? Çështja ishte te vet ajo? 
Ndoshta Veniku s’do pinte po ta donte si 
Verka Mishkën? Ndoshta edhe do të pinte, 
po Margon e donte marrëzisht... dhe nuk 
do të kish nga ato turpet e orgjive të dehjes, 
kur e shtrirë je mbushur me urrejtje dhe 
mbi ty lëvizin nëntëdhjetë kile, e të bien 
si mbi hu të thatë, dhe gjinjtë me njolla 
mavi, si mbas një beteje, që duan një vit të 
zhduken. Qelbet nga alkooli, dhe era e keqe 
nga poshtë të jep të përziera, lëkundesh si 
në vapor dhe mezi pret të arrish deri te 
banja gjithë bardhësi e shkëlqim, që ta 
nxjerrësh të gjithë... Çfarë? Pak? Akoma 
do? Hiqe pistonin tënd të pangopur! Ku të 
shkojmë? Edhe ç›dashke? 

Edhe Emka ja plasi të qarit: Çfarë ka 
bërë? Goshenka im! Të dua ty si s’kam 
dashur kurrë njeri! Të dua si askush nuk 
të ka dashur kurrë ndonjëherë... Jo, jo, 
nuk më duhet jeta e re. Le të jetë kjo që 
kemi, me Goshën gjithmonë të dehur, 
me dëshpërime të përditshme, trazira, 
me udhëtime me tren andej-këtej netëve, 
me urgjencën, me teken shpëtimtare 
të mëngjesit, me byrekun e nxehtë të 
mbështjellë në gazetë. Edhe me shikimin 
plot urrejtje të vajzës: përsëri po ikën? Dhe 
kaq, pa pasur shpresë për një jetë normale, 
kaq - pa dobi, pa pohim, pa falenderim, pa 
bërë kurrfarë llogarie, vetëm e jep dhe kaq!

 - Vetëm e jep dhe kaq! Dhe nuk 
mendon se ç’do të marrësh në këmbim 
për të - deklamonte Vera, që shkëlqente 
nga drita e dehjes dhe nga mençuria. Dhe 
nuk pinte më me gotat e vogla të kristalta, 
po mbushte gotat e ujit, pinte cigare njëra 
pas tjetrës, shuante cigaren e pambaruar 
në taketuken e madhe, që vlente më 
shumë për një mjedis shoqëror të pirjes 
së duhanit, sesa për nevoja shtëpiake të 
një vejusheje të vetmuar. E shoi cigaren, u 
ngrit në gjithë gjatësinë e trupit, u lëkund, 
u kap pas qoshes së tryezës dhe ajo u tund, 
por nuk ra. U mbajt. Shkoi në banjë duke 
rrëshqitur mbi dysheme, si në një fushë 
patinazhi, duke u argalisur dhe mbajtur 
për mure. 

- U deh Verka, - foli Margoja dhe nga 
banja menjëherë u dëgjua një zhurmë 
dhe një klithmë e fortë: ranë në një kohë 
disa sende, midis tyre një send i madh. 
Margosha dhe Ema vrapuan t’i shkonin 
për ndihmë, po nuk vraponin dot. Ato 
u përplasën me njëra- tjetrën duke e 
mbajtur vrapin e panevojshëm dhe me një 
pasiguri shkuan në banjë. Atje, në dysheme 

përpëlitej Verka duke fërkuar gjurin e 
famshëm dhe duke fajësuar: 

- Gjithmonë hedhin në dysheme rrecka 
dhe pengohemi... Margosha, ç’ke bërë 
kështu, si lopë, o zot, m’i ke thyer gjithë 
parfumet. 

Dhe, vërtetë, në dysheme shkëlqenin 
copat e lagura të xhamit dhe era e parfumit 
të shponte hundët, ishte e fortë si goditja e 
predhës antitank.

 Verkën e ngritën nga dyshemeja. Ajo 
bënte ca sherr, po e kish me të qeshur dhe 
kërkonte papushim t’i hidhnim edhe pak 
vodkë. Po shishet ishin bosh të gjitha, dy 
të vodkës, e konjakut, likerit dhe shishja 
me verë franceze, nuk dihej se ku e kishin 
marrë, dhe kur e pinë, nuk e vunë re as 
etiketën e njohur ne botë... – Duhet të 
bëjmë kontroll ! Misha gjithmonë fshihte 
ndonjë... Në Moskë para se të niseshim, 
sigurimsat gjatë kontrollit gjetën të 
fshehura më shumë shishe, sesa libra…

 Vera i hapi të gjitha sirtaret e tavolinës 
së shkrimit:

 - Këtu, ç›është e vërteta kam kërkuar 
disa herë... Duhet të ketë diku! Mishenjka! 
Au! - iu kthye portretit të burrit duke iu 
lutur me duart e gjata të ngritura lart.

Pastaj u ul në gjunjë, jo para portretit, 
por para raftit të librave, shtyu xhamin dhe 
nisi të hiqte librat e sergjenit të poshtëm 
duke i tërhequr me togje. E zbrazi raftin e 
poshtëm dhe atje nuk gjeti asgjë. 

 Ema me Margoshën, kishin qëndruar 
të mbështetura te njëra-tjetra si dy pemë të 
përkulura anash, pema e trashë dhe e hollë. 
Margoshën e kish zënë lemza.

 - Duhet të pish, e këshilloi Ema.
- Po kërkoj, duhet të ketë diku. - Vera 

ishte shtrirë mbi dvsheme në kurriz, dhe po 
i hiqte librat me këmbë, tashmë nga rafti i 
dytë poshtë. Një nga librat u hap më dysh 
e dha një tringëllimë. Ai dukej si libër, por 
ishte kapak dhe brenda kishte nje shishe të 
filluar me vodkë. 

Vera e kapi dhe e shtrëngoi në gjoks: 
- Mishenjka! Shoku im besnik! Nga unë 

e fshihje! Pse ta fshehesh nga unë? Ja cila 
jam unë! 

Ato e ndanë vodkën e fundit. Vera iu tha 
se Misha u dërgon të fala. Më, nuk mundën 
të pinin. Nuk mundën fare, sepse ishin 
deri në grykë të mbushura me alkool, deri 
në cakun e sipërm të mundësisë që ka një 
femër. Vera, para se të shkëputej, u tha që 
ta çonin në kabinetin e Mishkës. 

Ndërsa po e shpinin atje, nga pija i 
pranonte dhe gabimet e fundit, ndoshta 
s’ishin gabime, po vetëm ëndërrime: 

- Mua më vini në divanin që është te 
kabineti i Mishenjkës. Unë kam zënë një 
kavalier, një djalosh puertorikas, i zoti. 
Unë në këtë divan e shtrij. Këtu vjen era e 
Mishkës. Kurse Mishka shikon se si ai më... 
; është tridhjetë e pesë vieç, i ri... si më 
ngacmon ai... Mishka gëzohet... Argëtohu, 

thotë, gëzimi im, argëtohu! Ja si më thotë...
 Pastaj Margoja e kish rnenduar 

gjatë, a ishte Vera që fliste për dashnorin 
puertorikas apo fliste pija dhe asaj i bëhej...

 Verkën e plasën mbi divan. Shariku që 
kishte kohë këtu duke gërhitur, i pakënaqur 
u shty më tutje dhe Margosha me Emën 
u drejtuan për te dhoma e gjumit, ku qe 
bërë gati për ato para se të fillonin festën, 
krevati bashkëshortor, i gjerë si shpirti rus i 
Verkës, dhe, po aq i butë... 

Margoja, gruaja e fundit më e rregullta 
në kontinent, që ende mbante këmishë 
të brendshme me dantella, pasi e tërhoqi 
me dlirësi sutjenin, u shtri me tërë peshën 
e saj mbi puplat që i ngjallnin nostalgji. 
Këto pupla i kish marrë Verka me vete, në 
emigracion, nga Tomilini, që ndodhej në 
rrethinat e Moskës, dhe ende flinin mbi të 
tilla pupla nëna e dy motrat e mëdha të saj. 
Ema i hoqi të gjitha rrobat nga trupi, ashtu 
lakuriq rrëshqiti nën çarçaf dhe në çast çdo 
gjë ju rrokullis, e ajo nisi të vërtitej herë në 
një anë, herë në tjetrën...

- Oh, sa keq jam, - rënkoi.
- E, kush është mirë? - ia ktheu 

Margosha. Kryesorja është, që të mos flesh 
sa të të kalojë. I shkreti Venik, pse, vallë, 
kaq keq ndihej çdo ditë? 

- Edhe më keq, - pëshpëriti Ema. - Në 
mëngjes, gjithmonë, është edhe më keq 
sesa në mbrëmje. I shkreti Gosha…

 Papritur Margoshës i hipi një 
dhembshuri e pashpjegueshme, madje 
nuk kuptohej për kë, për pak sa s’i erdhi 
keq për Venik Govenin, rrufiti hundët, se 
ishte gati të qante dhe e mbërtheu Emën 
pas shpinës së dobët. Ajo ishte e hollë si 
cironkë, dhe po aq e lëmuar, vetëm se jo 
e lagësht, përkundrazi, e thatë si biskotë 
dhe rrëshqiste nëpër duar. Dhe Margosha 
nisi ta lëmojë, në fillim në shpinë, pastaj 
lehtazi në shpatulla, dhe i hipi një valë aq e 
nxehtë, aq e fuqishme sa ajo mori drejtime 
të panjohura... Emka vetëm rënkonte, «oh» 
dhe «oh», po, rrinte e qetë, nuk ndihej, 
nuk lëvizte fare, kurse Margosha pakëz e 
ngritur i lëmonte gjinjtë e pakët e çuditej, 
pse ndjente kënaqësi kur e prekte, sikur 
i gjithë ky trup, si i një të miture, ishte 
krijuar vetëm për ta përkëdhelur. Margosha 
mbeshteti buzët te qafa e saj dhe lëkura 
nuk mbante erë parfumi nga ato të Verës, 
që kish mbushur gjithë shtëpinë me erë të 
keqe prej qumështi të djegur, por kishte një 
aromë që të mbërthente thellë në zemër. 
Po, tamam deri në thellësi të zemrës. Dhe 
Margosha ndjente sikur brenda barkut po 
çel një lule dhe tërhiqet drejt Emkës dhe 
ajo shkrihej nga kënaqësia, preku gjoksin e 
Emkës në fillim me buzë, pastaj ëmbël me 
gishta përreth thithës...

 Kurse Emka rënkonte, lundronte në 
vende të panjohura, stomaku i saj tundej 
veçmas, desh të villej, po për këtë duhej të 
ndalte, të bënte një sforcim, lëkundja ishte 

aq e fuqishme sa nuk e ndalje dot... Ajo 
nuk e ndjente se disa duar e përkëdhelnin, 
gjithë ndjeshmëria ishte përqëndruar në 
stomak dhe diçka në grykë… 

 Lulja e Margoshës frvhej dhe nga çasti 
në çast ishte gati të hapej, ajo u ngiesh me 
barkun te brinja e Emkës, kurse gishtat e saj 
kënaqeshin kur prekte gjinjtë e mbushur 
të... sa gjëndër e fortë... pjesa e poshtme 
preket me gishta... peshon nga thitha.. dhe 
nga e majta – i dyti… një masë e fortë, edhe 
një gjë tjetër... tablo klasike... kancer! Mund 
të përcaktohet pa biopsi - mbi tavolinë. 
Margosha kërceu në këmbë.

 - Emka! - klithi, - Emka çohu! Çohu pa 
u vonuar!

Pija i doli Margoshës shpejt, si 
asnjëherë. I doli krejt... Ajo rrinte në këmbë 
me kombinezonin e verdhë gjithë dantella, 
me gjoks të varur dhe fare të shëndetshëm, 
mamografinë e bënte dy herë në vit si një 
grua e qytetëruar, e kapte Emkën nën 
sqetulla, e vinte në këmbët e buta si pelte, e 
shkundte dhe vazhdonte të ulurinte:

 - Qëndro, kukull e djallit! Rri drejt! Hapi 
duart ja kështu! Nuk me duhen bërrylat, më 
duhen sqetullat e tua! Mbaje drejt shpinën! 

Dhe gishtat e forcuar i fuste në gropëzën 
e thatë të sqetullave, i futi shumë thellë- 
gjëndra limfatike nga e majta ishte forcuar, 
zmadhuar jo shumë. Nga e djathta gjëndra 
ishte e qetë. E shtypi sisën e majtë.

 - O! - thirri Ema.
-Të dhëmb? - Ti kujton se... - murmuriti 

me inat Emka dhe u plas mbi krevat.
 Gishtat e Margoshës u lagën. 
- Dëgjo, sa kohë ka që të rrjedh gjiri? 
- Më lër rehat, më përzihet. Më jep të 

pijë.
 Margosha e çoi në banjë. Ema volli. 

Pastaj përmori. Margoja, pastaj e futi në 
dush të ftohtë. Sot në klinikë ështe roje 
Mortoni, doktori më i mirë. Plaku është me 
përvojë dhe simpatik. Pate fat. 

 Margoja e nxori Emkën nga dushi. Ajo 
shikonte krejt e vetëdijshme.

 - Bëju gati shpejt, do të shkojmë në 
klinikën time.

 - Margosha, ke luajt mendsh, apo 
jo? Nuk shkoj asgjëkundi. Sot e kam ditë 
pushimi. 

- Edhe unë. Bëhu gati shpejt. Te gjëndra 
e qumështit dreqi e merr vesh se ç’ke. 
Duhet kontrolluar urgjent.

 Emka e kuptoi menjëherë. E tërhoqi 
peshqirin nga varësja dhe u fshi mirë e 
mirë. Godiste me gisht gjirin e majtë.

 - Këtu?
 Margosha tundi kokën. 
 -Vere çajnikun dhe mos e merr punën 

me rrëmbim. Si mendon ti, Margosha, sikur 
të telefonoj në Moskë, a do të kushtojë 
shtrenjtë?  

- Telefono, a e di si merret?
 Margoja ia solli dorezën e telefonit. 

Ema e hapi kodin, pastaj i ra numrit të 
Moskës. Gosha nuk po e kapte. 

- Sa do të jetë tani ora atje? - u përmend 
Ema.

 - Këtu është pesë e gjysëm, shto edhe 
tetë. Një e gjysmë, - e Ilogariti Margoja.

 - Gosha! Goshenjka! - klithi Emka. - 
Jam unë! Ema! Po, nga Nju-Jorku. I anuloj 
të gjitha! E anuloj ndarjen tonë! Ishte një 
marrëzi. Më fal! Unë të dua! Po ti, je i pirë? 
Edhe unë! Edhe unë jam! Së shpejti do të 
kthehem! Vetëm të më duash, Gosha, dhe 
mos pi! Dua të them, mos pi shumë!

 - Gjysmë ore më duhet që të bëhem gati. 
Jo, dyzet e pesë minuta. Taksinë po e porosis 
për në orën gjashtë e pesëmbëdhjetë, dhe 
Margoja ia mori Emkës dorezën nga duart. 

- Dëgjo, pse gjithë ky nxitim? Vërtet 
është kaq urgjente?

 - S’ka ku të shkoj më urgjente. Te dera 
priste Shariku, që për shkak të pleqërisë 
s’e mbante dot të ligën në bark. Priste dhe 
sikur buzëqeshte, duke nxjerrë gjuhën me 
kënaqësi. Duhej nxjerrë ky budalla plak 
para se të vinte taksia...
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Rrëfimet me refug jatë shpesh 
fokusohen tek transiti, për arsye 

të dukshme. Fëmijët udhëtojnë me 
mijëra kilometra të pashoqëruar, duke 
u fshehur nëpër stacione trenash dhe 
duke mbijetuar me fruta të egra; burrat 
rrihen, burgosen, mashtrohen vetëm për 
një mundësi për të hipur në një varkë e 
cila, nëse nuk përmbyset e i vret, do t’i 
lejojë të provojnë fatin e tyre në dete të 
tjera të rrezikshme. Por në romanin e tij 
të ri, “Exit West”, Mohsin Hamid, autori 
i “Fundamentalist pa dashje” dhe “Si të 
bëhesh tmerrësisht i pasur në Azinë në 
ngritje”, tregon një histori për migrimin, 
ku rrugëtimi i refugjatit ngjishet në një 
çast. Në botën e “Exit West” migrimi nuk 
ka pse të ketë trape prej gome apo këmbë 
të gjakosura, por, në vend të kësaj, “dyer 
që mund t’ju dërgojnë diku tjetër, shpesh 
në vende të largëta”.

Në hyrje të romanit, kanë filluar të 
qarkullojnë thashethemet për këto dyer 
në një shtet të rrethuar e pa emër, ku 
Saidi dhe Nadia, protagonistët e librit, 
jetojnë. Ata banojnë, fillimisht, në një 
botë të zakonshme. “Në një qytet të 
ënjtur e stërfryrë nga refugjatë, por të 
cilët ishin në paqe me njëri-tjetrin, ose të 
paktën nuk ishin shpallur ende haptazi 
në luftë, një djalë i ri takoi një vajzë në 
klasën e tij, por nuk i shprehu asaj as edhe 
një fjalë”, - fillon libri. Fjalitë e romanit 
priren drejt gjatësisë e fryrjes: “Mund të 
duket e çuditshme që në qytetet të cilat 
kacavirreshin buzë humnerës, të rinjtë 
ende shkonin nëpër shkolla – në këtë 
rast, një klasë nate mbi identitetin e 
korporatës dhe markimin e një produkti 
– por ja që kështu shkojnë gjërat, si me 
qytetet ashtu edhe me jetën, për një 
moment jemi duke u marrë si zakonisht 
me gjërat e përditshme e pak më vonë 
vdesim, e fundi ynë i pashmangshëm dhe 
i përjetshëm nuk i ndalon dot as fillimet e 
as vazhdimet tona të përkohshme, deri në 
pikën që thjesht ndodh.” Kjo fraza e fundit 
është një deklaratë e qëllimit edhe për 
migrimin, edhe për romancën. Kjo është 
një histori dashurie, gjithashtu.

Saidi dhe Nadia bien në dashuri 
ngadalë, e më pas papritur. Lufta e 
shpejton lidhjen e tyre, në mënyrën siç 
duket se shpejton çdo gjë; në fasadën 
që po gërryhet të ndërtesës së Saidit, 
raketa “sikur të kishte përshpejtuar vetë 
kohën, dëmet e një dite që lënë pas ato 
të një dekade”. Kur çifti filloi të fliste për 
herë të parë për vendet e huaja, gjatë një 
takimi sekret në një restorant kinez, ata 
imagjinonin të shkonim me pushime 
në Kuba, Kili, shkretëtira me “të gjitha 
yjet si një spërkatje qumështi në qiell”. 
Nadia vesh një rrobë të gjatë të zezë, “që 
meshkujt të mos tallin trapin me mua”, 
i shpjegon Saidit duke e çuditur. Ajo i 
hedh një rrobë të zezë nga dritarja që 
ai të duket si motra e saj dhe të hyjë në 
apartament. Ata pinë bar në takimet e 
tyre dhe i dërgojnë mesazhe njëri-tjetrit 
gjatë punës; një ditë, ata hanë kërpudha 
magjike që Nadia i porosit në internet. 
Ndërkohë, “një grup rebelësh po mësynte 
bursën e qytetit”. Pasi interneti dhe 
shërbimi telefonik zhduken papritur, ka 
një vrull në qytet për furnizime dhe para. 
Saidi vjen në apartamentin e Nadias me 
vajgur, shkrepëse, qirinj dhe tableta klori. 
“Nuk arrita dot të gjeja lule”, - i thotë asaj.

Hamidi tërheq mag jinë nga 
abstraksioni, në stilin e një përralle, dhe 
këndvështrimi i tij rrëfyes zhvendoset 
nëpër kohë dhe hapësirë me një qetësi 
hyjnore. Në një paragraf, ai përshkruan 
helikopterët që mbajnë ushtarët militantë 
që “zhurmonin mbi qiell në muzgun 
e flakëruar... copëtonin, copëtonin 

pareshtur qiejt. Saidi i shihte nga ballkoni 
bashkë me prindërit e tij. Nadia i shihte 
nga maja e çatisë, e vetme. Përmes një dere 
të hapur, një ushtar i ri hodhi vështrimin 
poshtë për nga qyteti... shamata përreth 
tij ishte e jashtëzakonshme, dhe iu përzje 
stomaku teksa largohej”. Hamidi, përmes 
këtij rrëfimi endës, butësisht zvogëlon 
Saidin dhe Nadian, duke i çliruar nga 
barra e të folurit për milionat që ndajnë të 
njëjtat kushte me ta. Duken si pika fokale 
e “Exit West”, e jo qendra, edhe pse janë të 
vetmet personazhe që u është vënë emër.

Kur qyteti arrin kushte emergjence – 
bastisje, izolime, dritare të shkatërruara 
nga plumbat – Saidi dhe Nadia kërkojnë 

dyert mistike. Një agjent i cili flet me 
pëshpërima, si “një poet ose një psikopat”, 
i udhëzon. “Ata e dinin se ndoshta ajo 
mund të ishte pasdrekja e fundit e jetës 
së tyre”, - shkruan Hamidi. Ata e shtyjnë 
veten përmes errësirës dhe arrijnë në 
Greqi, ku gjejnë një kamp refugjatësh, 
lëkura e të cilëve varionte nga “çokollata 
e zezë e deri te ngjyra e çajit e përzier 
me qumësht”. Të sigurt më në fund, ata 
dëshmojnë rraskapitje dhe hidhërim te 
njëri-tjetri për herë të parë. (Vazhdoja të 
mendoja se si, në një lloj tjetër romani, 
këto vështrime të vogla mund të japin 
shtysën për të gjithë librin.) Ata mësuan 
se dyert ishin bërë një sistem botëror i 

Një roman për 
refugjatët që ndihet 
menjëherë kanonik

Nga Jia Tolentino, The New Yorker

"Exit West" nga Mohsin Hamid
hyrjeve dhe daljeve. “Dyert që të çonin në 
vendmbërritje më të begata ruheshin fort, 
ndërsa dyert drejt vendeve më të varfra 
ishin lënë pa roja”.

Përgjatë historisë së Saidit dhe Nadias, 
Hamidi ndërthur skica emigrimi realist-
magjik, ku rrethanat dhe dëshirat që 
qeverisin rezultatin e çdo kalimi janë po 
aq të paparashikueshme sa vetë dyert 
mashtruese. Një burrë i moshuar nga 
Brazili kalon në Amsterdam, takohet me 
një burrë të tjetër të moshuar dhe pa fjalë 
bie një dashuri. Ndërkohë që mendon të 
vrasë veten, një burrë në Angli has një 
portal për në Namibi ku ribën jetën e 
tij. Një burrë sheh dy vajza filipinase të 
dalin në Tokio dhe i ndjek, “me gishtat 
që preknin metalin brenda në xhep ecte 
pas tyre”. Kur refugjatët dalin nga dyert 
në San Diego, një veteran i moshuar pyet 
policinë nëse mundet t’i ndihmojë; ata i 
kërkojnë të largohet dhe veterani kupton 
se, po ashtu si emigrantët, nuk ka se ku 
të shkojë.

Këtu, në “Exit West”, është një lëvizje 
themelore e vazhdueshme dhe një sens që 
ligjet e brendshme të moralit fizik janë në 
punë. Në një intervistë të kohëve të fundit, 
Hamidi nënvizoi se paraliza e tanishme 
politike në Amerikë dhe Europë mund t’i 
atribuohet, së paku pjesërisht, mohimit 
tonë të emigrimit masiv. “Sa më shumë 
njerëzit që janë të ngrirë ekonomikisht 
dhe të pasigurt bëhen të vetëdijshëm 
për vendet ku njerëzit janë të ngrohtë 
ekonomikisht dhe më të sigurt, më shumë 
ata duan të lëvizin”, - tha ai, duke shtuar: 
“Kemi nevojë të rrëmojmë se si të krijojmë 
një vizion për këtë realitet që po vjen, i 
cili nuk është një katastrofë, i cili është 
njerëzor dhe madje frymëzues.” Në “Exit 
West”, Hamidi rishkruan botën si një vend 
tërësisht, mrekullisht dhe vazhdimisht të 
mbushur me refugjatë dhe emigrantë, 
kufijtë e së cilës janë rikonfiguruar, kështu 
që “e vetmja ndarje që vlen tani është mes 
atyre që kërkojnë të drejtën e kalimit dhe 
atyre që ua ndalojnë këtë kalim”. Ai nuk 
zmbrapset nga rrëmuja dhe zemërimi 
që vjen prej rishpërndarjes së të mirave 
materiale dhe strehimit, por, sërish, 
e përshkruan botën si vendosmërisht 
të bukur dhe, në bërthamën e saj, të 
pandryshuar. 

Romani ndihet menjëherë kanonik, 
kaq i fortë dhe i pagabueshëm është 
kuptimi i Hamidit për kohën tonë dhe 
pyetjet më të ngutshme. Kë jemi të 
përgatitur të lëmë pas në ndjekjen tonë 
të lumturisë? Për kë jemi në gjendje të 
kujdesemi, për kë jemi të gatshëm të 
kujdesemi dhe pse përgjigjet tona për 
këto pyetje janë kaq rrallë të njëjta? Në 
një pikë, Saidi nxjerr në pah te Nadia se 
miliona refugjatë kanë ardhur më parë 
në vendin e tyre të lindjes, “kur atje, lufta 
ishte pranë”. Nadia i përgjigjet: “Kjo ishte 
ndryshe. Vendi ynë ishte i varfër. Ne 
nuk ndienim se kishim shumë çfarë të 
humbnim.” Ajo e dinte se rehatia mund 
të anestezojë njërin kundër shqetësimit 
për të tjerët. Kur një derë e drejtoi Nadian 
drejt një shtëpie të bukur me banjë të 
këndshme, peshqirët ishin “shumë të 
pelushtë e të bukur aq sa, kur ajo u shfaq, 
u ndie si një princeshë që i përdorte, ose 
të paktën si vajza e një diktatori i cili ishte 
i gatshëm të vriste pa mëshirë që fëmijët 
e tij të përkëdheleshin me pambuk si 
ky”. Hamidi nuk përjashton askënd nga 
mizoria që errëson jetën bashkëkohore. 
Në fund të një fjalie të gjatë, mu përpara se 
Saidi dhe Nadia të braktisin vendin e tyre, 
ai shkruan se “kur ne migrojmë, e vrasim 
nga jetët tona atë që lëmë pas”.

Përktheu Enxhi Hudhri
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dhe e shpëtoi. Pas përpjekjes së tij të 
dështuar, Adolfo kthehet në Shqipëri. 
Një vit më vonë, Florante mori një letër 
nga babai i tij, në të cilën e njoftonte për 
vdekjen e nënës.

Pas mbërritjes së tij në Shqipëri, 
Florante u ftua në pallatin e mbretit. 
Atje, ai mbeti i mahnitur nga sytë 
e Laurës, bijës së Mbretit Linseo, 
sundimtar i Shqipërisë.

Florante u nis për në luftë kundër 
persëve ku qëndroi për 5 muaj para se të 
kthehej në Shqipëri për të parë Laurën. 
Kur u kthye, u befasua kur pa flamurin 
pers që valëvitej mbi kështjellën e 
mbretërisë. Ai e çliroi pallatin dhe 
shpëtoi të atin, mbretin dhe Adolfon. 
Ai gjithashtu shpëtoi edhe Laurën nga 
duart e një Emiri i cili ishte bërë gati për 
t’i prerë kokën. Ai u shpall “mbrojtës i 
Shqipërisë” për trimërinë e tij, duke 
nxitur kështu zilinë dhe urrejtjen e 
Adolfos.

Florante e mbrojti mbretërinë e 
Shqipërisë edhe një herë tjetër nga 
forcat turke. Gjatë kthimit nga beteja, 
atij i zunë pritë 30 mijë ushtarë nën 
urdhrat e Adolfos dhe u burgos për 18 
ditë. Atje, ai mësoi për fatin tragjik të 
babait të tij dhe mbretit të cilëve Adolfo 
u kishte prerë kokat. Florante u dëbua 
në pyll dhe u lidh në një pemë me luanët.

Pasi dëgjoi historinë e Florantes edhe 
Aladini tregoi historinë e tij të ngjashme. 
Sulltan Ali-Adab kishte akuzuar djalin 
e tij, Aladinin, për humbjen e betejave 
dhe kishte dhënë urdhër që t’i pritej 
koka. Flerida, e dashuruar me Aladin, 
iu lut sulltanit që të mos ta vriste, por 
thjesht ta çonte në mërgim djalin e tij. 
Si këmbim, Flerida do të martohej me 
Sulltanin, i cili ishte i marrosur pas saj.

Aladini e ndërpreu tregimin e tij pasi 
në pyll u dëgjuan zërat e dy femrave. 
Ishin Flerida dhe Laura. Në kërkim të 
dashurisë së saj, Flerida e kishte lënë 
Sulltanin dhe ishte vënë në kërkim të 
Aladinit, në pyll kishte parë Adolfon që 
po dhunonte Laurën, e cila po kërkonte 
ndihmë. Flerida e vret me shigjetë 
Adolfon dhe të dyja bashkohen me të 
dashurit e tyre.

Florante dhe Laura u kthyen 
në Shqipëri ku u bënë mbret dhe 
mbretëreshë. Ndërsa Aladini dhe 
Flerida u kthyen në Persi, ku Aladini u 
bë sulltani i ri. Të dy mbretëritë jetuan 
në harmoni dhe paqe.

Kjo poemë është e vetmja në 
historinë e letërsisë filipinase, e cila 
nuk ka reshtur së botuari në edicione 
të reja dhe në shumë gjuhë të botës. Ajo 
u shkrua teksa Balagtas ishte i burgosur 
në burgun e Manilës rreth viteve 1835 
- 1836, dhe u botua në vitin 1838 pas 
lirimit të tij. Ai, sikurse Florante ishte 
i dashuruar, por përfundoi në burg me 
akuza të rreme nga një rival i tij i pasur 
dhe me shumë pushtet.

“Florante dhe Laura” është një 
histori dashurie por edhe një simbol 
patriotizmi për Filipinet, që, ashtu 
si Shqipëria kërkonte çlirim nga 
pushtuesit otomanë, edhe ata në atë 
kohë kërkonin lirinë nga sundimi i 
kolonizatorëve spanjollë.

Që në ditët e para në Filipine m’u bë 
e njohur kjo lidhje me Shqipërinë ndaj 

“Historia e Florantes dhe Laurës 
në Mbretërinë e Shqipërisë” 

është vepra e shquar letrare më klasike 
e letërsisë së Filipineve e cila mësohet 
nga nxënësit e të gjithë shkollave në 
këtë vend. Ajo flet për dashurinë e dy të 
rinjve në Shqipëri. Një vepër që ka lidhur 
prej shekujsh e do vazhdojë të lidhë 
përgjithmonë dy vende të kontinenteve 
të largëta.

Me të arrirë në Manila ndien ajrin 
e ngrohtë dhe klimën tropikale. Nga 
gjuha Tagalog mund të të zërë veshi 
ndonjë fjalë në spanjisht e ndonjë tjetër 
në anglisht si rrjedhojë e viteve të gjata 
si nën pushtimin spanjoll ashtu edhe 
nën juridiksionin amerikan. Fytyra të 
qeshura dhe sjellje me respekt. Trafik i 
tmerrshëm por interesant me koloritin e 
xhipave dhe motoçikletave. Sapo del nga 
rrugët kryesore rrethohesh nga një det i 
gjelbër pemësh e bimësie tropikale. Në 
oborrin e shtëpive gjenden arra kokosi, 
mango, banane, e lloje pemësh që një 
evropian nuk mund t’ia dijë emrin. Çdo 
shtëpi ka një dyqan. Çdo familje shet 
diçka. Ushqimet duken joshëse dhe kur i 
provon kupton se sa e pakët dhe e vakët 
është menyja jonë shqiptare. Filipinet 
janë çlodhëse. Njerëzit janë të thjeshtë 
dhe pa arrogancën dhe snobizmin 
evropian, e sidomos atë kryeneçësinë 
ballkanase. 

Që në ditën e parë të vizitës sime atje 
kuptova që ai vend më relaksonte. Po 

përse, sepse ndodhej larg vendlindjes? 
Sepse po bëja një pauzë mendore nga 
habitati im i zakontë? Jo vetëm kaq, por 
sepse nuk mund të gjeja dot as edhe 
një element të vetëm që kishte lidhje 
me Shqipërinë. Asgjë nuk më bënte të 
kujtoja qoftë edhe një detaj nga atdheu 
im. Mbi të gjitha askush në atë vend 
nuk e dinte se nga binte Shqipëria, 
të paktën në hartë, të paktën kështu 
mendoja unë. Dhe kjo gjë më jepte një 
paqe të papërshkrueshme pasi do mund 
të pluskoja i çliruar nga e njohura e do 
eksploroja një botë tërësisht të re. 

Kjo ndjesi largësie zgjati vetëm për 
pak ditë sepse lidhja midis Filipineve 
dhe Shqipërisë ishte më e hershme se 
sa unë. Poema më e njohur në Filipine 
titullohet “Florante at Laura” (Florante 
dhe Laura) e poetit Francisco Balagtas 
i njohur ndryshe edhe si Francisco 
Baltazar (1788-1862) i cili mbahet e 
vlerësohet si poeti më i madh filipinas. 
Titulli origjinal i kësaj poeme është 
“Pinagdaanang Buhay ni Florante at 
ni Laura sa kahariang Albania”. Që 
do të thotë “Historia e Florantes dhe 
Laurës në Mbretërinë e Shqipërisë”. Ky 
është teksti më i shenjtë i letërsisë së 
Filipineve, që mësohet nga nxënësit e 
të gjithë shkollave në këtë vend e është 
shkruar mbi dashurinë e dy të rinjve në 
Shqipëri. 

Nën këtë ref lektim romantik 
sigurisht mund të thuhet që provohet 

thënia se dashuria kapërcen çdo kufi. 
Historia është mbi Dukë Floranten 

dhe Princeshën Laura të Shqipërisë gjatë 
periudhës së luftës midis shqiptarëve të 
krishterë dhe otomanëve. 

Historia nis me një pyll të errët dhe 
të trishtë. Florante është i lidhur në një 
pemë dhe po lëngon për vdekjen e të 
atit, Dukë Briseo. Ai po çmendet duke 
menduar se e dashura e tij, Princeshë 
Laura ka rënë rob në duart e armikut 
të tij, Kont Adolfo. Përreth tij janë 
dy luanë të uritur që janë gati për ta 
sulmuar Floranten. Por, ai shpëtohet 
prej Aladinit, një princ mysliman që po 
kalonte në atë pyll. Si fillim Florante e 
konsideronte armik Aladinin për shkak 
të besimit të tij mysliman, por më pas i 
tregon historinë e tij.

Florante ishte i biri i një princeshe 
dhe një këshilltar mbretëror. Ai ishte 
rritur i lumtur, dhe i rrethuar me dashuri. 
Në moshën 11-vjeçare prindërit e tij, 
Duka Briseo dhe Princesha Floreska, e 
dërguan atë në Athinë për të studiuar 
nën Antenorin, një mësues i njohur. Atje, 
ai u takua me Adolfo, një bashkatdhetar. 
Ata të dy ishin nxënësit më të zgjuar në 
shkollën e tyre. Pas gjashtë viteve të 
studimit, Florante e tejkaloi Adolfon me 
aftësi, talentet dhe inteligjencë, duke 
fituar kështu popullaritet te të gjithë.

Gjatë një loje në shkollë, Adolfo 
tentoi të vrasë Floranten. Për fat të mirë, 
miku Florantes, Menandro, ndërhyri 

Vepra “Florante dhe Laura”, një 
histori dashurie mes Filipineve 

dhe Shqipërisë
Dr. Bledar Kurti
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nisa ta lexoja menjëherë në versionin 
anglisht. Ndonëse ngjarjet zhvilloheshin 
në Shqipëri, kjo histori e bukur, 
romantike, por paksa e pabesueshme 
me luanë në një vend ballkanik, përsëri 
nuk më afronte me vendin tim. Por, ndër 
rreshtat e shumtë lexova: «Lamtumirë, 
Shqipëri, një vend i kalbur nga mëkati, 
tradhtia dhe urrejtja». Dhe «Kanë 
shkuar ditët e paqes dhe drejtësisë. Të 
pafajshmit kanë rënë viktimë e atyre të 
etur për pushtet dhe para. Ata që kanë 
luftuar për ta shpëtuar vendin po vuajnë 
pa masë».

Dhe, si mos të më kujtohej Shqipëria 
ime, që edhe në poemat më të largëta të 
globit përmendet si vendi i kalbur prej 
mëkatit dhe i drejtuar nga të eturit për 
pushtet dhe para. Si të mos më kujtohej 
atdheu ynë që heronj konsideron ata 
që nuk luftojnë por dredhojnë, dhe jo 
ata që i rreh zemra për të por ata që e 
zhvatin atë.

I prekur paksa nga surpriza e kësaj 
poeme, nën frymën e romantizmit dhe 
kombëtarisë, u ndjeva disi krenar dhe 
patriot, teksa vizitova monumentin e 
heroit kombëtar dhe mjeshtrit të penës 
së Filipineve, José Rizal, në të cilin ishte 
shkruar një thënie e tij: “Ne vdesim 
vetëm një herë, dhe nëse nuk vdesim 
siç duhet, humbasim një mundësi e cila 
nuk do na jepet më. Nëse dikush vdes, 
të paktën le të vdesë në vendin e tij, nga 
vendi i tij dhe për vendin e tij”.

Edhe historia e José Rizal ishte tejet 
frymëzuese. Ai ishte shkrimtar dhe i 
shpallur hero kombëtar i Filipineve si 
figura që nxiti revolucionin për pavarësi. 

Ai u dënua me vdekje nga autoritetet 
koloniale spanjolle. Rizal kërkoi ta 
shikonte në sy skuadrën e pushkatimit 
por u ekzekutua pas shpine. Duke 
besuar në kauzën e tij ushtarët i kishin 
mbushur armët me fishekë bosh, por 
vetëm njëra ishte e mbushur siç duhet 
dhe një plumb i vetëm i mori jetën.

Fjalët e tij të fundit ishin ato të Jezus 
Krishtit: “consummatum est” - “ka 
përfunduar”.

Thënia e tij “Nëse dikush vdes, të 
paktën le të vdesë në vendin e tij, nga 
vendi i tij dhe për vendin e tij,” më kujtoi 
Rilindasin e madh, dhe poetin tonë 
kombëtar, Naim Frashërin i cili tha 
“Jetoni për Shqipërinë dhe vdisni për të,” 
e në mendjen time u përforcua bindja 
se  dashuria dhe liria janë universale, e 
kësisoj lidhin kontinentet dhe vendet në 
çdo cep të globit. 

Por ato përçohen përmes fjalës. 
Si Balagtas ashtu edhe Rizal ishin 
shkrimtarë me penë të rëndë, e që të dy 
bënë revolucion jo vetëm për popullin 
e tyre por edhe lidhën kombe dhe 
kontinente. Forca e fjalës kapërcen çdo 
kufi gjeografik dhe vëllazëron kombe të 
panjohura.  

“Florante dhe Laura” ashtu si edhe 
shumë vepra të tjera në botë të autorëve 
të huaj na tregon se sa magjepse është 
Shqipëria me misteret e saj. Ndaj vepra 
të tilla duhen promovuar më shumë e 
duhen përfshirë në tekstet shkollore 
në vendin tonë, pasi janë e do mbeten 
një lidhje epokale midis popujve të 
botës, sado të largëta të jenë ato, dhe 
Shqipërisë.   

E SHELBON ÇASTIN, 
NJË NJERI...

proza të shkurtra nga Shazim Mehmeti

SHPATA

Kam prerë koka e koka...
Kam prerë kokën e Karlit zulmëmadh, 

kokën e kokëfortit Rikard, kokën e 
Ibën Kalimit të kuq të Arabisë, kokën e 
Abdulullah Flokëgjatit, kokën e mongol 
Tinean Taimunit ... 

Kam prerë koka gjeneralësh që s’ua kujtoj 
emrat. Kam prerë kokat e mijëra ushtarëve, 
që në luftëra të barabarta e të pabarabarta, 
dhanë jetët e veta për asgjënë, duke luftuar 
e duke u qëndruar besnikë (deri në të 
fundmen sekondë të frymës), mbretërve të 
rremë e të lavdishëm, që kishin patur veç një 
synim të vetëm: lavdinë e vetes.  

Kam prerë koka të zbardhura pleqsh 
të mbarë e njerëzish të pafajshëm e  të 
qëndrueshëm, që përpara barbarisë sime, 
nuk u ka lëvizur qerpiku, por i kanë zgjatur 
qafat dhe e kanë kërkuar shpëtimin e 
përtejshëm, në përmendjen e emrit të një 
Zoti të Vetëm.

Kam prerë edhe koka hajdutësh, koka 
kopukësh, koka mashtruesish e rrëmbyesish 
të shumtë – historia është përplotë e 
mbushur, me mashtrues rrugësh e hajdutë 
burrështetas.

Kam prerë koka heronjsh, në histori 
librash, që mëpastaj i dogjëm, kur e 
përdhunuam bibliotekën e famshme të 
Babilonisë, ku, - e pranoj – jam munduar 
fort, duke ngarë pas një miu të vogël e 
hidhnak, që s’e zura kurrë, e që edhe sot e 
kësaj dite më dhemb, pse s’arrita ta zë, t’ia 
pres kokën atij minoku.

Hi storia  im e është e  g jatë , 
shumëshekujshe, ndaj po t’i përshkruaja 
gjithë prerjet që kam bërë, edhe po aq shekuj 
do më duheshin për ta mbaruar rrëfimin.

Dua t’ju them se, ka ca vite që më kanë 
ngujuar në këtë muze, ku tri unaza të 
hekurta më mbërthejnë për muri. Është 
tepër mizore jeta e një shpate; edhe më 
mizor, mbërthimi. 

Siç e shihni, unë tani e vuaj vertikalen e 
këtij muri të ftohtë. Jam me kokë teposhtë 
në këtë boshësi të lodhshme. Errësira është 
e padurueshme; të padurueshëm janë edhe 
shikimet e njerëzve që vijnë të më vizitojnë, 
edhe të ftohtët po aq shumë.

Arrij, disi, t’i përballoj shikimet 
dyshimtarë të njerëzve, arrij disi, ta përballoj 
të ftohtët dhe errësirën... 

Ç’s’mund të duroj, ç’m’i ha nervat e më 
bën të vuaj, është ai mi i zi (s’ka dyshim 
se është pikërisht ai miu i bibliotekës së 
Babilonisë, që e ngava e s’e zura kurrë), 
që më vjen natë për natë, e më zgërdhihet 
mu përpara hunde, duke m’i treguar ata 
dhëmbë të vegjël e të bardhë, sikur do, të më 
thotë se, triumfi që mbahet mend, historia 
që mbijeton, është vetëm ajo e minjve.

Në mut i pasha, triumfin dhe historinë... 
Unë veç dua të shpëtoj nga ai mi mizor, 
që, për çdo natë, më vjen, para mëngjesit, 
ngjitet për muri me ato këmbë të vockla, 
më ndalet mbi trup dhe më pëshurr sa t’i 
dojë zemra!... 

Shpirti më ka ardhur majë hunde!...
Në mut e pasha, lavdinë e gjakut, lavdinë 

e shpatës!...

BABAI

Dy duar, dy degë të thara, që kapen në 
trungun e një peme dhënëmadhe.

Tashmë, ç’kapin ato dy duar, janë 
thërrima të mbetura jetese - copëza 
dridhjesh e mundimesh në ardhje - që 
urdhëri i një çasti të vetëm do t’i zhbëjë. 

Që koha është e bërë prej djerrse, këtë 
më së miri e dijnë, pema, mishi, palca dhe 
kurrizi.

Uji është djersa e mbijetesës që pandaras 
kumton për diç të rëndë.

Njoh një njeri, që qan në heshtje, për 
mendimin e ikur dhe për pemën e tharë.

E njoh edhe shemrin e tij të kërrusur, 
përgjatë kurrizit të të cilit, akoma, rrjedh 
Nili.

DHEMBJE ËSHTË, CILADO LINDJE...

Ujku, qengji, lindja, dhe metafora e 
vrimës, përtej  vaut të nëndijes, ku kurrizi 
i ditës lakohet si pemë.

Dhembje është cilado lindje, cilido 
shtërzim. Çdo muri, i rri mirë një vrimë. 

Çasti është ama e lëngësht e mendimit. 
Kush atë përligj, ka gjasa ta provojë limfën 
e agimit. 

Lindjen  e vetes, kush s’arrin ta shohë, 
etet, dëshirueshëm, për syrin e dritës. 

Lë gjurmën mbi ëndërr, veç ai që edhe 
natën e përligj si veten. 

Dëshirimi është zog, që gjithnjë 
mbikalon një mur.

Çdo ditë që vjen, është një tjetër mur...

E SHELBON ÇASTIN, NJË NJERI...

E shelbon çastin, një njeri, dhe i fut, një 
grusht, tjetrit që ka pranë. 

Po njëherësh, po të njëjtin e përqafon si 
vëllaun, dhe i thotë, - të dua.

Gjithë sa vijnë e gjithë sa janë, mendimet 
(edhe ato të asaj krizanteme, që zgjat qafën 
atje në kopsht), e kanë logjikën e rrjedhjes 
së domosdoshme. 

Dihet, më!: logjika rrjedhjen e ka në 
zanafillë, siç e kanë në zanafillë, historia 
gjakun, dhe gjaku historinë.

Mes foshnjërisë njomake të një njeriu 
të mbarë, dhe pleqërisë së thellë, ku e pret 
plogështimi i pashmangshëm, verbimi, apo 

(mos, o Zot!) vdekja, ka një rrjedhje që na 
mëson.

Kontinenti i ri i dëshirimit (që, për 
ironi, këtu, ju menjëherë do ta sillni ndër 
mend Amerikën), Botës së Vjetër, pash më 
pash, ia fut logjikën e ngarjes vëllazërore: 
Afrikës dhe Azisë, ngaqë kanë ngecur keq 
te foshnjëria, dhe nënës Evropë, ngaqë e ka 
molepsur mplakja.  

- Këtu është Afrika!... Këtu është Afrika!... 
-  thotë, përsëritshëm, shelbuesi i këtij çasti, 
dhe ia nis të qarës.

Lunaku  shelbues! Sapo ka marrë - si 
gjithnjë – një tjetër shuplakë, prej vetes!...  

E PRET, NJË NJERI, TRUPIN E DITËS...

Copë – copë, e pret, një njeri, trupin e 
ditës... 

Sapo e mbaron copëtimin e 
mundimshëm, po ai njeri, kthehet, i mbledh 
copëzat e prera të po asaj dite, dhe i qep, një 
pas një, me një gjilpërë të vogël.

Duhen shumë endje, duhen shumë penj; 
trupi i ditës është i madh, edhe më i madh 
harrimi. 

Në këso raste - si rrugëdalje - patjetër 
duhet pohuar kalërimin e bukur të një kali, 
mbi kalorës. Pra, kalë mbi kalorës. Afër 
është Afrika, dhe veçse i tillë mund të duket 
shpëtimi. Ose... 

Ja, aty, ku takohen dy drejtëzat e 
atij fundmuri, ka ngritur shtëpizën një 
merimangë e mbarë. Prapa një pike të 
vetme, gjithë universi dridhet.

Që, prapa një merimange të vogël 
gjendet gjithë shpëtimi, kjo është gjë që 
s’kontestohet. Tashmë, të kontestueshme 
mbeten, veç lakoret e mendimit, lakoret e 
ditës, edhe shikimi.

Tjetër gjë është simetria e shpikur.
Tjetër gjë është gjeometria e çastit, që 

pjell absurdin...

NDRIT ÇASTI I SHPOTISË?...

Ndrit çasti i shpotisë, në betejën e 
pambarimtë të frymës. 

Si qerpikë kaprolli përpëliten e 
shumëfishohen lulkat e hiçit. E bardha të 
kaltërtën e kalëron.

Zogj  fluturues, zogj të fosfortë, sqepash 
fërkohen me rétë, e ndezin qiellin.

Digjet gjoks i ditës, por s’mbaron, veç me 
atë përflakje, fluturimi. 

Çast për çast, në bishtin e vdekjes, këtej 
e më këtej, flakësh kuqlohet shpina e këtij 
lumi, ku mbytet e jepemerr me frymën, i 
vonuari i ëndërrt. 

Ngujuar në breg, si fakir i mejtuar, e 
shikoj vetveten në të vonuarin që mbytet, 
dhe fundin e ëndrrës e përjetoj. Në tjetrin 
breg, më gajaset shemri.

Hëpërhë, plas veç lepuri i barkut të atij 
hënori, që me valë e flakë, lufton në lumë, 
për mbijetesën. 

Këndojnë e qeshin, djajt në tjetrin breg, 
dhe vazhdojnë ta ushtrojnë aktrimin!!!... 

Ndrit çasti i shpotisë, a pasqyrimi i saktë 
i fatit?...




