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ROMANI I LUMTURISË

PJESA E PARË

Hyrje 

Lajmi i ditës: Brenda atij fshati të vogël janë zbuluar, 
përveç hashashit e depove të armatimit të rëndë, edhe 
kërkues floriri. Nuk jepet emri i pronarit apo i banesës, ku 
e zbulua aparati, por policia e ka bllokuar me cilësinë e 
provës, bashkë me një kasafortë që ende nuk është hapur.

Lazarati, do të thotë ndokush, gjë që unë e aprovoj: kjo 
histori ka të bëjë me fshatin e vogël të Gjirokastrës, i cili 
u bë i njohur në të gjithë Europën. Mirëpo pak kush e di 
se historia para-Lazarat e arkërkuesit lidhet me Shkodrën 
dhe rrethinat e saj. Po bëj me dije se kjo duhet të përbëjë 
faqet e një romani. Nuk i shpëtohet këtij tundimi as si 
histori njerëzore, as si histori individuale. Të gjithë kemi 
dashur (por edhe do të duam) atë gjë që quhet Lumturi, 
herë si utopi e herë si realitet. Të ndizesh nga pasioni për 
diçka, për shkak të rindezjes së kujtimeve për dashurinë 
e mëparshme, kjo është arsyeja që Eldorado përcillet në 
botë prej qindra shekujsh, pasi çdo pasion i ri është një 
rifuqizim. Se pse kujtojmë më shumë diçka se diçka tjetër, 
e pranojnë edhe shkencëtarët e kohës së sotme: truri ka dy 
sisteme kujtese, një për informacionin e zakonshëm dhe një 
për informacionin me ngarkesë emocionale.

Sigurisht, po e vija re se fragmentet (që po shkruaja) 
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kërcenin nga njëra pikë te tjetra, pa zona kalimtare, ashtu si 
kujtesa: thuajse harrova që kisha një histori për të treguar. 
Vetë kujtesa po më thoshte se ka qenë një kohë ku ngjarjet 
vjetroheshin shpejt, sepse, më pas, kjo histori më pat nga 
mendja. Vetëm kur e takova vetë vajzën, arrita të kuptoja se 
mendjet e njerëzve kishin vluar nga pyetjet e ngritura për 
këtë histori: ja ku del përsëri kujtesa që i lidh ngjarjet. Vetëm 
duke i besuar asaj (kujtesës), mora përsipër ta përcillja këtë 
histori, e cila mendoja se fillonte aty te imazhi i njeriut që i 
bie në dorë një arkërkues.

HISTORITË KANË DËSHMITARË

Romani i Lumturisë!, u shpreh një grua në moshë, 
por zonjë shumë e mbajtur, kur pa vajzën e ngurosur 
përballë shtëpisë që i nënshtrohej shkatërrimit biblik, 
të pakuptueshëm për kureshtarët e rastit. Kur ktheva të 
pyesja zonjën se çfarë donte të thoshte me ato fjalë, ajo nuk 
dukej gjëkundi. Të gjitha ata që kishin ndonjë ide për të, 
ma kthyen me të njëjtat fjalë: Është një zonjë që ka lexuar 
dhe lexon romane pa fund. Meqë nuk e gjeja nëse humba 
një dëshmitar të vlefshëm, kuptova se nuk kishte kuptim 
të mendoja më gjatë për të, edhe pse mund të ishte çelësi i 
kësaj historie, të cilës, dashje pa dashje, i vuri emrin. 

Po ngule këmbë, edhe mund ta gjesh, më tha dikush. 
Nuk e dija se çfarë më shtyu që të mos ngulja këmbë. Mbase 
edhe e dija, por më shqetësonte fakti nëse isha bindës kur 
e shprehja.
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ETHET E ARIT I KA VETËM NJERIU

Ai e kuptoi që një kohë, sado e shkurtër, është e 
mjaftueshme për të thurur plane madhështore në kokën e 
nxehtë, sepse nuk i kishte shkuar nëpër mend që ari mund 
të nxirrej aq lehtë. Përpara syve sikur iu rrokullisën shekujt 
dhe po e shihte veten në kulmin e lavdisë së re, mbretëri e 
gjithëfuqishme, po e shihte veten njeriun më të pasur që pat 
bota ndonjëherë (po të ishim vetëm, çfarë do të ishte ari për 
ne!). 

Mund të fillonte kështu kjo histori, veçse, mu në rrjedhën 
normale të rrëfimit, një gjë e paemërtueshme më shtynte të 
kujtoja poetin zen-budist kinez Chuang Tzu (pa ëndërr se 
qe flutur dhe, kur u zgjua, nuk e dinte në qe njeri që ka 
parë ëndërr se qe flutur apo flutur që sheh ëndërr se është 
njeri), sepse e pranoja që kjo histori (që po tregoja) kishte 
inkoherencën, të pazakonshmen dhe (mundet) mungesën 
e Fundit, të cilat, për njeriun e normalitetit, i kanë vetëm 
ëndrrat. I bindur për paaftësinë time për ta tjetërsuar, për 
ta kthyer në normalitet (do të thoshte ndokush), u shtyva 
vetëm drejt pranimit, ndoshta sepse me gjithë këtë desha 
t’i pranoja vetes (pres të më jepni të drejtë) se jam real, 
për t’u çliruar disi nga ankthi i poetit kinez se qenkam një 
fantazmë, gjë që më ka ndodhur, herë-herë, gjatë kohës së 
shkrimit të kësaj historie, sepse qindra vizione e popullonin 
hapësirën e dhomës, duke u bërë (për mua) të dukshme ndaj 
botës - me sa duket, pasiguria është më e madhe nga se ia 
pranojmë vetes. 

Sidoqoftë – ja çfarë mund të na punojë mendja për një 
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çast – megjithëse arkërkuesi është i rëndësishëm në këtë 
histori, kjo nuk është historia e tij, por e njeriut që e zotëron 
atë, çka, besoj, do të jetë edhe më tej detyra e letërsisë, pasi 
është e qartë që Ethet e Arit mund t’i ketë vetëm njeriu (të 
paktën, kështu duhet të ndodhë te kjo që po tregojmë).

Ja një fillim tjetër:

PA TITULL
 
Ku ndahen historia e vajzës, për të cilën gazetat kishin 

shkruar: gjetur pa gojë, dhe imagjinata ime, është e vështirë 
ta dish: gjuha e romanit, një akt verbal i pastër, synon të 
mbajë një hierarki graduale në perandorinë e të dhënave, 
t’i shpëtojë tmerrit të të folurit pa kufi, të hyjë në stil e të 
kalojë përtej ligjërimit. Këmbëngul te kjo, sepse e ndjeja 
të domosdoshme nevojën e një marrëveshjeje me lexuesin, 
teksa fjalët “si rrëfehet?” më rrinin si çekan mbi kokë - jo si 
pyetje fillestari, por si diçka misterioze që, sa më shumë e 
mendon dhe e praktikon, aq më e pakapshme të bëhet. 

Duhet pranuar që tashmë shumëkush e di se nga 
moderniteti njerëzimi ka trashëguar të quajturën 
metanarrativa, e cila manifeston optimizmin e botës 
kundrejt aftësive dhe mundësive të veta: jo arsyetuar si një 
histori, por si e vërteta e të vërtetave. Duke legjitimuar dije, 
besime, praktika, si dhe duke përkufizuar disa të tjera (kush 
mund ta ndjejë këtë më shumë sesa shqiptarët me përvojën 
e tyre të utopisë komuniste!), ajo është parë si ndarja me 
të kaluarën - arsyeja e mendoi veten si superiore, sepse 
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e mposhti të kaluarën (siç arsyeton shkenca iluministe), 
sepse e përsosi të kaluarën (siç arsyeton Hegel). Një veçori 
e kësaj ndarjeje mbetet riparaqitja e natyrës së vlerave: para 
epokës moderne kishte dy lloje vlerash - vlera instrumentale 
(udhëheqëse te diçka më me vlerë - paratë, për shembull) dhe 
vlerat përmbyllëse (vlera e fundit te vargu i përfundimeve - 
lumturia te Aristoteli, ataraksia te skeptikët). 

Vlerat instrumentale ishin artificiale (krijime të arsyes), 
ndërsa vlerat përmbyllëse ishin natyrale. E para vihej në 
diskutim, e dyta jo. Në epokën moderne u vunë në diskutim 
të dyja: nuk ka rrugë natyrale të jetuari, me përjashtim të asaj 
që përcakton metanarrativa, e cila premton se, nëse e ndjek 
secili, gjithçka do të shkojë mirë. Arsyetimin teorik në faqet 
e këtij romani e justifikojnë rrethanat në të cilat ndodhen 
personazhet, pasi, si çdo natyrë njerëzore, ato rropaten 
në llojin e vlerave: e vetmja gjë që mund t’i parazbulohet 
lexuesit, në shenjë respekti të ndërsjellë, në fakt, e jo të 
ndonjë paramendimi a prapamendimi. Që të kuptohemi 
drejt: në bazë të arsyetimit të mësipërm, ne vazhdimisht 
vëmë në dyshim nga një gjë, kështu që mirëkuptimi është 
faktor i rëndësishëm. Para se të hyjmë në temë, po gjej vend 
që të shtoj: lexuesi lodhet shpejt, por autori lodhet edhe më 
shpejt. Dikush do të thotë se edhe me kaq u lodh, mirëpo 
tashti është prova e tij: sa s’është vonë, ta hedhë librin, ose 
të vazhdojmë. Unë them se përgjegjësia i takon vetvetes. 
Më duhet të shtoj se ka zëra që konsensusi është bërë një 
vlerë “e vjetruar, e dyshimtë”, kështu që, nga ana tjetër 
(çfarë sfide!), nuk ia kërkoj njeriu: kush të dojë, le të lërë 
tashti këtë roman dhe të lexojë gazetat që lidhen me ngjarjet 
që përbëjnë këtë histori. 

E dimë tashmë, kjo është kaq e modës.
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Një fillim mund të jetë edhe kështu:

PAK IMAGJINATË

Për ata të paktë që po na ndjekin, le ta imagjinojmë 
skenën ku vetëm një sy i mprehtë do të mund të dallonte 
se si i dridhej trupi vajzës, ndërsa, para saj, mbi pullazin e 
një shtëpie, shfaqej hëna e plotë, por megjithatë, sikur ajo 
t’ia kërkonte baticën e trupit të errët, nuk lëvizte nga vendi, 
madje vinte e përhumbej, sa mund të besoje se tashmë nuk 
e ndiente praninë e të tjerëve. Silueta e saj bëhej pjesë e 
gërmadhave të trishta të shtëpisë së rrënuar, sa që askush 
s’guxonte t’i avitej, sepse dukej sikur ajo këtë kishte dashur 
- terrin e plotë. Fjalët “thesar”, “i dashur i vdekur”, “e 
çmendur”, e mbështillnin trupin e mbrëmjes me një mister 
për të cilin, me sa dukej, mbetej e huaj vetëm vetë vajza. 

Kaq indiferente qe vetëm hëna, e cila (siç na e kujton 
ndonjë lloj letërsie) si një bukuroshe sqimatare, kishte 
nisur me qetësi udhën e vet nëpër qiellin e pafund. Qe një 
hënë e madhe, e plotë, e cila nuk mund të mos ia tërhiqte 
vëmendjen edhe më indiferentit, jo më atyre që kalonin 
përpara gërmadhave misterioze, ku sikur pritej nga çasti në 
çast shpërthimi i ndonjë stuhie - pastruese e botës nga e 
çuditshmja - një nga ato të përmendurat vetëm nëpër librat 
e shenjtë, e cila e zhvesh qenien e zakonshme njerëzore 
nga çdo dyshim për Providencën. E vetmja gjë që mund 
të shquanin menjëherë njerëzit përreth, qe, padyshim, 
përhumbja e thellë e vajzës: mos vallë ajo po i fliste dikujt? 
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Pse të mos jetë ky fillimi:

VAJZA

Vetëm kur doli yt atë, do ta merrja vesh se me cilin 
vendim nuk pajtoheshin të vdekurit e familjes tënde, siç 
po të thoshte: aparati për kërkimin e arit ta kishte mbushur 
kokën plot me ëndrra dhe plane, sepse fytyra të qe përshkuar 
nga vetë drita e ëndrrës së Eldorados. 

Unë gjatë gjithë kohës ndieja një nevojë të tmerrshme 
për të qarë: atë pasdite, për herë të parë pas dy - tre vjetësh, 
nuk u paraqit në telefon shoku im, emigrant në perëndim, 
dhe kisha parandjenja të liga.

Këtë bidon që mbaj tashti në dorë, e kam për t’ia 
qetësuar shpirtin: sa të ndahemi bashkë, do të shkoj t’ia ftoh 
varrin me ujë. Është një marifet që ma mësoi Sosja. 

- Do të shkojmë pas dritës së hënës, jo qorrazi, - tha. 
- Këto janë ditë të liga, të gjejmë ditën e mbarë. 
Pasi bëri ca llogari me vete, shtoi: 
- Sot jemi më trembëdhjetë, të shohim datën 

gjashtëmbëdhjetë. 
I bie pikërisht sonte. 
Njeriu duhet të bëjë siç i thotë zemra. 
Vetëm për një gjë më mungon siguria: në je i gjallë apo 

i vdekur, në këto rrënoja që më sfilitin me idenë se gjithkush 
do të donte të rronte përgjithmonë, nga shpërthejnë zëra 
prej ku s’e pret: nga skutat, nga trupi i sendeve apo nga vetë 
erëmimi i tyre. 
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Madje, edhe ty, fillimisht ta pashë zërin, pastaj trupin. 
E sheh këtë hënë të çuditshme? Ta përqeth trupin: 

askush nuk mund të shpëtojë prej saj. As të vdekurit, ma 
thotë mendja. Tmerri i kësaj hëne ta ka zbardhur fytyrën: 
ndoshta duhet ta çosh një copë herë mendjen te dielli.

Pse të mos jetë fillimi ky tjetri:

DJALI

Dielli, i cili hodhi një sy të shpejtë brenda dritares 
dhe pastaj vazhdoi rrugën e vet, më ngjau me një kalorës 
helmetëpraruar, kështu që u hodha pas tij me gjithë 
shpejtësinë, por befas ndjeva një dorë në ballë, pastaj zërin e 
frikur e të merakosur të nënës. Foli nën zë, sa për të dëgjuar 
vetëm unë:

- Më mirë dil e luaj me atë vajzën, që luaje dikur! Është 
aty jashtë në oborr.

E kuptoi se më ishte fikur ajo dëshirë, ndaj doli duke 
psherëtirë. 

Mbështetur mirë mbi bërryla, u solla nga gjyshja dhe i 
thashë:

- E ke takuar ndonjëherë atë djalin që u bë trim? 
M’u përgjigj pa u menduar fare: 
- Një herë të vetme.
Dhe tregoi:
Atë natë, ai ishte i hutuar, sepse kishte humbur rrugën. 

Unë po rrija te dritarja, kur erdhi: rrëshqiti buzë shtëpive 
dhe u dha para meje. Pyeti për rrugën dhe unë ia tregova. 
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Por vazhdonte të ishte i hutuar. 
- Sigurisht, je i vdekur, - ndërhyra.
- Po ec në tym, - tha.
- Faleminderit, që erdhe e bisedove me mua, - i thashë. 
- Tashti shko e pusho i qetë.
Gjatë kohës që tregonte, gjyshja u mor me pastrimin 

e një trofte, të cilën së fundi e hodhi në fultere. Kur goja e 
peshkut u hap pak, dëgjova që më tha:

- Nuk ka ndonjë xhevahir në barkun tim, por ama, unë 
di gjithë historinë se si u bë murosja në këmbën e urës. Pasi 
ma treguan, të parët e mi më thanë: tashti shko e rrëfeja atij 
djali, që t’i forcohet zemra e të bëhet trim e i fortë.

S’e njoha zërin tim, kur pyeta:
- Gjyshe, a flasin peshqit? 
Gjyshja, siç bënte gjithmonë kur fliste me mua, s’u 

mendua asnjë çast.
- Duhet një marifet t’i kuptosh.
Menjëherë u ndjeva kalorësi që vrapon si rrufe para 

vajzës së vogël, e cila mahnitet nga guximi im.
- Gjyshe, a është martuar ndonjëherë ai?
Shikimi i gjyshes qe midis kërshërisë e dinakërisë.
- Pse?
S’e pata mendjen te pyetja e saj, se në kokën time 

vërtiteshin dy kukulla të mëdha: një Princ e një Princeshë.
Fillova të merrem me to që të nesërmen, duke kërkuar 

me ngulm, për shumë kohë, formën e duhur.
Isha i prirë nga ngjyrat e forta, nga ato që më vonë (kur 

të studioja pikturë) do të mësoja se i përdornin piktorët e 
quajtur fovistë. 

Do të bindesha shumë më vonë se ngjyra ime e preferuar 
ishte e arta: ec e thuaj se kjo nuk qe një nga ato që quhen 
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shenja paralajmëruese, për një njeri si unë, te i cili në ato 
kohë biseda për pasuri qe e fundit.

Them se duhet besuar te Providenca. Për t’u bindur për 
këtë, mendoj se nuk ka libër më të mirë sesa kujtimet vetë. 
Kur i shoh se si zhduken nëpër poret e harresës, them se 
nuk dimë të sillemi si duhet me to. 

Mos vallë i zbukuron jehona e së kaluarës? 
Apo vërtet nuk qenë aq të mira, aq të bukura?

Vazhdon propozimi për fillimin:

RIKUJTIME
 
Pa i kthyer përgjigje nënës, ike me vrap përmes shiut 

dhe, i zbehur, duke u dridhur, u fute te jerevia e vjetër në 
fund të oborrit, vendi ku mbanit plot gjëra të vjetra e vegla 
pune. Jot ëmë nuk më tha gjë, por unë e dija për gardhin e 
pathyeshëm që të rrethonte ty, shëndetligun e kërcënuar nga 
vdekja: s’duhej të hipje në pemë, s’duhej të lageshe në shi, 
s’duhej të dilje në rrugë apo të luaje me shokë. 

Pikërisht atëherë, duke parë infermieren që vinte për ty, 
më shkoi mendja për herë të parë për zanatin që kam sot e 
kësaj dite: isha gati të të mbroja nga çdo e keqe.

Shpërblimi im: ajo vetmi që s’arrija ta mbushja me 
asgjë, kur më braktise. Rrija menduar mbi një gur të madh 
dhe të heshtur.

Aty më gjeti zëri i gjyshes, kur më tha:
- Çfarë po bën vetëm atje jashtë?
Këtë pyetje ia bëra edhe unë vetes.
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- Është ditë e bukur, - thashë pas pak.
Ndjeva nevojën të kërkoja takimin tonë të fundit dhe e 

gjeta: edhe atë ditë me shi vere u patëm fshehur në jerevi, si 
zakonisht, sepse qemë bërë qull. Atë çast pata marrë vesh se 
sa tunduese qe lakuriqësia ime për t’u kundruar prej teje: ti 
pulite sytë pa dashje dhe mua sakaq njëra dorë më shkoi te 
gjoksi që po formohej dhe tjetra në fund të barkut. 

- Mbylli sytë! - thirra. 
Kishte hyrë mes nesh diçka që i bënte të vështira fjalët 

dhe afrinë e zakonshme, por nuk i lashë fare kohë mendimit. 
- Zhvishu edhe ti, - thashë. 
As që e merrja me mend domethënien e mbartur nga 

ajo buzëqeshje që m’u pikëzua në qukat e faqeve, pasi secili 
ndiente rrahjet e zemrës së tjetrit, të cilat u shtuan edhe më 
kur gjokset tona u cikën. 

- Ti nuk je zhveshur i tëri, - ngulmova. - Kështu vazhdoj 
të kem turp. 

Vazhdimisht shtohej një ndjesi e pareshtur dehjeje, 
diçka më bënte pa peshë dhe në përmallimin tim ngërthehej 
ndjenja e një lumturie të kthjellët e të pashueshme. Kur 
t’i pashë mbathjet në fund të këmbëve, u shtriva dhe, pas 
pak, ndjeva përsipër peshën e trupit tënd të pushtuar prej 
gulçimash. 

Dikur, i thashë vetes: vërtet i duhen njeriut kujtime si 
këto, të cilat nuk mund t’i hedhësh mënjanë, si një palë 
tesha që nuk i vesh më? 



18

Gazmend  Krasniqi 

Këtu e më pas, secili do të ketë lirinë për vendosjen e 
fillimit:

NDARJET

Vendosa. 
- Gjyshe! Këto ditë do të kem shumë mësime. Na janë 

shtuar shumë lëndë.Ishim marrë vesh: tashti do të ktheja 
më rrallë.

- Gjyshe, mos je trembur nga kometa?
- Në të vërtetë, në mëngjes m’u duk sikur u zgjova në 

parajsë.
- Pse s’ma the më parë?
- Po ju, atje në shkollë, moj vajzë, ju ndalojnë të flisni 

për Zotin! 
- Ka Zot?
- Neve na kanë mësuar se ka.
- Po unë, a duhet të besoj?
- Ndoshta, më vonë. Kur të rritesh edhe pak.
Më pas, kur po përshkoja oborrin, të pashë të hutuar e 

si të tkurrur dhe mendova: kushedi ç’i ka thënë atij gjyshja 
e vet!

Ngaqë qielli po mbushej me re, shpejtova hapin. Do të 
jetë shi i madh, thashë me vete, do të jetë nga ai shiu që i 
përmbyt rrugët për orë të tëra, prandaj duhet të ngutem. Në 
atë çast, harrova çdo gjë tjetër.

Veçse tashti atë çast e kam shumë të qartë përpara syve: 
te njeriu, ndoshta ndarjet nguliten më thellë sesa takimet.
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Ata që i kanë njohur gjyshet e tyre, do të thoshin se 
është ky fillimi:

NJË VDEKJE

Gjyshe, pëshpërita me zë të shuar, gjyshe pse më le?
Njëherë, m’u duk se ai lajm qe vetëm për mua, por pas 

pak e kuptova se po tregohesha i padrejtë me babanë, kështu 
që u nisa drejt dhomës së tij. Ai po flinte. Dola dhe mbylla 
portën, por, kur dëgjova se më thirri, ktheva dhe pashë se 
më priste fytyrëngrysur.

- S’e nxore që s’e nxore maçokun plak nga kjo dhomë, 
- tha. - Ai s’po më lë të bëj një sy gjumë.

Më qe prerë fjala.
- Sa të jem duke fjetur, mos ta shoh më në dhomë! - 

shtoi, pa vënë re hutimin tim.
Dëgjoja zhurmën e një ulluku përjashta. 
Pastaj zëri i babait: 
- Pse qan?! S’të thashë gjë!
Mezi munda të pëshpëritja:
- Ka çuar fjalë nëna nga spitali... gjyshja vdiq.
Babai hodhi mbulesën mënjanë.
- S’paska qenë maçoku, - tha. - Paska ardhur nëna të 

përshëndetej me mua.
Unë po përfytyroja se si ajo do të ngrihej në këmbë e 

do të na thoshte:
- Fle shumë, që të mësohem me vdekjen.
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Ata që i kanë njohur tregimet e Koliqit, do të thoshin se 
është ky fillimi

NËN HIJEN E PEMËVE

I zoti i hartës së thesarit qau me një vaj prej skizofreni.
- Mendoje vetë, - tha, - është punë zemre.
Ndërsa po kërkoja të mësohesha me dështimin e parë, 

se si më erdhi që të kërkoja kukullat, mirëpo as që e mbaja 
mend ku i kisha lënë, kështu që më zuri mbrëmja duke 
kërkuar te jerevia e vjetër. Vazhdoja të shtrydhja kujtesën, 
kur më zuri veshi një zë të panjohur burri: 

- Ç’bën aty?... Të kam thënë njëqind herë, kur vjen 
mbrëmja mos rri nën hijen e shtëpisë e të pemëve, se shkel 
orët.

Sado që dola me kujdes, sapo më pa, fëmija, të cilit po 
i flisnin, u shtang nga frika. Qenë ato që mendova: fqinjët e 
rinj, të cilët kishin ardhur kohët e fundit, me lëvizjen e lirë 
të popullsisë. Burri mori fëmijën pranë vetes dhe më zgjati 
një duhan. 

- Ndoshta ti nuk beson në to, or mik, - më tha si i zënë 
ngushtë, - por unë di shumë njerëz që i kanë takuar. Atje 
në anët tona, një trim të çartur, që s’pyeste për asgjë, e 
kishin porositur që të mos bridhte natën vetëm, por ai nuk 
bindej dhe e pësoi: një mbrëmje, orët po e përqeshnin pas 
shkurreve. I gjuajti me pushkë, harxhoi gjithë fishekët që 
kishte, por në mëngjes e gjetën shakull dhe memec. Goja 
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s’i erdhi më kurrë.
Si atij njeriut të historisë që po më tregonte, edhe mua 

më kishte ikur goja.
Kishte kohë që më jepej gjithnjë e më pak për të folur.

Ata që e kanë përjetuar fort fëmininë e tyre, ndoshta do 
të thoshin se është ky fillimi:

ENGJËJ DHE PARÁ

- Shiko në qiell, pa i mbyllur sytë! Shiko nëpër kaltërsi, 
para se të afrohen retë... Ashtuuu... 

- S’duken.
- Kurse unë i shikoj. Ia bëjnë me krahë: fësht - fësht. 

Duken si ca balona që bëja kur isha i vogël.
- Unë nuk i shikoj... Kur vdes njeriu, sa kohë i bredh 

shpirti nëpër tokë
- Shtatë ditë. Shpirti i gjyshit qëndroi njëmbëdhjetë. 

Shpirti i një shokut të gjyshit qëndroi një muaj. 
- Nga e di ti?
- Gjithë këto ditë, herë pas here, se ç’kërciste në bodrum 

dhe kuzhinë. Kisha frikë të rrija pranë mobilieve të vjetra.
- Kur do t’i shoh unë engjëjt?
- Shikoji më parë në libër. Më ka ardhur nga Italia.
Fliste me një shokun e vet djali i fqinjëve të rinj. I 

bindur tashmë se nuk i gjeja që nuk i gjeja dy kukullat, hyra 
në shtëpi.

Nga dhoma erdhi zëri i zvargur i babait.
- Më thirre?
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- Jo, - thashë. - Tremba maçokun. 
- Mos harro të pyesësh prapë nesër, - u dëgjua zëri i 

babait. 
Thashë, nëpër dhëmbë, se do të pyesja prapë.

Kush e ka përjetuar dështimin, do të thoshte se është ky 
fillimi:

DËSHTIMI I DYTË

Ishin nxjerrë pak lopata dheu, kur një fishkëllimë e 
beftë erdhi që nga brenda tokës – edhe pse qe dimër, dy 
gjarpërinj, njëri i zi e tjetri i bardhë, dolën dhe u fshehën 
nën ca gurë pranë. Askush nuk i goditi, sepse qemë mpirë 
nga e papritura. Aq më pak, i zoti i shtëpisë. I nxori fjalët 
me zor, duke hequr frymë thellë, si për të treguar gjithë 
përmasën e fatalitetit:

- Babai thotë: është amaneti i atij që e ka groposur, për 
të mos dalë gjë prej dheut. Sa kohë që s’dimë formulën, 
lodhemi kot.

Atë natë pashë ëndërr sikur isha në një karrocë me 
Enver Hoxhën që, tek grahte kalin, bënte me gisht nga një 
trup i palëvizur, te i cili, kur m’u qartësua pamja, njoha 
Kryeministrin e eliminuar dikur prej atij vetë.

S’kishte gjë që të më bindte se nuk e kisha parë edhe 
herë tjetër këtë ëndërr, megjithëse nuk më kujtohej se kur. 
Në mëngjes, meqë më dukej e pamundur zgjidhja e këtij 
dyshimi, dola dhe, siç bëja nganjëherë në atë orë, ktheva 
nga rrojtorja. Pikërisht atëherë u kujtova se nuk e kisha parë 
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unë ëndrrën herën e parë: atë e kishte parë natën e dënimit 
me vdekje një njeri të cilit pastaj i qe falur jeta. Njeriu i 
kësaj historie qe berberi plak: një burrë i ditur dhe i urtë 
(dikur kishte mbaruar universitetin në perëndim), i cili, pas 
daljes nga burgu politik, për mbijetesë, ushtroi zanatin e 
berberit. 

Kur hyra unë në lokal, radioja po jepte horoskopin. 
- Të tjerët le të pajtohen me fatin, unë jo më, - thashë 

duke u ulur.
Në shikimin e berberit s’lëvizi gjë.
- Duhet të fejohesh, - ma priti thatë.
Atë çast, befas, indiferenca jote sikur doli nga asgjëja e 

më ra surratit. 
PECUNAE OBEDIUNT OMNIA, thashë nëpër dhëmbë. 

Të gjitha gjërat i binden parasë.
- Si the? - ia bëri berberi. 
Ngrita supet në shenjë dinakërie. 
Sapo ktheu shpinën berberi, përsipër një gazete u dha 

koka lapërdhare e një plaku pijanec, të cilin s’e kisha vënë 
re më parë. I veshur keq dhe i lënë pas dore, ai afroi kokën 
nga unë dhe tha: 

- Lëre plakun në filozofinë e tij. 
Megjithëse nuk ia mbështeta fort, sepse m’u përplas në 

fytyrë erë alkooli, vazhdoi: 
- Je i ri: gëzoje jetën. A e di si ka thënë Liza? 
Liza e shtëpisë së dikurshme publike? E dëgjova pa 

interes, gati i bezdisur. 
- Qenka një rebus, - ia ktheva, duke fshehur shijen e 

vërtetë që linin fjalët banale, por me ngarkesë filozofike, të 
prostitutës. 

Ai hodhi gazetën mënjanë dhe u ngrit sikur të ishte 
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përtërirë vetëm prej fjalëve që tha: përshëndeti dhe doli. 
Kur humbi sysh i sapongrituri, erdhi nga pas zëri i 

berberit: 
- Dikur ka qenë një nga djemtë më të bukur të qytetit. I 

këndohej ajo kënga…
Berberi ia mori lehtë melodisë së një kënge të njohur 

ashikësh. 
Kur mbaroi, më zhbiroi me shikim, por më foli vetëm 

kur ktheu shpinën. 
- Duhet të fejohesh! 
Isha i bindur se mund të më kuptonte vetëm ai njeri që 

ka provuar më parë Ethet e Arit. 
Dola duke belbëzuar me vete fjalë që ma praronin të 

hirtën e ditës: Thesaret e Mbretit Priam, Arka e Besëlidhjes 
së Vjetër, Varri i Tutankhamonit. 

Ishte si një terapi shpirtërore.

Shumë njerëz që e njohin fshatin, do të thoshin se është 
ky fillimi:

RRUGA E ANALTËS

Nuk e di se sa kisha ecur kuturu, kur më folën. Ktheva 
përshëndetjen dhe pyeta për vendin. 

- Kjo rrugë çon vetëm në Analtë, zotëri, - ma kthyen.
Njeriu që më foli, qe një djalosh shtatlartë, të cilit, 

një herë për një herë, nuk arrita t’ia dalloj mirë tiparet, 
megjithëse e kisha mjaft afër, thuajse zëri i tij dilte nga 
brenda meje. Ndërkohë, hodha vështrimin përpara dhe 
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pashë se gjithçka rrezatonte njëfarë të prituri, por mua më 
përshkoi një ndjenjë e ngjashme me trishtimin: vendi qe 
krejt i shkretë.

- Kjo është Ura e Gurit, zotëri, - vazhdoi ai, duke treguar 
me dorë. - Edhe pak e jemi në Analtë. 

Balta, që ngjishej në këpucë, ishte e kuqe. Mali i 
zhveshur ishte në një ngjyrë plumbi, e cila filloi të zbutej 
pak nga pak, derisa e kuptova se kishte qenë efekti i ndonjë 
shiu të lehtë. Në një farë vendi, njeriu që ecte me mua, mori 
majtas.

- Nëse nuk ju pret njeri, kërkoni Diellën dhe i thoni se 
ju dërgova unë, - tha. - Shkoni rrëzë gardhiqeve dhe shtëpia 
e parë që do t’ju dalë përpara është shtëpia e saj. Më dërgoi 
Sokoli, i thuaj.

Nuk e di pse m’u duk se duhej të shtonte: po kthehem 
ca në ajodhimë.

U fundosa i vetëm në një farë muzgu të pistë, ku zogj, 
që s’ua dija emrin, më silleshin mbi kokë. Nëpër disa dyer, 
ku pyeta në kishte njeri brenda, nuk m’u përgjigjën, por u 
gjend diku një zë që më tha: “Mirëmbrëma!”. Një plak më 
fliste që nga dritarja. E përshëndeta edhe unë dhe i kërkova 
të më tregonte ku banonte Diella. Pasi më tregoi me gisht, 
më humbi nga sytë, kështu që nuk munda ta dëgjoja më atë 
zë i cili m’u duk si përtej caqeve njerëzore.

Qe errësuar, prandaj u dhashë këmbëve, sepse më 
rrëshqisnin këpucët nëpër kalldrëmin e vjetër, gati për t’u 
rrëzuar: nuk kisha siguri të plotë në drejtpeshim. 

Për më tepër, në ato shtëpi që mund të shikoja nga 
dritaret, më zinte syri vetëm dhoma të zbrazëta.
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Le të shprehen vetë ata që mendojnë se mund të jetë ky 
fillimi:

BANORËT E ANALTËS

Një zhurmë që vinte deri tek unë, dukej si festë, por, 
kur mendova se u avita, pashë vetëm një grua të heshtur, 
e cila shpejtonte nëpër rrugën e shkretë. Gruaja, që më 
foli kalimthi, më premtoi se do të lajmëronte Diellën. Sa u 
zhduk, pashë tri gra të tjera, që bisedonin me njëra - tjetrën: 
qenë zëra të dobët, por arrinin deri të veshët e mi kureshtarë.

Unë vura dorën si hinkë para gojës dhe thirra, por m’u 
përgjigj vetëm jehona e zërit tim: papritur, isha gjendur 
vetëm në rrugë.

Por tani e dija se duhej të orientohesha nga drita e ndezur 
dhe s’u gabova: Diella, që më priste në portë, dukej si të 
kishte kohë duke pritur. Mezi kaluam nëpër një korridor, ku 
përplasnim gjunjët herë pas here me rraqe të vjetra. 

Kur më pyeti: “Si erdhe deri këtu?”, m’u bë sikur nga 
çasti në çast, nga çdo anë e territ, do të më shfaqej përpara 
portreti i gjyshes.

- Më ra rruga, - ia këputa.
Ajo më vështroi me çudi, sepse dukej qartë se nuk e 

priste këtë përgjigje. Madje, nuk më la as kohë ta ndreqja. 
- Kujtova se ke ardhur për Urën, - tha.
Fjeta menjëherë. Kur më doli gjumi, vazhdonte të 

ishte natë. Diella, që rrinte në këmbë pranë bishtukut të 
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ndezur, deshi të dinte se kush më drejtoi tek ajo dhe iu bë 
qejfi që Sokoli e kujtonte. Kur më doli gjumi herën e dytë, 
ishte prapë natë: ende symbyllur, dëgjoja hapat e dikujt që 
tërhiqte këmbët, prandaj e thirra Diellën me emër. Hija e 
gruas m’u afrua, por pashë se nuk qe Diella.

- Unë jam Hana, - tha. - Kunata e dytë. Po ndiqja 
kunatën e vogël.

- Ka njerëz jashtë?
- Vetëm kunata e vogël po kalon, - m’u përgjigj. - S’e 

dëgjon? Sipas gjasave, është diku mes kullës së Nikollëve 
dhe Shtëpisë së Bulkthit.

Megjithëse u përqendrova, s’kapa gjë, pasi edhe nuk i 
kuptova shenjat që më dha.

U largua nga dritarja, duke mërmëritur nëpër dhëmbë.
- Atëherë më përket vetëm mua, - tha.
Përtej dritares pashë hënën e plotë. M’u kujtua diçka 

që kisha lexuar diku: nuk dukej si një kopile, që i vjen 
rrotull rruzullit, por si e dashura dhe zonja e tij. Poshtë saj, 
lumi ngjante si një rrjedhë qumështi, që rrëshqet ndërmjet 
brigjeve. Paqja e kësaj pamjeje më ndolli gjumin sërish.

Apo ky:

PLAKU I SHENJTË

- A është dukur Sokoli?
- Je Diella apo Hana?
Qe Diella. Pas ikjes së saj, dëgjova hapa të rinj: qe 

Hana. S’po më pëlqente heshtja, prandaj i fola.
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- Diella më pyeti për Sokolin.
- Sokoli është djali ynë, - u përgjigj. - Ne e duam shumë.
Pyeta më tepër për shprehi:
- I kujt?
- I Marës.
- Ende nuk erdhi?
- Mua më bëhet se e shoh, të tjerëve jo.
Nuk e ndjeva, kur iku: pashë bishtukun të zbehej, 

mandej të fikej, dhe mendova se kishte shkuar për të sjellë 
një tjetër. 

Ndjeva hapa dhe pashë se një hije rrëshqiti nga dera 
deri në mes të dhomës. Nuk ma vari: mbase, mendoi se po 
flija, sepse kapi diçka nëpër terr, dhe, para se të dilte, e çoi 
më tej, pa zhurmë, si të ecte në majë të gishtërinjve. Kur 
kaloi pranë dritares, unë e njoha prej dritës së hënës: qe 
plaku që më tregoi shtëpinë. 

Më erdhi fryma vetëm kur pashë Hanën te dera. 
- Ishte dikush. Një plak.
- Duhet të ketë qenë Plaku i Shenjtë, - shpjegoi, pa u 

ndaluar. - Është dhoma e së bijës.
S’kaloi shumë dhe në heshtjen e thellë të natës dëgjova 

prapë zëra që bisedonin.
- Qëparë pashë dritë te Kullajt.
- Të është dukur.
- Jam krejt i sigurt.
- Nuk më besohet.
Pas pak, më tërhoqi vëmendjen një dialog tjetër, që 

vinte prej diçka më larg se i pari.
- Sapo dëgjova dikë të thoshte se pa dritë te Kullajt.
- Po mandej?
- Kjo shtëpi ka shtatë breza që është shuar tërësisht. 
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Nuk e ke ditur?
- Jo. Ka kohë që nuk di më asgjë.
- Unë e di me siguri se ajo shtëpi është shuar.
U nisa andej nga vinin zërat. 
I ndiqja me ngulm, megjithëse herë pas here ndieja 

vështirësi në gjoks: ajri që thithja, sikur rrallohej gjithnjë e 
më shumë. Me sa dukej, kisha vrapuar në drejtim të kundërt 
me to, sepse erdhi një çast që nuk ndjeva më as zëra e as 
ndonjë gjë tjetër.

Apo ky tjetri:

NJË BURRË DHE NJË GRUA

Fjalët dëgjoheshin, por pa tingëllimë, si në ëndërr.
- Është i pirë?
- Nuk i vjen erë. Kush e di se nga është trembur!
- Edhe ti ke erën e tij.
- Vetë më the ta merrja. Kush do ta gjente tjetër tek ai 

vend!
Heshtje. Prapë zëri i femrës.
- Kam frikë.
Kur u zgjova ishte mesditë: dukej nga pozicioni i 

rrezeve të diellit, sepse, në atë shtëpi të vjetër, pa të ndara, 
rrezet e diellit hynin nga të katër anët.

U ngrita në bërryla dhe pashë se gruaja qe me pamjen 
e një të mete.

Në këtë kohë, burri, që hyri brenda, më pyeti se ku 
kisha qenë natën e mbrëmshme dhe unë përmenda Kullajt.
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- Prandaj pashë dritë mbrëmë atje, - tha. - Ç’deshe atje?
Pyetja e tij më kujtoi atë që kisha kaluar një natë më 

parë dhe m’u morën mendtë, por më parë munda të them:
- Ju s’jeni të vdekur?
Kur erdha në vete, kishte rënë muzgu dhe me zor m’u 

kujtua që nuk e kisha dëgjuar përgjigjen e pyetjes sime. E 
marra ishte vetëm: e pashë se ishte e kotë të bisedoje me të, 
kështu që, pasi piva pak qumësht, i dhashë vetes dhe dola.

Qielli filloi të ndizte yjet. Pranë hënës qe Afërdita.
Pyeta veten: sa vjeçe do të jetë kjo pamje?
Për një çast pata përshtypjen se mund të shtyhesha 

thellë në kohë: deri në zanafillë, deri ku gjërat janë vetëm 
në ide.

Le të shprehen vetë ata që mendojnë se mund të jetë ky 
fillimi:

HISTORIA E URËS

- Ti ke ardhur për Urën.
Diella po më priste te porta.
- Unë duhej ta kuptoja këtë, - vazhdoi ajo. - S’duhej të 

të lija të silleshe kot. Më tregoi se Plaku i Shenjtë u tha tre 
vëllezërve:

- Sipas zërit të lumit, janë zemëruar perënditë e nëntokës 
dhe kërkojnë fli për të marrë me të mirë shpirtrat që vërtiten 
aty. Vetëm kështu mund të qëndrojë Ura.

Ajo vazhdoi: 
Nuk kishin dyshim në hyjninë e atij plaku, për të cilin 
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thuhej se kishte një vajzë me hënën, prandaj vendosën të 
flijojnë nusen që do t’u çonte ushqimin. Lidhën besën që 
të mos nxirrnin sekretin, por, në darkë, im shoq m’i tha të 
gjitha. Siç do ta merrja vesh më vonë, të njëjtën gjë bëri 
edhe kunati i dytë me të shoqen, Hanën, kështu që u muros 
kunata e vogël, Mara. Në çastin e fundit, i shoqi u kujtua 
për murosjen e hijes (hijes së trupit të njeriut), por Plaku i 
Shenjtë ndërhyri me një arsyetim që i la pa fjalë:

- Edhe mund ta bëni, por brenda një kohe të shkurtër ajo 
do të vdesë nga një sëmundje e ngadalshme dhe misterioze.

Më duket se kaluan disa çaste para se të përfundonte:
Ura u ngrit dhe qëndroi, por duhet të kesh parë se 

shpirtrat në këtë vend nuk janë pakësuar, madje janë shtuar 
më shumë. Hana sapo më tha se edhe shpirti i atij Plakut të 
Shenjtë vazhduaka të bredhë nëpër botë.

- Nuk e ke ditur?
- Jo. Ka kohë që nuk di më asgjë.
- Pse?
- ...
Me sa duket, pat dalë kur ia bëra këtë pyetje, sepse nuk 

mora përgjigje. 

Apo ky:

HISTORIA E SOKOLIT

Dikush lëvizte nëpër dhomë.
Thirra:
- Diella.
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Ishte Hana. Pyetjes sime, në qe dukur Mara, ia vonoi 
pak përgjigjen.

- Ndoshta nuk vjen kurrë, - tha. - E di? Diella nuk e 
ka dashur Marën, sepse Sokoli mund të kishte qenë djali i 
Diellës.

Befas ra heshtje.
- Pse nuk vazhdon, Hana?
- Jam Diella, - qe përgjigja. 
- Ajo po më fliste për Sokolin.
- Kisha arsye ta merrja unë Sokolin, - tha. - Mara kishte 

probleme me të shoqin, sepse, megjithëse ajo përgjërohej 
për të, ai nuk e deshi kurrë. Unë, që nuk jepesha pas tim 
shoqi, mund të jepesha pas Sokolit, i cili u bë një djalë trim 
dhe i fortë: nami i tij u përhap në të gjithë krahinën. Vetë 
valiu i çoi fjalë dhe e mbajti pas vetes. Mori pjesë në shumë 
luftëra dhe për bëmat e tij u ngritën shumë legjenda, sipas 
të cilave besohej se qe i pavdekshëm. Kur erdhi në fshat 
nuk mbeti njeri brenda, por i zhgënjeu të gjithë, sepse nuk 
pranoi të takonte njeri dhe u ndry menjëherë në dhomën e 
vet. Nuk doli as të takonte njeriun e valiut. Ditën që doli nga 
dhoma, pyeti se ku e kishte shtëpinë Plaku i Shenjtë. Dhjetë 
minuta më vonë e pamë të dilte, ngjeshur me rrobat e veta 
prej kalorësi. Dy orë më vonë e pamë të kthehej vetë i dytë: 
kur zbriti nga kali, pamë se mbante përdore vajzën e bukur 
të Plakut të Shenjtë. U ndrynë në dhomë dhe nuk dolën një 
javë ditë. Mëngjesin e ditës së tetë, nga dhoma e tyre erdhi 
një britmë e thekshme gruaje. Burrat e shpërthyen portën 
dhe të gjithë ne pamë me tmerr se çfarë kishte ndodhur: 
trupi i varur i Sokolit tundej sa majtas, djathtas. 

Diella hapi derën dhe doli.
Jashtë ishte çuar pak erë. Era sillte një zë që ia thoshte 
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si kantilenë:
- Hana, Mara, Maruka, Ejlli, Prenda, Shuka, Diella... 
Mirëpo unë nuk e kapja dot burimin e atij zëri.

Apo ky:

SOKOLI

Kërciti një derë dhe mendimi se qe dera e Sokolit më 
hodhi përpjetë. Plaku, thashë me vete. 

Ishte Sokoli, i cili nuk më priti mirë, por u bind se mund 
të më hiqte qafe vetëm pasi të më tregonte për martesën e 
vet.

Tha:
Kur e pashë, ashtu truplartë, të pashëm e lëkurëbardhë, 

me sy të gjallë e plot shkëlqim, kur ia dëgjova zërin e ëmbël 
e kumbues, m’u drodh dora: m’u duk se me të vërtetë 
kishte diçka hyjnore tek ai. Plaku, që e nuhati menjëherë 
dobësinë time, më nxori përpara vajzën, atë të cilën nuk e 
nxirrte kurrë para një burri. Shikimi robërues i vajzës m’u 
duk se kërkonte ndihmë për të ndarë me mua atë femëri 
të magjishme. I thashë vetes se duhej të shpëtoja prej atij 
kurthi të keq, por s’ia arrita: ndjeva tërbimin e një maceje 
të egër, që më gërricte në fund të barkut. Të gjithë menduan 
se bëmë shtatë ditë dashuri. E vërteta qe ndryshe: bëmë 
dashuri një herë të vetme. 

Ndërsa fikej zëri i Sokolit, diku u dëgjua ai zëri që 
thoshte:

Hana, Mara, Maruka, Ejlli, Prenda, Shuka, Diella...
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Apo ky tjetri:

SHTATË DITËT E JAVËS

Në korridor u përplasa disa herë, derisa një zë femre 
më tha: 

- Jam nusja.
Për t’u treguar i shtëpisë, thashë: 
- Sapo u ndava me Jakupin.
Nënqeshi.
- A të tregoi se si deshi të ndërtonte kishën? I shkreti!
M’u kujtua zëri prej burri:
- Më quajnë Jakup, por emrin e parë e kisha Jak. Desha 

të marr grua mbi grua: feja myslimane kishte lehtësira. 
Doja një fëmijë, mor zotëri! I zbatoja të gjitha shartet, por, 
sidoqoftë, s’gjeja rehat: unë që s’isha dukur kurrë në kishë, 
tashti shkoja atje pas namazit.

- Fëmijë bëri, ama, - ndërhyra me tonin e njeriut që ka 
pjesë në sekrete.

Mohoi.
- Do të të tregoj si u çmend, - tha. - Është histori 

interesante.
Befas, ia dhashë vrapit me sa pata fuqi e pas më ndiqte 

e qeshura e saj tallëse: kur u pre kjo e qeshur, s’dëgjova më 
asgjë, sepse një heshtje e plotë kapërdiu gjithçka. 

Gjithësinë vetë.
U dëgjua prapë: 
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Hana, Mara, Maruka, Ejlli, Prenda, Shuka, Diella... 
Tashti kuptohej: këto emra s’ishin tjetër veçse shtatë 

ditët e javës.

Mendimi i martesës mendoj se është më tepër tundues 
për femrat:

MARTESA

Kur u ndërgjegjësova se vullneti yt qe i madh sa natyra, 
në çastin kur më drejtove për në shtratin e martesës, kur 
të shtangur e të paaftë për të dhënë shpjegime, të dy po 
shikonim rënien e pakuptueshme të gurëve në dhomë, pasi 
dyer e dritare qenë të mbyllura, u dha yt atë.

- Pesëdhjetë vjet më parë. – tha, - po piqeshim në një 
rast vdekjeje, kur na u ul në prehër nga një gur. I vdekuri, 
thanë, kishte qenë njeri i mbytur në borxhe. Ndërsa ai fliste, 
në mënyrë të pavullnetshme, erdha e u mbusha me kujtimin 
e një dite më parë - kur fytyra e ngrysur e kryepunëtorit të 
shpjegoi se njerëzit e interesuar për varrin e pashait turk, 
donin të gërmohej natën: varri s’ishte në tokat e tyre, por 
në ato të teqesë; kur na treguan se harta e plakut qe vepër e 
një të sëmuri psikik: ai e kishte krijuar vetë atë; kur shoferi, 
i cili na çonte nga liqeni, qëlloi një djalë i ri që, me t’i dalë 
përpara një makinë prej një rruge anësore, nuk mundi të 
frenojë si duhet. 

Kishim pasur tri shanse: dheu qe i lehtë, konstrukti i 
benzit e kishte përballuar përplasjen, karburanti, që qe 
naftë, nuk mori zjarr.
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Këtu vinte formula e famshme e martesës. 
Pikërisht në këtë çast kishte dalë hëna përmbi mal.
- Sikur të kishte hëna gojë! - thashë. - Shumë sekrete 

do të merreshin vesh.Sytë bajame u rrumbullakuan, kur 
mërmërite: 

- Ka kohë që pyes veten nëse ka hëna gojë. Atë natë, 
që bëmë aksident me furgon, pashë një njeri duke vdekur. 
Ndërsa jepte shpirt, vështronte hënën: unë jam i sigurt se ai 
i linte asaj amanetet.

Ta ndjeja trupin që dridhmonte.
Sidoqoftë, e mbajte sekretin edhe atë çast.
Mos vallë u tregova më e dobët sesa duhet?
Apo, fundja, kush jam unë që dashkam të fajësoj veten 

se nuk ndikova në rrjedhën e ngjarjeve!

Nuk e di pse mendoj se këtu mund ta gjente veten më 
tepër ndonjë platonian:

NGJYRAT PRIMARE

Atë natë që ike, edhe tim eti, i cili më gjeti të shtrirë në 
minderin e vet, s’i thashë më tepër se: “Desha të flas me të 
vdekurit”. 

Nuk i thashë se, ndërsa isha i papërmendur, shihja t’i 
rrihnin organet në brendësinë e trupit transparent. Nuk i 
thashë se, atë çast, në mendjen time qe përhapur një hapësirë 
e re: universi shfaqej sipër një reaksioni të ri kimik.

Miku im berberi, që më kuptoi edhe pa folur, më dha 
disa libra dhe revista, me sugjerimin që t’i shfletoja. 
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Disa shënime që hodha në fletoren “Dimensionet e 
panjohura”. qenë, pak a shumë, këto: 

Ne nuk njohim asgjë mbi fuqitë energjetike të trupit. Nuk 
njohim bashkëpunimin e tij me energjitë e tjera: të qytetit, 
të planetit, të sistemit diellor dhe të galaktikave. Nëse do të 
mendojmë për një dimension të ri, do të dilte menjëherë në 
dritë një mozaik forcash, që do na lejonin kuptimin e botëve 
përrallore, për të cilat na flasin legjendat, mitet e ëndrrat. 

Kur hidhja shënimet, ngjyrat më klithnin në veshë. 
Frekuencat e tyre i perceptoja sikur të qenë kthyer në tinguj. 

E kuptova shumë vonë se sa patetik kam qenë, kur i 
shpalla mikut tim:

- Janë ngjyrat primare që rregullojnë marrëdhëniet 
kozmike. Ato që patën tronditur pionierët e pikturës 
abstrakte. Vetëm unë do të mundem t’i vërtetoj në mënyrë 
të prekshme. Do të jetë një ngjarje botërore. 

Më tha që të shkoja e të vizitohesha.
- Nuk vizitohet psika historike, - thashë.
Në shtëpi, u shtriva menjëherë. Isha krejt përgjumësh, 

kur më hasi babai në korridor.
- Po ti? - më pyeti.
- Trokiti nëna, - u përgjigja. - Dola ta pres.
- Ke parë ëndërr, - tha.
S’kishte kaluar shumë kohë nga vdekja e saj.
- Këtë meritoj, - thashë pa zë. - Më mirë herët se vonë: 

kalon më shpejt.
- Çfarë? - tha babai.
Hyra në dhomë pa i dhënë përgjigje: e kisha mendjen 

te nata që do të vinte.Pikërisht atë natë do të lexoja diku se 
mistikët shkonin deri atje ku nuk shikohen fare ngjyrat.
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Ky nuk do të qe një fillim i zakonshëm:

LUTJU ZOTIT PËR NE

Gdhiva shumë i lodhur.
- Nuk do të dal, - iu përgjigja pyetjes së babait, i cili 

vetë po dilte. 
- Mirë bën, - tha. - Pusho. 
- Nuk po rri për t’u çlodhur, - thashë, - por se nuk di ku 

të shkoj. 
Kur u kthye, më gjeti të shtrirë në divanin e vet, por 

kësaj here, s’e kisha më aftësinë për të parë përmes trupit të 
njeriut. I mbushur me keqardhje, që s’e kisha më atë aftësi, 
mora të ngrihesha, por e kuptova shpejt se nuk kisha pikë 
fuqie. - Baba! - thirra. - Më ndihmo pak të ngrihem!

Ai veç më vështronte, si të mos dëgjonte nga veshët. 
Unë e përsërita thirrjen për ndihmë, por qe i njëjti reagim 
prej tij: një heshtje e shtangur. S’i kishte luajtur ende 
qepalla, kur tha:

- Lutju zotit për ne!
Pas kësaj, më la vetëm. 
Kur u kthye, dhoma u mbush me njerëz, por gjithnjë e 

më shumë e pata të pamundur ta bëja ndonjërin të dëgjonte 
thirrjen time për ndihmë. Vetëm më i riu, që m’i kishte 
ngulur sytë e nuk m’i ndante, një çast i ra me bërryl atij që 
kishte në krah dhe i bërbëliti:

- Lëvizi!
Tjetri m’i nguli sytë me qetësi. 



39

ROMANI I LUMTURISË

- S’është gjë, - tha. - Ç’tendosen muskujt. Kështu ndodh 
me të gjithë të vdekurit.

Për mua, i vdekuri qe im atë: kaq i zverdhur dhe i lodhur 
qe.

Një fillim si ky do të kishte diçka të diskutueshme:

SOSJA

Ia thashë një nga një berberit se çfarë më kishte treguar 
për aksidentin me furgon parukierja, motra e shokut tim të 
vjetër, dhe të gjitha hipotezat për ta ngritur në këmbë atë 
histori, ku ti përvetësoje arkërkuesin e një tjetri, ndërsa ai 
po të vdiste në duar. 

Ngaqë nuk e kontrolloja veten prej tronditjes, u duk 
sikur e trajtova si bashkëpunëtorin tënd. 

Pas dy javësh u ktheva që t’i kërkoja ndjesë për sjelljen 
time. 

E mbaj mend mirë se qenë dy javë: atë ditë më thanë se 
më thërriste një plakë e panjohur. Qe një plakë e thatë.

- Jam Sosja, - u paraqit. 
Ende nuk më qe fshirë nga truri ligjërata e berberit për 

realitetin si iluzion i ndjenjave, kur m’u desh të dëgjoj se:
Dhoma, ku flitej me shpirtrat, qe e errët dhe fillimisht 

nuk dallohej asgjë, por vetëm për pak kohë, sepse, pasi 
spiritualisti ndizte ca qirinj, fillonin të dalloheshin gjërat. 

Se:
Në mes të dhomës ishte vetëm një baule e madhe dhe e 

zezë, sipër të cilës qenë vendosur qirinjtë. 
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Kështu e përshkroi Sosja dhomën ku do të përcaktohej 
gjithë jeta e saj (atëherë ishte rreth trembëdhjetë - 
katërmbëdhjetë vjeç). Nuk mbante mend asgjë tjetër, 
sepse kur pa se si u shkëput nga baulja qiriu i parë dhe, pa 
ndihmën e një të gjalli, filloi t’i avitej spiritualistit, ajo u 
shemb përdhe. 

Kishte vetëm një amanet nga të vdekurit e fisit: t’u 
merrej gjaku. 

Nuk hyri të jepte shpjegime se këtë mbetej ta kryenin ajo 
vetë dhe e motra e sëmurë, sepse prej hasmërisë shekullore 
nuk kishte mbetur asnjë mashkull në fis.

Edhe një fillim si ky do të kishte diçka të diskutueshme:

DJALI I SUKAJVE

Djali i vetëm i Sukajve, fisit kundërshtar, zu merak pas 
Soses së re. 

Sosja shkoi edhe një herë te spiritualisti, por mori të 
njëjtën përgjigje. Kishte vetëm një amanet nga të vdekurit e 
fisit: t’u merrej gjaku. 

Dikush e mësoi se çfarë duhej të bënte dhe ajo nuk 
vonoi të shpallej virgjëreshë. Kështu nuk mund t’i afrohej 
asnjë burrë.
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Edhe ky:

PËRSËRI DJALI I SUKAJVE

Djali i Sukajve u tërbua dhe, në zemërim e sipër, tha 
diçka si kjo:

- E pra, virgjërinë e saj do ta marrë një burrë nga Sukajt!
Por disa ditë më vonë, ai mblodhi plaçkat dhe u zhduk 

pa adresë.
Pak kohë pas tij, u largua edhe Sosja: mori djalin e 

motrës së vdekur dhe u rregullua me shtëpi në qytet. E çoi 
nipin në shkollë për oficer, sepse kjo ishte një mënyrë për të 
mbajtur armë në çdo kohë, porse ai u kthye nga shkolla me 
mendime krejt të tjera nga ç’i kishte ushqyer ajo, prandaj u 
zunë keq.

Sosja nuk më la as ta pyesja se pse m’i thoshte mua 
gjitha këto, sepse, pasi më pa si me qortim, shfryu:

- Ki durim. Dëgjoje historinë deri në fund.
S’kisha rrugë tjetër.

 Një fillimi si ky nuk do t’i mungojnë kurrë fansat:

LEONE

Mblodha veglat e rrojës, u vesha dhe, pasi përshëndeta 
babanë, dola me shpejtësi, por, pas një cepi pallati, desh u 
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përplasa me trupin e plakur të Soses. 
- Ke takim me ndonjë princeshë, mor djalë? - më 

ngacmoi.
- Me një princeshë këmbëzbathur, - qesha. - Po ti, ç’bën 

këtu?
Ajo bëri me dorë nga sheshi ku ngrihej gjigante Pema e 

Madhe dhe bëri me dorë shenjën e prerjes.
E mata vendin me sy.
- Ndoshta duan të bëjnë ndonjë supermarket, - thashë.
I premtova se do t’i tregoja më pas se për çfarë po 

ngutesha dhe vazhdova për atje ku isha nisur. 
Ja çfarë duhej t’i tregoja: godina e vjetër, ndoshta 

dyqind vjeçe, e cila dikur kishte shërbyer si magazinë e 
një tregtie të madhe lëkurësh, si konsullatë e huaj dhe si 
shtëpia publike me emrin e Lizës, siç më thoshte im atë, 
po na rikthehej. Im atë kishte qenë vetëm bashkëpronar, 
por të tjerët nuk kishin lënë pasardhës. Meqë pas Luftës 
së Dytë, ndërtesa, që u shtetëzua e shërbeu për banim, nuk 
qe mirëmbajtur - suvatimet dhe shkallët qenë dëmtuar, 
hekurat e dritareve qenë shtrembëruar – atëherë, për të bërë 
një galeri arti, siç ëndërroja unë, duhej investim i madh, 
prandaj kisha vendosur të përgatisja një plan dhe të kërkoja 
ndihmë. 

Ndërsa mendoja kështu, qeshë në gjysmë të rrugës, kur 
vura re se ai që i binte borisë së makinës, qe Leone, një djalë 
diçka më shumë se njëzet vjeç, të cilin s’e njihja shumë, por 
kisha vënë re se i pëlqente të shoqërohej me mua. Nuk më 
hapej nga druajtja, por tashti, që kishte makinë, ndihej më 
lirshëm. U avita më tepër për mirësjellje dhe ngaqë nuk më 
pëlqente të flisja me zë të lartë në rrugë. Ndihej shumë mirë 
brenda makinës: dukej menjëherë se kishte nevojë t’i hipte 



43

ROMANI I LUMTURISË

dikush në të.
- E bleva, - tha. - Tashti duhet shumë makina. Duhet 

gëzuar jeta, apo jo? 
M’u kujtua se ky djalë e fitonte lekun me lehtësi, 

prandaj vendosa t’i flisja për planet e mia. Pasi e pa vendin 
me kujdes, ia plasi i ekzaltuar:

- Bingo, o njeri i mirë! Ky është një vend ideal për 
bingo. Do të jemi milionerë brenda pak kohësh.

Nuk orientohesha se ku e kisha dëgjuar atë fjalë.
 - Lojëra fati?
Toni im e ftohu.
- Bëra gabim?
Dukej se e kishte problem, nëse unë e shihja si gabim 

ndërhyrjen e tij të ngutshme.
- Bingo, jo, - thashë, duke iu shmangur vlerësimit, nëse 

kishte gabuar apo jo.
- Si të duash, - tha, - ti je njeri i mençur.
Pak më vonë, para se të largohej, më kërkoi shpjegimin 

e fjalës “komplekse”. 
Sipas premtimit, ktheva të takoja Sosen. Kur pashë se 

si futi në gjoksin e thatë ca gjethe të Pemës së Madhe, më 
goditi fati i saj prej lëneshe, po se çfarë lidhjesh mund të 
ekzistonin mes saj dhe Pemës e kuptova kur, para portës së 
saj, më pëshpëriti me zë lutës:

- Eja fli sonte tek unë!
Në fëmini, sa më shihte që po kthehesha nga shkolla, 

më dilte përpara dhe më fuste në kopshtin e saj plot me 
fruta, derisa kujtohesha se më prisnin në shtëpi, por tashti 
dukej qartë se një refuzim do ta vriste. 

Kur më mbuloi me një përkujdesje të gjatë, i dëgjova 
qartë fjalët “je bërë burrë” dhe në gjakun tim sikur filloi të 
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vraponte një kalë: pamundësia për të kuptuar se qeshë në 
shtëpinë e saj si fëmijë apo si burrë, më turbulloi, mirëpo 
qeshë kaq i lodhur, sa më zuri gjumi.

Në mëngjes, kur mësoi për idenë e galerisë së artit, për 
herë të parë dukej se e pranonte që kishte ardhur një kohë 
që s’e kuptonte më. 

Mungesën e fjalëve e mbushi me një gjest: më bëri 
dhuratë një kafaz me papagaj. 

- I kaltri me të verdhin janë çift, - shpjegoi. - Me to s’ke 
probleme, por kujdes të gjelbrin: shpesh ai del jashtë.

I premtova se s’do t’ia lija kurrë derën hapur. Qeshi 
lehtë.

- S’është punë dere, - tha.
Unë fillova të kontrolloja telat me gisht, por ajo më 

ndërpreu:
- Mos u lodh kot: i kam kontrolluar unë më parë. Kurrë 

s’e mora vesh se si del ai zog prej kafazit.
Atëherë mbulova kafazin me një tabak të hollë letre dhe 

dola.

Ata që kanë pranuar një fillim si i mëparshmi, mund ta 
pranojnë edhe këtë vazhdim:

LIZA

- Kam pyetur për atë punën e galerisë së arteve. U 
entuziazmua vetëm motra ime: por ajo është budallaqe: 
s’merr vesh nga jeta.

Kur pa në mimikën time, Leone e nuhati se diçka s’qe 
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në rregull, por, në vend që të heshtte, u bë edhe më llafazan.
- Ti je i mençur, o njeri i mirë, ti di, - tha. - Faleminderit 

që më pranon!... Të dhemb koka?... Edhe mua më dhemb 
nganjëherë. Deri në moshën njëzet vjeç, s’kam pasur kurrë 
dhimbje koke. Unë frikësohesha dhe thosha me vete: a thua 
jam i marrë unë, që nuk më dhemb koka?

Kur e pyeta nëse i kishte ecur puna me supermarketin, 
ai ndërtoi një mimikë pa pikën e entuziazmit.

- Është ngritur si karabinà, - tha. - Punë muti! Tjetër gjë 
kërkoj unë: mua po më sfilitet shpirti për një çikë dashuri. 
Tamam - tamam, a e di pse kam ardhur? Sot do të të tregoj 
se cila është zgjidhja e kësaj bote. Eja në makinë!

Pasi i ramë nga periferia, nëpër ca rrugë ku mezi kalohej, 
dhe qëndruam te një vend ku bëhej treg frutash e perimesh. 
Gjeti vend për të parkuar makinën dhe më priu përmes një 
oborri, për të cilin s’dukej se kujdesej kush më, derisa hymë 
në një dhomë përdhese. 

Një plakë e rrëgjuar ngriti sytë nga ena, ku po pastronte 
groshë, dhe na pa, derisa u bind se s’kishim shkuar për të 
keq, pastaj vazhdoi punën e vet. Leone u ul i pari.

- Bukuroshe! - i tha plakës. - Të kam sjellë një njeri të 
mençur, që t’i tregosh se pse nuk erdhi mbreti.

Pata përshtypjen se plaka na harroi fare: me ca lëvizje, 
me të cilat dukej e mësuar mirë, ndezi një furnelë vajguri 
dhe vuri kusinë mbi të. Kur shikimi i saj ra mbi mua, u 
rrëqetha, por këtë rrëqethje duket se e pati edhe ajo, sepse u 
kthye nga ana tjetër. Kur u kthye, më hodhi një palë sy prej 
të marre dhe më pyeti me një zë pa ngjyrë:

- A ke vrarë ndonjëherë?
Shikimi im ishte shikim prej burri: po, ajo plakë kishte 

qenë dikur një femër shumë e bukur.
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Qe Liza e famshme e shtëpisë publike. Pata dëgjuar se 
kishte shpëtuar dikur pa e vrarë nga një burrë që kishte rënë 
në dashuri me të, se, që prej asaj kohe, jetoi si e çmendur, 
por nuk e dija se qe gjallë.

Kur iu avita Leones, pashë se rrinte me një dorë 
mbështetur fort, si njeriu që bëhet gati për të vjellë. Fytyrën 
e kishte dyllë.

- Ç’pate? - i thirra.
Tundi kokën.
- Sesi më erdhi! – m’u përgjigj.
Kishim ecur pak me makinë, kur befas tha:
- Ëndërroja prej kohësh për të.
- Për kë? - thashë i habitur.
- Për shtëpinë publike, pra, - ma ktheu.
E pashë në sy dhe e besova.
- Ëndërron shpesh? - pyeta gati për shprehi.
- Ou! - ia pat. - Gjithë jetën këtë punë kam bërë.
Më ra e papritur: kisha përshtypjen se pat pasur një 

fëmini të lirë.
- Kurrë s’e mora vesh përse babai na fshehu kaq shumë 

nga bota.
- Kë ka fshehur?
- Motrën time e mua.
- Pse mendon kështu?
- Nuk mendoj. Jam i sigurt.
Në këto fjalë e sipër, frenoi. Kishim mbërritur te shtëpia 

ime.
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Edhe këtij vazhdimi mund t’ia gjejmë diku fillimin:

PEMA E MADHE

E hapa derën pa trokitur dhe e pashë se si krihej para 
pasqyrës: m’u duk aq gjakftohtë, saqë mendova se nuk 
e kishte mësuar që qe prerë Pema e Madhe. Megjithëse 
vazhdonte të krihej me nge, si të ishte vetëm në dhomë, 
pamja e saj rrezatonte nevojën e një pranie, prandaj më 
erdhi keq ta braktisja: u shtriva në shtratin e saj të vetëm, 
sepse ndjehesha shumë i lodhur, dhe u kota menjëherë. 

Pashë ëndërr sikur më afrohej një kafshë e panjohur: ajo 
nuk dukej e rrezikshme dhe unë s’druhesha prej saj, veçse 
vetëm për pak kohë, derisa iu shfaqën dy brirë në ballë dhe 
u përgatita për mbrojtje, por ndërsa kërkoja ndonjë gjë për 
ta goditur, më doli gjumi.

Njëherë mendova se duhej të kisha thirrur në gjumë, 
sepse trupi i Soses ndodhej sipër meje, por nuk m’u desh 
shumë që të kuptoja se qenë punët ndryshe: ajo plakë, që 
s’arrinte të rregullonte frymëmarrjen, përpiqej të bënte zap 
kafshën e dashurisë. Shkëlqimi i një nuri vajzëror, i bënte 
lëvizjet e saj qesharake dhe solemne njëkohësisht: ngutej, si 
për të mos lënë kohë t’ia ndieja erën prej plake.

Kur hapa sytë, nuk e donte veten, prandaj u bë konfuze.
- Më çoi fjalë gjyshja e atij djalit që preu Pemën, - 

belbëzoi dikur. - I qe prerë oreksi...
Kur u ngrita, më përzuri, kështu që nuk e mora vesh se 
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si i shkoi vizita.
- Nuk dua të më shohë njeri në këtë gjendje, - tha. - 

Është ajo gjendje kur unë mund t’i shtrija dorën e miqësisë 
të fundit të Sukajve. 

- Dukesh më keq, - i thashë.
As patetika nuk bëri punë. Pata idenë se i prishi më keq.

Ata që e kanë jetuar atë kohë, mund të intrigohen nga 
një fillim si ky: 

VITI 1997

U përkul nën divan dhe nxori dy arka: te njëra kishte 
bomba, te tjetra fishekë. Pas tyre u shfaq një pushkë.

- Jam interesuar për tim nip, - tha, - por kam marrë vesh 
që ka vdekur. Mirëpo ka lënë një djalë... Po shkoj ta takoj. 

Kur u kthye, qe në pragun e çmendurisë.
- Diku kam gabuar, - do të më thoshte.
Kur po ikja, e kapa se çfarë pëshpëriste. 
Po, i nipi qe Leone, miku im. 
Kisha të njëjtën gjendje, po aq të paemërtueshme, si 

atëherë kur rrëmbeva çantën me arkërkuesin. Vetëm më 
vonë pata kohë të mendoja veprimet e mia: e pata në dorë 
t’ia shpëtoja jetën atij njeriu, prandaj e mora frikë hënën, 
dëshmitaren e vetme, që vazhdimisht më dukej sikur ma 
tundte gishtin. 

Edhe tashti, ashtu më duket.
Duhet të jetë efekti i saj, që unë po dridhem, kur po 

them tashti: atë natë, teksa mora në dorë ca dokumente të 
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vjetra të shtëpisë, zbulova se isha pinjoll i fisit Sukaj, se im 
atë e kishte ndërruar mbiemrin tonë nga frika e hakmarrjes 
së Soses.

Dukej se ai e kishte parashikuar diçka si viti 1997.

Ky fillim do të kishte kundërshtarë:

HËNË SONATASH

Vetëm një mallkim mund të të pengonte ta ndizje një 
herë atë arkërkues në shtëpinë tënde.

Yt atë, i cili e kishte shpikur historinë e pensionit, për 
të të mbajtur me shpresë për jetën, derisa të vinte dita e 
thesarit, që ndodhej diku në themelet e shtëpisë suaj, më tha 
se nuk duhej të bëja asnjë veprim aty, pa i ardhur dita, sepse 
përndryshe do të ndodhte diçka e keqe.

Një Zot e di se pse nuk i dolën gjërat as këtë herë, kur 
po linte amanetin e fundit. 

S’mund të bëja gjë as për pikturat. Pikërisht kur po hiqja 
dorë prej tyre, pashë në themele qypin e thesarit, por tufani i 
shkatërrimit, që dendësonte errësirën, më hoqi mënjanë, një 
leckë e mjerë, me të cilën mund të bënte ç’të donte.

E para gjë që vërejta, pas gjithë kësaj, qe hëna: atëherë, 
nën dritën e saj, pashë se shtëpia, e rrënuar plotësisht, qe 
përmbytur prej kureshtarësh. U nisa nga qypi i thesarit, 
me një shpresë të vagullt, por ai s’ishte: fillimisht ndjeva 
kënaqësi, duke menduar se ke ardhur ti për ta marrë, mirëpo 
më përmendi tringëllima e çelësave mbi gur dhe u ula për 
t’i kapur. Më pas, mbaj mend vetëm klithmat e mia të 
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mbytura, por të tmerrshme, dhe dy kureshtarë, që hapën 
gojën nga habia, duke mbetur me nofullën e poshtme varur: 
ata më shihnin mua që, e shtangur dhe e zbehtë, shtrëngoja 
me ngërç një thikë. Dhe para meje, në një tra, varur me litar 
rrobash dy kukulla të mëdha: fundi i Princeshës qe shqyer 
dhe njollosur me të kuqe, ndërsa Princit i qenë nxjerrë sytë 
dhe i qe shpuar zemra. 

Ndërsa vazhdoja të sodisja kukullat e mjera, dëgjoja 
frymëmarrjen e diçkaje që afrohej brenda territ, diçka shumë 
më e pushtetshme se unë, dhe atëherë, e ndërgjegjshme 
se po merrja çmimin e pashmangshëm të netëve të mia të 
paqta, ndërpreva çdo lëvizje.

Herë-herë, më bëhej se pas pemëve lëvizte një figurë e 
njohur për mua, por s’do ta njihja kurrë, nëse s’do më fliste 
ajo e para: kaq shumë u tremba nga shkëlqimi katastrofik i 
syve të Soses. 

- Edhe ti po bën pazarin? - tha duke bërë me shenjë nga 
bidoni që mbaja në dorë. 

Atëherë dallova se mbante në dorë një çantë plot me 
ushqime. 

- Bidoni është për varrin, - thashë. - Sot i bie data. The: 
jo me trembëdhjetë, por më gjashtëmbëdhjetë. Ke harruar?

M’u duk se më tha diçka si: “Të gjallët me të gjallët”. 
Dhe ndërkohë tregoi siluetën e një burri, të cilit s’ia 

dalloja dot moshën prej mbrëmjes që kishte filluar të binte. 
Vetëm kur Sosja e mbërriti atë burrin dhe i futi krahun, 
munda të kuptoj fjalët e saj. 

- U martova! - kishte thënë. 
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Një tjetër fillim, për shumëkënd, i pazakonshëm:

UJI DHE ZJARRI

Purifikimi bëhet me zjarr. Sidoqoftë, kjo do të thotë se 
nuk ke vdekur, pasi vetëm vdekja i zbulon këto sekrete. 
Vetëm vdekja bëhet përcaktimi i të papërcaktueshmes, sepse 
i gjalli nuk mundet që edhe të dijë, edhe të nënshtrohet. Këtë 
po ta thotë ai që, nga shthurja e ndijimeve normale, këtu 
te pragu i Përjetësisë Kohore (e pavarur nga çdo rrjedhë 
ngjarjesh), ka fituar një ndijim absolutisht të përsosur - 
shkrirë në ndijimin e vetëdijes së të qenit dhe kohëzgjatjes 
pa përpjekje e qëllim; këtu ku, në pritje të sovranëve më të 
përjetshëm, ka vetëm një dritë që mund të më prekë - Drita 
e Dashurisë së Përjetshme - që s’është tjetër veçse shuma e 
këtyre zërave bredharakë, në pritje të ethshme që t’i zgjojë 
njeriu, diçka që ndoshta do ta mbërrijë në ndonjë të ardhme. 

Unë e di se për të vdekurin të gjallët nuk kanë pyetje për 
Eldorado e Art, por për çfarë ka matanë: si është parajsa apo 
ferri? Mund të flas shumë për ato që kam lexuar e dëgjuar 
në vite, por s’kam gjë për të thënë për diçka që paskam parë 
me sytë e mi, sepse drita e zemrës nuk shpërthen asnjë lloj 
vizioni. Pyetja që më mundon, është e njëjtë me atë të çdo 
të gjalli: çfarë është jeta? Herë-herë, më duket sikur te kjo 
pyetje rrinë bashkë parajsa e ferri. A thua mund të kisha 
pasur një fat tjetër? 

Me siguri, di vetëm se nuk vë dot rregull te zërat. Më 
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rrethojnë ngado, si një ushtri e çrregullt. Nuk i zgjedh dot: 
janë ato që më zgjedhin mua. E ndjej si afrohen. A je e 
zonja të më dëgjosh!

Një fillim, ndoshta, i pranueshëm:

NJË CUNG I TË KËNDELLAVE 

Ashtu siç kishte ndodhur prej mijëvjeçarësh në 
Analtë, në oxhak dukej cungu i pazakonshëm i Ditës së të 
Këndellave, të cilit një djalosh i frynte sa mundte, por nuk 
e ndizte dot. Ai nuk më shihte, sepse ndodhesha prapa një 
çatme, goxha lart nga toka, dhe mbulohesha me një gunë të 
vjetër.

Kur djaloshi pa se si po i afrohej shtëpisë një burrë, 
ngriti pushkën dhe mori shenjë. Burri, i trembur, ndaloi dhe 
filloi të bënte hapa prapa, derisa m’u zhduk nga shikimi, që 
po më mekej herë nga lodhja e herë nga gjumi.

Më shkundën zërat.
- Dua të takoj gruan time.
- Ish-gruan. Këtë herë ajo po martohet me mua. Po të 

ishe burrë, do të bëje ndonjë çun për këtë ditë.
- Unë kam djalë. 
- Mos e bëre me ndonjë troftë, aty në fund të lumit?... 

Jam kureshtar për pamjen e tij.
- A e njeh këtë shami?
- Pse duhet ta njoh një si ajo?
- Ma dha nëna jote.
- Çfarë ka brenda?
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- Asgjë. Është thjesht një shami.
Lëvizi shuli i armës, por më pas e humba aftësinë për 

të dëgjuar. 
Besoj se ajo që pasoi, qe një e sharë.

Një vazhdim i pranueshëm, nëse pranuam fillimin e 
mëparshëm:

GATI PËR TË VRARË
 
Kur hyri, gruaja m’u duk si një nga ato që kisha parë të 

lëviznin në fshat, prandaj desha t’i flas, mirëpo zërat filluan 
të më vinin prapë si nga një botë tjetër. 

- Domethënë, nuk erdhi njeri për dasmën tonë?
- Ata po diskutojnë... 
- E bëjnë për të na tallur: si nuk e kupton?
- Po prindërit e tu, pse e bëjnë?
- Ata kanë arsye për hatërmbetje, pasi unë nuk i pyeta 

kur vendosa të martohem me ty.
- Ata nuk vijnë që të më fyejnë mua, megjithëse gëzimi 

e morti i zbusin njerëzit.
- Po flet si më e madhe.
- Më e madhe jam. Harrove?
- Po ti harrove se jam burri? Është dhe nata e parë e 

martesës sonë! Eja! 
A pati puthje?
Di të them se brenda një çasti të shkurtër, midis intervalit 

të vetëtimave dhe bubullimave, u dëgjua zhurma e krahëve 
të një pëllumbi, e cila ishte aq e fortë sa përmbyti gjithçka. 
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Një fillim i diskutueshëm:

GRUAJA MERR MASA
 
Papritur u dëgjuan ca të lehura të largëta qensh.
- Do të jetë Lija, jo murtaja, - tha gruaja. - Lija e Bardhë. 

Ajo mund të ecë kaq lehtë. Qentë nuk duhet ta kafshojnë. 
Përndryshe ajo do të zemërohet dhe do të bëjë kërdinë ndër 
njerëz... Është zënë edhe hëna... Nuk qenka Lija atëherë, 
por lugati. Lugati e zë hënën. Kështu thonë të vjetrit kur 
zihet hëna... 

- Kush mund të jetë në këtë orë? Do të jetë ndonjë lopë 
apo ndonjë derr.

- Shtrigat! Qenka e vërtetë ajo që pëshpëritin njerëzit 
nëpër fshat: kanë nisur të dalin shtrigat.

Pas pak heshtjeje:
- Por shtrigat ikin nga kjo shtëpi: futa gjilpëra në pragun 

e portës. Nesër do të lyejmë me hudhër brirët e kaut, të 
dashit, të cjapit të kumbonës.

U dëgjuan trokitje.
- Mos është im shoq?
- Ke parë ndonjëherë të ngrihet njeri nga varri?
- Njerëzit thonë se kanë parë. Prandaj u zu hëna. Të 

thashë, lugati e zë hënën. Martesa jonë po ia luan eshtrat 
vendit. 

U dëgjua kënga e një gjeli.
- Kur këndon gjeli, të vdekurit kthehen në varre. Nuk ta 
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kanë treguar këtë?
Trokitja vazhdonte.
- Më duket se i njoh këta hapa... E pashë... Atje, nga 

krahu i lumit... 
- Është vendi ku e vrave dhe ra në lumë.
- Duket sikur mezi pret që ta shikosh.
- Po bëhesh xheloz për një të vdekur?
- Këtu bën shumë ftohtë.
- Prit. Dëgjoj hapa... I njoh këto hapa.
U dëgjua një kuisje dere dhe, pastaj, prapë heshtje. 

Edhe ky tjetri: 

EDIPI

Pas pak çastesh fillova të marr vesh përse heshtja më qe 
dukur aq e çuditshme: dikush kishte hyrë në dhomë.

- Po të sjell një amanet prej nënës tënde.
- Na ka zënë mallkimi i saj. U tregova e papjekur që 

nuk u kujtova se çfarë mund të bëjë një mendje femre në 
këto raste... 

- Më kishte dalë nga mendja se çfarë duhet të thotë një 
nuse për një vjehërr... Ti leckaman, si mund të më bindësh 
se e ke takuar nënën time?!

- Ditën e martesës tënde ka dashur të të thotë diçka... Të 
të thotë diçka dhe të të japë diçka...

- Përse nuk erdhi vetë nëna? Përse nuk erdhi babai?... 
Nëse më kanë falur?

- Babai nuk e di nëse të ka falur.
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- Ti po përpiqesh të vësh në dyshim ndjenjat e tim et 
për mua?

- Është më mirë ta dish... Nuk mund ta kërkojmë më 
mendimin e tij... Babanë... tënd... e futën sot… në dhé…

- Të mësoi nëna që të thuash këto fjalë!
- Për fat, babai yt pati një vdekje natyrale.
- Kjo do të thotë se nuk je një si unë.
- E pse më shikon mua si një Edip?
- Sepse në këtë vend vjen era atëvrasje. Duhet ta dini se 

kur bie shi i kuq, faji është shumë-shumë i madh. 

Një fillim që mund të quhet i guximshëm:

ZHURMA

Zhurmën e tmerrshme (në atë heshtje çdo lëvizje do të 
ishte e tillë) e bëra unë, sepse, ngaqë nuk më mbanin më 
forcat, rashë nga vendi ku isha fshehur.

Po arrija t’ua dëgjoja zërat.
- Më duket se e njoh këtë. Është ai që kërkon ar. 
- Nuk ka pamjen e njeriut që ka gjetur gjë. 
- Duhet të gjejmë ndonjë mjek. Ose ta çojmë në ndonjë 

spital.
- Mua më duket se nuk ka nevojë për spital, por për një 

vend që t’i prehet shpirti.
- Ka vetëm një shpjegim kjo çudi: e ka dërguar Zoti për 

të na kumtuar diçka që duhet ta gjejmë patjetër. Por më parë 
duhet ta çojmë në spital. 

Zoti?
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Gjëja që prisnin prej tij, qe realizuar nga dy shami të 
qëndisura nga e njëjta dorë (artifici letrar që grekët e kishin 
shpikur që para 2500 vjetësh), që nëna të njohë birin e 
humbur, pasi i ati, krejt i vetëm në një vend të shkretë ka 
pas dëgjuar se si orët e maleve i flisnin njëra-tjetrës nga 
maja në majë.

Zëri i parë:
Tash i lindi djalë atij burrit që bën djepa e buliera. Si 

t’ia caktojmë fatin?
Zëri i dytë:
Me vra babën e me marrë nënën për grua.
Çfarë u mbetet të bëjnë atyre prindërve të tmerruar?
Ndërsa historia e plakut fliste për një mullis, që dilte 

me shatë në krah për të pastruar grykën e lugut, por sapo e 
fut shatin në ujë, ai i ngatërrohet nëpër harqet e një djepi. 
Atëherë, mullisi tërheq shatin dhe e nxjerr djepin sipër. 
Fëmija është gjallë, ndërsa mullisi e merr djepin dhe e fut 
në shtëpi... E shoqja e mullisit e ndërron fëmijën, e afron 
pranë zjarrit dhe kërkon në katund një grua për t’i dhënë gji. 
Ndërkohë, mullisi kontrollon në ujë për trupin e nënës së 
mbytur. Por nuk gjen asnjë trup, as të gjallë e as të vdekur. 
Atëherë, mullisi me të shoqen e rritin atë fëmijë si të tyrin, 
pa i treguar kurrë se prindërit e vërtetë të tij qenë të tjerë.

Për jetën time – as artific e as gjë prej gjëje.
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Ja dhe një fillim poetik:

A PRANOHET HUMBJA?

Nuk e di se çfarë donte të thoshte një zonjë e moshuar, 
shumë e mbajtur, me fjalët Romani i Lumturisë, por thellë 
vetes bëhem gati që të mos e pranoj humbjen, edhe pse krejt 
papritur shkundet në qiell një pluhur yjor dhe zbret mbi ty, 
të mbulon dhe të mbështjell të gjithin: sa nuk mbetet kohë 
të kuptosh se si brenda asaj drite verbuese njeriu kalëron 
me furi drejt qiellit, duke u zvogëluar e duke humbur në 
hapësirën e pafundme, si fanitja e beftë e një komete, me 
heshtjen tingëlluese që po ia lë si dëshmi tokës së dërmuar 
për fatin e bijve të saj. Gjithçka ndodh me aq vrull, sa të 
besosh se po i drejtohesh vetë banesës së Zotit, për t’ia vënë 
në diskutim punën gjashtëditëshe, gabimet e shpëtuara prej 
saj, se do të kthehesh shumë shpejt dhe do të më rrëfesh 
për shpërblimin e njeriut ngulmues përpara vetes, të 
ngjashmëve të vet dhe krijimit: në paqe me veten, se i ka 
përdorur të gjitha që ka pasur prej fatit.

Nganjëherë më duket se për ne njerëzit pritja është 
atributi kryesor: te një gjë kaq e thjeshtë si pritja mund 
të rrijë edhe e madhërishmja. Ndjej se jam përthithur nga 
prarimi i Eldorados së saj, por nuk e di nëse ky është një 
mallkim apo një bekim.

Ndjehem e përmbytur nga zërat, por shoh se nuk jam 
unë ajo që mund t’i shqiptojë.
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Do të doja të isha njeriu që i mbledh - ai njeri do të 
kishte pasurinë e botës - por pak nga pak më lënë forcat, 
brenda gjuhës që kërkon të projektojë perceptimet tona 
jo te skaji i universit, por tek e çara më fantazmagorike e 
materies. 
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PJESA E DYTË

Një tjetër fillim që mund të quhet i guximshëm:

FILLIM I RI

Historia mund të zërë fill nga një batutë e banakierit 
(kamerier i dikurshëm) të Bar “Parajsës”, i cili, duke parë 
nga xhamat, murmuriti, pa iu drejtuar askujt në veçanti: 
“Dashuria na i jep, por edhe na i merr klientët”. Kur 
banakieri vazhdoi: “Thonë se ajo ka vdekur dhe pamja e 
tij e vërteton këtë”, mendova se i dhashë formë romanit: Ai 
nuk vjen dot në kafenenë e vet, sepse e pengon kujtimi i së 
dashurës. 

Kur mori vesh për këtë vendim, personazhi im qe 
shprehur: Po më kujton një grua të moshuar, 85 vjeç, zonjë 
shumë e mbajtur, që e kam fqinjë. Edhe ajo mendon se kjo 
histori mund të tregohet. 

Vendosa që mosbesimin e tij ta përdorja si diçka që do 
të më jepte forcë. Më ngushëllonte ideja se shumë histori 
fillojnë në këtë mënyrë: nga nevoja që kemi për të bindur të 
tjerët. Mandej, siç tha një lexues, pse u dashka të vdesë djali! 
(Mirë që nuk pata më shumë sesa një lexues, se kushedi se 
sa personazhe nuk duhej të vdisnin).

Në entuziazmin e fillimit mendova se do ta ngrija 
historinë në këmbë menjëherë, por para meje vetëm se u 
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shtrua çështja që ka munduar gjatë shumë njerëz të sërës. 
Në fakt, më tepër se një roman, më dukej shëtitje rreth një 
romani kur po shkruaja: 

Ai dhe Ajo (pa emra, për sa kohë nuk u duhen) të 
nisur në një takim. Përderisa janë qenie të gjalla, edhe po 
të mos takoheshin, do ta kishin nga një histori, veçse prej 
saj do të përjashtohej gjithçka që do të përmbante takimi, 
çka tingëllon si arsye që thotë: le të bëhet ky takim, thjesht 
një numër në historitë e pafundme të botës. Për ne është e 
ndershme t’i lëmë gjërat në dorën e tyre, duke iu besuar 
përgjithësisht elementeve dialog, shënim dhe meditim, 
sepse e dimë tashmë, përveç të tjerash, që e kemi të vështirë 
me sëmbimet e ndërgjegjes. Bota ku jetojmë, është e prekur 
rëndë nga dyshimi: askush nuk mëton dot se e vërteta e tij 
qëndron përmbi të tjerat, se, përndryshe, do të kishim një 
diktator ose, më së paku, një njeri të vetmuar. 

Ky bar “Parajsa” qe i vërtetë apo qe vetëm nostalgjia e 
atyre që e kanë jetuar atë? Për mua qe vendi ku takoheshin 
Ai dhe Ajo, vendi që e bënte të mundshme ngritjen në 
këmbë të kësaj historie. Dikush mund të thotë se, kur themi 
histori, kemi parasysh “kuptimin e historisë”, kuptim që 
e lexojmë ose përpiqemi t’ia japim, përndryshe është një 
zinxhir çastesh, por kështu, me absolutizmin e relatives, 
është ndërprerë absoluti transhendent. 

Shkencat shoqërore kanë zili saktësinë e metodave, 
rezultatet dhe progresin e shkencave të natyrës, prandaj u 
kuptua se njeriu i përkiste natyrës fizike dhe biologjike, e cila 
ishte e kapshme nëpërmjet metodave të sakta dhe sasiore, 
por ajo që u shpëtonte atyre, thelbi i njeriut - ndërgjegjja, 
përgjegjësia, liria apo kuptimi - si mund të jepet?

Ja pyetjet që shtrohen para atij që kërkon të ngrejë në 
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këmbë një roman me jetën e dikujt. Sidomos një që titullohet 
Romani i Lumturisë.

(Shoh lexuesin që ma luan syrin.)
Pra, Ai dhe Ajo shkojnë në një takim.

PERSONAZHET NGRENË KRYE

Unë mendoja se po shkruaja historinë e tyre? Asgjë 
nuk mund ta prekë më fort në sedër se sa ky dyshim një që 
shkruan romane. 

Pas një bisede, që nuk eci asnjëherë, më tregoi një zarf 
të madh dhe më tha, pa më parë në sy:

Hidhu një sy këtyre, pastaj m’i kthe. Mbase të hyjnë në 
punë.

M’i dha me një kusht: copat duheshin renditur siç e 
kishte vendosur ai, sepse vetëm kështu premtonte se do të 
më ushqente me materiale të reja. Mirëpo nuk vendosa t’i 
hyja shkrimit, sepse nuk arrija ta bindja veten që po bëja 
punën e duhur.

Pothuajse kisha harruar gjithçka, kur në postën time 
elektronike erdhi mesazhi i parë. E hapa me indiferencë, 
por, për çudinë time, pashë se aty nuk ishte kërkesa për t’ia 
kthyer letrat dhe fletoren. Jo shumë kohë pas të parit, erdhi 
dhe i dyti. Pas pak, i treti. Ndoshta qe thënë që kjo histori 
të tregohej, veçse, kisha frikë të bëja siç donte ai: pra, të 
shkoja jo nga fillimi në fund, por nga fundi në fillim, sepse 
ishte një trill i fortë.
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NJË BASHKAUTOR

Një lexues dhe një personazh që të kërkojnë llogari, 
mund të jenë edhe gjëra të natyrshme, por a mund të jetë 
më e tillë kur dikush të vetofrohet si bashkautor? Një ditë të 
zakonshme, kur po kthehesha pak i lodhur nga puna e ditës, 
i paaftë për të menduar atë çast për punë letërsie, dikush 
më foli nga prapa: “A jeni filani”? Më fort sesa pyetje, ishte 
pohim. Le të themi se edhe unë quhem ashtu, vazhdoi, kur 
pa pamjen time pyetëse. Kishte përafërsisht moshën time, 
disa tipare si të miat, por dukej se prej kohësh nuk e mbante 
më veten në të veshur. E veçanta qe se e mbërthente një lloj 
tiku nervor, që, për fat, në ato kohë nuk mund ta gjeje tek 
unë.

Nuk mund të jemi të dy me një emër, e mora butë-butë, 
duke menduar se qe mënyra më e mirë për të shpëtuar prej 
tij.

Hapni facebook-un dhe do t’ju dalin sa e sa persona me 
këtë emër, ma ktheu.

Duke menduar se këtë herë e gjeta argumentin me vlerë, 
thashë:

Duhet të keni durim derri, nëse më keni lexuar. 
Nuk donte t’ia dinte se çfarë po thosha, sepse nxori nga 

çanta një dosje që kishte brenda faqe të shkruara me dorë, 
por edhe të printuara. 

Pak rrëmujë, tha, si jeta e një çifti. Por temë e moçme 
sa bota.
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Gazmend Krasniqi, pra, nënqeshi ai.
Ndoshta më duhet t’ju gjej, kur t’i lexoj, këmbëngula.
Gjithmonë ju gjej unë, këmbënguli edhe ai. Nuk jeni 

kureshtar ta dini pse? Ajo sfida për të ndjekur renditjen e 
tij, më tërheq shumë. 

Nuk arrita të reagoj, sepse njeriut përgjegjës për 
suksesin apo dështimin e Romanit të Lumturisë, atë ditë 
nuk po i mbyllej goja.

Se mos harrosh se kush jam, i thashë.
Jo, ma ktheu, ky do të ishte Fundi i Botës.
Vërtet?
Vërtet. Hiqe nga mendja!
Nuk jeni i pari.
Do të jem i pari në mbajtjen e premtimit, atëherë. Mos 

e bëj dramë!
Nëse e bëni, do të ishte për mua Fundi i Botës.
Më duket se ju pëlqen të ndiheni i rëndësishëm. Merreni 

më lehtë.
I rëndësishëm?!
Po.

Letër

Nuk u largova për asnjë çast nga dhoma, ku Ajo dergjej 
prej ditësh në koma, dhe, siç është e kuptueshme, e kisha 
humbur nocionin kohë. Mjeku ia doli të më nxirrte nga 
hutimi vetëm kur më pyeti “nëse doja ta mbaja gjallë”. 
Gjithmonë e më i hutuar, ngrita kokën e vetëm sa pashë 
vagëllimthi treguesit e saj të ulët jetësorë, por mjeku nuk 
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m’u nda.
Me ato merrem unë, tha. Duhet vetëm t’i flasësh... T’i 

flasësh... të bisedosh lirshëm. Besoj, e dini... ajo mund t’ju 
dëgjojë. 

Fillimisht, duket sikur shqetësimi i madh i bllokon 
fjalët, mirëpo, pas pak, mund të kuptosh se atje, në të errët, 
ai po bën zgjedhjen dhe zgjidhjen e tyre. Dikur e kuptova 
se çfarë po thoshte mjeku: sot shkenca mund t’i shtojë ditët 
e jetës së njeriut. Të paktën, orët ose minutat.

Letër

E ndjeshme ndaj tekave të mia, ajo e pranoi në heshtje 
vendimin për të hapur nga veriperëndimi një dritarez të re, 
e cila nuk kishte ekzistuar kurrë më parë në apartamentin 
tonë dhe, madje, mund të binte ndesh me urbanistikën vetë. 
Megjithëse ishte a s’ishte 100x80 cm, ajo dritarja u bë arsye 
për të menduar më të paparashikuarën: për herë të parë 
mendova se gruaja më tradhtonte. 

Më mbahet fryma tani që shkruaj, kam nevojë të shkoj 
te dritarja e vogël, të shikoj fëmijët e vegjël dhe edukatoret 
e tyre të ngathëta, të shikoj pafundësinë e qiellit të kaltër, 
por nuk e bëj këtë pa mbaruar letrën, sepse kam nevojë të 
pohoj fjalët që arriti të m’i thoshte, dramën më të madhe për 
qenien njerëzore të të gjitha kohëve: Miku im, nuk po bëj 
atë jetë që do të doja të bëja!

Nuk shkoj te dritarja: kurrë nuk do të mund të shikoj 
çfarë donte të shihte ajo. As nuk do t’i mësoj kurrë ato që 
më la pa thënë. Ose, nëse do ta mësoj, do ta kem vështirë 



66

Gazmend  Krasniqi 

ta pranoj, tashti që Ajo nuk bën më pjesë në përditshmërinë 
time. Nuk do ta mësoj as nga i vetmi libër që më rri 
vazhdimisht përpara: autori që kishim nisur ta përkthenim 
në të njëjtën kohë, pavarësisht nga njëri-tjetri. Ishte thënë 
që ai libër të përkthehej ose nga të dy, ose nga asnjëri. 

*
Asgjë nuk kishte filluar, madje mund të fillonte të krijohej 

një gropë në tekst, prandaj, me përvojën e njeriut që mëton të 
shkruajë romane, mendova: Kërkonte të largoheshim sa më 
shpejt nga fundi, për shkak se aty qe vendi ku rëndonte më 
shumë Pesha e Fajësisë - diçka që mund ta jepte shumë lehtë 
vetëm një filmim i kryer së prapthi, por jo një vepër letrare.

Është pikërisht koha për të vendosur një marrëveshje 
me lexuesin (përndryshe duhet të presim që kjo histori 
të shkruhet nga dikush tjetër): nëse zotërojmë dosje e 
shënime, le t’u kërkojmë ndihmë. Gëlltitësi i romaneve 
më thotë, duke tundur gishtin, se nuk mund të mëtoj që 
ia kam hedhur, se ky që po shkruaj, qenka roman, sepse 
këtu nuk ka parë asgjë nga ato që është mësuar të shohë, 
pasi ai e ka krijuar me kohë idenë se si është një i tillë. As 
sot e kësaj dite s’e kam marrë vesh se si duhet të jetë një 
roman, prandaj, siç pata lajmëruar në fillim, i pamësuar me 
sëmbimet e ndërgjegjes, i lashë gjërat të rridhnin vetë. Ose, 
pa harruar tolerancën, kjo duhet të jetë çështja themelore e 
njeriut të kohës sonë.

Ai dhe Ajo janë figura tipike apo atipike? Kjo, sigurisht, 
varet nga ajo se kujt do t’ia lëmë fjalën e fundit në këtë botë 
plot dyshime.

Pra, Ai dhe Ajo po shkojnë në një takim.
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Ai i shkroi:

Vajza e i-meileve më la: nuk mund të gjente lidhje me 
huqet e mia, me mënyrën time (të çuditshme, sipas saj) të 
jetesës, sepse nuk mund të gjente drejtpeshimin e gjërave 
që pëlqente ose nuk pëlqente tek unë. Ndërsa përpiqem 
ta bluaj këtë në mendje, këmba e femrës që ka fjetur me 
mua gjatë natës, më prek lehtë: pra, megjithëse i mban sytë 
mbyllur, është zgjuar. E kemi diskutuar me të problemin 
e esencës së freskët, siç shprehen mistikët e mi të dashur, 
prandaj i përkëdhel barkun dhe i them:

- Mbrëmë këtu kam prekur diçka të freskët.
Fytyra e saj ruan të njëjtën pamje të paqtë, kur ashtu, 

symbyllur, thotë:
- Duhet të ketë qenë tokëza e rripit.
Thonë: ajo që është e gëzueshme dhe e dashur, vjen kur 

nuk je në pritje të saj. Çfarë pres dhe çfarë do të vijë? Si do 
të më gjejë ajo që do të vijë?

Zgjat dorën, ta përkëdhel edhe një herë: më duket se ajo 
ka nevojë për këtë përkëdhelje. Mirëpo nuk ka femër, nuk 
ka njeri pranë meje - është një ëndërr erotike, nga ato që 
shikon ti. Kjo hije, që mezi largohet prej këtu, je ti. Dua të 
besoj se po shikon nga ato ëndrrat me mesazhe filozofike që 
shoh unë, prandaj nuk mund të rrija pa të shkruar.

Sigurisht, më vjen të të pyes edhe një herë: pse u ktheve 
nga Parisi, pikërisht atëherë kur mua po më dukej se po 
mësohesha me këtë mungesë? 
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Ai i shkroi:

Si njeri i kthyer nga koma, tashti që kam marrë vesh se 
bota nuk është një poezi patriotike, gjëja kryesore që do të 
doja të bëja, është të rikthehem te bar “Parajsa” (për sa kohë 
nuk ka mbërritur vjeshta e vërtetë) dhe të kundroj gjatë 
shelgun tënd, të kundroj këmbënguljen e tij për të qenë 
ndryshe nga të tjerët, një këmbëngulje që, dalëngadalë, pas 
meditimit të gjatë, fillon t’i ngjajë një gjuhe të fshehtë para 
të cilës njeriu i kohës sonë është mospërfillës dhe injorues, 
pa e kuptuar se kjo i vjen nga paaftësia për të gjetur atje 
shpjegimin e shumë gjërave që e mundojnë, duke ia 
vështirësuar jetën, sepse pa dyshim që ka qenë një kohë 
kur ai ka pasur një kuptim dhe një ndjenjë për shenjat e 
mrekullueshme të natyrës, pasi, duke qenë i pafajshëm, e ka 
pasur më të lehtë nga sa mund ta kemi ne.

Ose, të paktën, të dëgjoja kur thua se ideja e një 
njësimi të fshehtë pas gjithë kësaj shumëllojshmërie, ideja 
e një krijuesi pas gjithë këtyre krijesave, pa dyshim është 
dëshmia mistike që flet për qenien e gjërave të mundshme 
si valët e detit të qenësisë së Perëndisë, dëshmia e zhytjes 
atje, duke e konsideruar qenien vetjake një pikë të këtij deti, 
derisa nuk shihet më as pika, sepse shfaqja është rezultat 
i ndarjes; mistikët kanë parë universin dhe qëllimet e tij 
të fshehta, kanë parë malet që dolën nga ujërat, kanë parë 
Perëndinë pa fytyrë, kanë parë zhvillime të pafundme që 
formojnë një lumturi të vetme, dhe, duke i kuptuar të gjitha, 
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do ta thjeshtonin edhe gjuhën e një shelgu. 
Tashti për tashti sikur kam frikë të flas më tepër 

për këto gjëra, megjithatë më duhet të them se njëherë 
fluturova përmbi Alpe, u ktheva nga Lindja, pastaj nga 
Jugu: pashë ndërtimin e piramidave nga skllevërit dhe 
eksodin e hebrenjve, pashë ekspeditën e parë të ariasve dhe 
Aleksandrin e Madh duke vëzhguar nga Kina, pashë Farin 
e Aleksandrisë dhe Kleopatrën, pashë vikingë dhe hordhitë 
e Xhingis Khanit, pashë raca të verdha e të kuqe, pashë 
Arkimedin dhe hareme sulltanësh, pashë turqit te portat 
e Bizantit dhe Cezarin, arabët në Spanjë dhe Leonardo 
da Vinci-n, Einstein-in dhe Skënderbeun, Spinoza-n dhe 
Borges-in, mjeshtrit e ikonave dhe kaligrafët kinezë, Martin 
Luther-in dhe Pilatin, Leninin dhe Marubët, Rainer Maria 
Rilke-n dhe Omar Khajamin, Atilën dhe Hanibalin, pashë 
veten duke shkuar në klasë të parë dhe një ndjenjë të vjetër 
qesharake, pashë se si bota qe bërë një njeri i gjallë dhe ky 
njeri qeshë unë vetë. 

Gjithësia u bë madhështore: unë vetë isha e madhe dhe 
madhështore. Diçka si pigment kishte dalë prej meje dhe 
qe përzier me gjithçka; di se me zor dola prej kësaj ndjenje 
dhe menjëherë fillova të mendoja për atë djalin që më nxori 
nga ankthi.

Më vjen keq që nuk e njohe atë djalë.

*
Djaloshi që e çliroi nga thonjtë e ankthit, mezi doli vetë 

nga transi. Edhe sa gjendje të tilla mendonte të kalonte në 
jetë? Ai nënqeshi butë para se t’i përgjigjej.

- Asnjë, - i tha. - Unë kërkoj të vërtetën dhe e kam 
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kuptuar se nuk është kjo rruga. Detyra më e rëndësishme në 
jetë mbetet përgatitja për perspektivën e pafundme, apo jo? 
Dhe kjo bëhet me anën e njohjes së të vërtetës së zemrës, 
me mbrojtjen e saj prej të këqijave dhe drejtimin kah morali 
i bukur: dy gjëra me të cilat janë të lidhura drejtpeshimi 
shpirtëror dhe lumturia, për sa kohë zemra lëkundet mes 
ndërhyrjeve engjëllore dhe djallëzore. Zhvillimi, përsosja 
e prapambetja, rënia, zhdukja e individëve dhe e shoqërive 
a kombeve, a s’ka të bëjë gjithmonë me çështjet e zemrës?

Edhe pas pyetjes: “A i keni kthyer në jetë të gjithë ata 
me të cilët jeni marrë?”, ai ruajti qetësinë e zakonshme.

- Varet se si duhet kuptuar kjo, - tha. - Njëherë dikush 
dha shpirt në duart e mia e, megjithëse sytë e të afërmve 
të tij qenë drejtuar nga unë, buzëqesha me habi në mënyrë 
të pakuptueshme. Të çuditur për buzëqeshjen e pavend, 
sigurisht ata më kërkuan shkakun. Çasti në të cilin kisha 
buzëqeshur, qe një çast zbulimi shpirtëror, diçka krejt 
intime për mua, prandaj kërkova t’i shmangesha përgjigjes, 
por, pas këmbënguljes së tyre, u detyrova të flisja. U thashë 
se zemra e tij ishte kuptimisht e gjallë, prandaj ai u habit me 
mua, sepse tek unë pa një zemër të vdekur: atë ditë unë e 
kisha zemrën të vdekur. 

Që nga ky çast, megjithëse me ngadalësi, ajo qe në 
gjendje të ngrihej në këmbë dhe të përzihej me jetën e 
zakonshme.
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*
Sa pa më lënë guximi i çastit, i dola zot sërish rrëfimit: 
Vizën franceze do ta merrte dy orë para se të nisej avioni. 

Përgjithësisht, është e natyrshme topitja nga realizimi i beftë 
i një ideje që e ke menduar shumë të vështirë. Ky qe edhe 
përjetimi i saj. Nuk shkëputej nga topitja as kur shëtiste 
nëpër muzg në Kopshtin e Luksemburgut (ca kulumbri që 
rrinin mbi kokët e statujave, e zhysnin në një botë të ëndërrt, 
ku nuk kishte vend për asnjë Kozetë), as nëpër ecejaket mbi 
Pont des Arts (ku i treguan se, kur deshi të dilte në foto, 
piktori Francis Bacon i largoi të gjithë njerëzit nga ura), as 
kur ia lëbyri sytë drita e Van Gogh-ut në Musee d’Orsay, as 
kur të rinjtë, që ndiqnin ndeshjet e futbollit nga teleekrani i 
madh në oborrin e bashkisë, thyenin kabinat telefonike dhe 
pshurrnin ndërtesat aty rrotull (ku një adoleshente e dehur 
nga fitorja thërriste: Je t’aime, France), as kur doli nga 
Musee du Louvre, Centre Culturell G. Pompidou, Musee 
d’Art Moderne e Musee Picasso, prej ku i buzëqeshte 
imazhi i shokut të vet, duke u shpërbërë brenda pak kohe, 
pa shumë mendime. 

E trazuar prej këtij çasti gjallërie, shkoi në banesë, u 
shtri dhe, që me dremitjen e parë, shtriu krahët në boshësinë 
e gjerë të shtratit, e bindur se do ta kishte të vështirë ta 
kalonte ashtu, qoftë edhe një natë të vetme. Në mëngjes 
filloi të shqyrtonte çfarë kishte ndërmend të bënte në të 
vërtetë; por ditët (edhe pse në një qytet si Parisi) i ngjanin 
njëra-tjetrës si dy pika uji. 

Nuk do të ndryshonte as ajo ditë fillimgushti, kur do të 
merrte rrugën e kthimit nga Franca. Fluturonte nëpër lirinë 
e saj, përderisa askush nuk mund të dalë që të diktojë mbi 
të, dhe ndjesia e provës mbetet një nga pasuritë e mëdha të 
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njeriut. 
Rrjedha e ditëve ka qenë aq monotone, saqë i dukej se 

avioni e solli nga aeroport Charles de Gaulle drejt e te bar 
“Parajsa”, ku i duhej të duronte zhegun kapitës.

Ajo i shkroi:

Thonë se, po ta largosh mendjen nga vapa, e ke më 
të lehtë me të, dhe u binda se kjo ka një bazë të vërtetë 
atëherë kur m’u afrua kamerieri: ende pa i kthyer përgjigje, 
pashë se kisha mbetur vetëm unë në lokal dhe se gushti 
kishte mbërritur pikën e vet tmerruese. Nuk porosita gjë, 
me justifikimin se do të ngrihesha, por, kur kamerieri 
ktheu shpinën, u pendova: ai djalë kishte qenë tepër 
mendjekthjellët, kur mendoi se duhej të merrja diçka 
freskuese. 

Megjithatë, as nuk i thirra, as nuk u ngrita, por fillova të 
kapesha pas jetës sime vetjake, derisa fytyra e tij nisi të më 
përzihej me fytyra meshkujsh të tjerë, të cilat më kujtuan se 
kjo ishte zbritje nëpër rrathët e moshës, ku fytyrat e shumta 
të dashurisë përzihen për të krijuar fytyrën e Mashkullit të 
vetëm. Në të vërtetë, ndërsa kërkoja gjithnjë e më poshtë, 
hasa në fytyrën e një gruaje, që po shkrihej gazit mu në 
mes të rrugës së mbytur nga vapa: një fëmijë pesëvjeçar 
e mbërthente bluzën deri në kopsën e sipërme, megjithëse 
ajo ia zbërtheu tri herë. Ndërkohë, u shfaq te dera e oborrit 
një grua tjetër, të cilën nuk e pata të vështirë ta njihja, 
sepse ajo qe nëna ime. Vetëm atëherë e njoha edhe fëmijën: 
fëmija qeshë unë vetë! Gruaja kalimtare i rrëfeu nënës sime 
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gjithçka dhe e mbylli bisedën me fjalët: “Këta na mbajnë 
gjallë!”

Papritur, fytyra e asaj gruas u kthye prapë në fytyrë 
mashkulli. M’u desh shumë kohë për t’ia përcaktuar tiparet: 
qenë të kamerierit, i cili buzëqeshte në një mënyrë të tillë 
sikur thoshte: “A je e sigurt se nuk do asgjë për t’u freskuar?”. 
Unë i thashë: “A je i sigurt se kjo është gjëja më e mirë që 
më duhet?”. Nuk ia thashë me zë, sepse pata frikë mos më 
dilnin njëra pas tjetrës të gjitha pyetjet që më mundonin. 
Kështu si shkuan gjërat, a duhej të rrija në vendlindje apo 
të kthehesha në Paris? A duhej t’i hidhja këto mendime në 
letër apo të kalonin si shumë të tjera? A duhej, në fund të 
fundit, të jetoja?

Kur u ngrita, nuk e bëra këtë ngaqë gjeta ndonjë 
përgjigje, por ishte trupi im që i dha vetes, diku dhjetë 
minuta pasi ti kishe ikur pas vajzës së i-meileve. Vetëm 
kur të dilja nga koma, do të merrja vesh se nuk kisha bërë 
veprimin e duhur në atë vapë të tmerrshme.

Letra që ajo nuk ia nisi kurrë:
 
Në një nga parakalimet e famshme të 1 Majit, që 

fillimisht bëheshin edhe nëpër rrethe, më duhej të mbaja 
portretin e rëndë të një anëtareje të Byrosë Politike, i cili 
nuk ishte fort i lehtë, dhe e keqja ndodhi tamam pranë 
tribunës qendrore, ku po përshëndeste udhëheqja. Me një 
notë të thyer në sjellje, nuk mund të vazhdoja studimet e 
larta, prandaj fillova punë në dekorin e qytetit, duke u bërë 
portretiste e udhëheqjes. 
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Këto po më kujtoheshin në Paris, kur, teksa po vizatoja 
një nga urat mbi Senë, m’u afruan dy vajza të reja amerikane 
dhe njëra prej tyre më tregoi një portret, duke më thënë: 
“A nuk më kanë bërë si një derr?” Qe dora e ish-anëtares 
së Byrosë Politike, emigrante prej vitesh në atë qytet: ajo 
fotokopjonte vizatime të bëra nga të tjerët dhe i shiste si të 
vetat, mirëpo, me kohë, iu mbush mendja se mund të bënte 
edhe portrete. 

Një herë i ktheva kurrizin dhe fillova ta vizatoja pa e 
parë fare. Kur e pa veten në letër, zgurdulloi sytë dhe më 
tha: “Kam parë piktorë nga e gjithë bota, por s’kam parë 
këtë që bën ti!”

Ajo qe shkaku që te unë erdhi një francez, me syrin e 
madh për të parë një gjeni pikture. Meqë ky njeri kishte 
njohje me rrethet e muzikës, më premtoi se do të më 
ndihmonte për të vazhduar karrierën e violinistes. Nuk 
pranova, megjithatë, gati natë për natë më merrte në telefon.

*
Çfarë bënin tjetër ata dy, në vazhdim të romanit që 

shtyhej së prapthi?
Thuajse në pritje të një Zoti me zemërimin zanafillor, 

rrinin përballë njëri-tjetrit në bar “Parajsa”, në imazhin 
kryesor të kësaj historie, dhe flisnin. Nga ky imazh kishin 
lindur, nga një situatë, nga një metaforë, ku rrinte fara e 
një mundësie njerëzore, që nuk qe zbuluar ende, që nuk 
i qe thënë ende thelbësorja. Ndokush mund të thotë se 
shkrimtari flet vetëm për veten. Kam udhëtuar larg, apo 
edhe mezi kam pritur të kthehem, kam bërë pyetje për të 
gjetur të vërtetën e dashurisë e të jetës, kam rënë pré e 
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ëndrrave, kam ndenjur në një bar si “Parajsa”: i kam njohur 
të gjitha këto situata, por nuk ka dalë nga asnjëra ai që jam 
unë vetë. Personazhet janë idetë e shkrimtarit, gjithçka që 
nuk u realizua. E tërheq ajo gjeografi ku kanë kaluar, pika 
ku këputet uni. Për shembull, ç’punë ka uni im, kur, mu aty 
ku dukej se nuk po ecte biseda, ajo ia niste:

Të parën përshtypje parisiene e mbaj mend mirë. Tri javë 
pasi kisha mbërritur në Paris, e kuptova se mbartja me vete 
krejt tjetër gjë nga ç’mund të më shkonte mendja ndopak: 
mbartja me vete shijen e seksit. E ke harruar atë ditë maji?... 
Ditën e fundit të takimit tonë?... S’besoj se njeriu ndeshet 
përditë me virgjëresha. Bridhja shkujdesur në rrugët e 
Parisit, kur arrita në atë përfundim, dhe çiftet, që putheshin 
tash e para nën hundën time, nuk më linin të shpëtoja prej 
tij. Me këtë lloj lodhjeje u shtriva të flija natën e tretë të 
qëndrimit në Paris. Në atë gjendje gjumi nuk mund ta matja 
kohën, prandaj nuk mund të dija sa qe ora, kur dëgjova një 
përshëndetje të lehtë, sikur vinte nga thellësia e barkut të 
territ. Nuk ia dalloja tiparet njeriut që më foli, por silueta 
më jepte mundësi të përcaktoja se pikërisht ashtu e kisha 
përfytyruar fqinjën e derës përballë: një madamë e plakur 
me pamje fisnike. Përgjigjen e pyetjes se si më dukej Parisi, 
e pata në majë të gjuhës. “Sot e kuptoj pse e vrau veten 
miku arab i Giuseppe Ungaretti-t”, ia ktheva. Mëngjesin e 
nesërm solla ndër mend se kisha thënë diçka për zanoren 
“a”, që i pëlqente shumë Ungaretti-t, sepse ajo ka shumë 
tingull, pastaj recitova disa prej vargjeve të poezisë së 
njohur për arabin që deshi të bëhej francez, por humbi edhe 
identitetin e vjetër, derisa përfundoi në vetëvrasje. 

Ndërsa kujtoja këto, u kollita disa herë, lëshova me 
forcë rubinetin e ujit, bëra zhurma të kota me derën, por 
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kurrsesi nuk arrita ta nxirrja madamën plakë nga dera 
e saj. I bëra këto veprime disa herë, derisa u detyrova të 
hiqja dorë, sepse madama plakë nuk dukej se nuk dukej. 
I zbrita shkallët me një lloj tensionimi misterioz, për të 
cilin u binda se s’ishte gjë tjetër veçse zbulimi i arsyes së 
vetëvrasjes së mikut të poetit Ungaretti. Më dukej se kisha 
nevojë të mësoja se sa më kishte besuar madama plakë, kur 
shihja se qyteti plot jetë gjallonte shumë mirë pa zbulimin 
tim provincial, duke më dhënë të kuptoja se, edhe pas një 
zbulimi, mund të mbetesh askushi. 

Për vete nuk ndieja asnjë dëshirë vetëvrasjeje, madje nuk 
ndieja asnjë lloj dëshire, dhe e shtyja ditën duke shpresuar 
se çdo dëshirë do të vinte në kohën e vet, prandaj nuk kisha 
as frikë, as shqetësim, as ndonjë gjë tjetër të këtij lloji, edhe 
pse kujtohesha se po shëtitja pikërisht nëpër ato rrugë ku 
kishte shëtitur vite më parë një burrë si Albert Camus-ja, 
i cili e pati hapur njërin prej librave të vet me thënien se 
problemi themelor i njeriut është vetëvrasja. Po mendoja 
se pse nuk më ngacmonte arkitektura e qytetit të famshëm, 
pse më dukej si një gjë për të cilën nuk do të kisha marrë atë 
rrugë të largët, kur më erdhi befas në veshë zëri i madamës 
plakë, e cila kishte marrë një shprehje të mistershme në 
fytyrë dhe kishte thënë: “E po, një Paris ka bota!” I dhashë 
të drejtë: po, kjo qe arsyeja për ta njohur atë qytet. Veçse 
pyetjes së saj se si më dukej Parisi, i qeshë përgjigjur: “Të 
them të drejtën, më duket se nuk ekziston asnjë Paris, por 
vetëm përmbajtja e përvojave tona.” Madama plakë më pati 
ndenjur gati: “Prandaj fle kaq herët ti? ma ktheu. Apo mos 
je gjë virgjëreshë? Vajzat e këtushme do të dëfreheshin nëse 
kjo është e vërtetë.” Nuk e mbaj mend në qeshë përgjigjur, 
sepse më kishte marrakotur gjumi: zhurma e frigoriferit 
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herë-herë më dukej si motori i një avioni që më çonte diku 
larg, në një vend ku nuk orientohesha dot, njëfarë jermi i 
lodhshëm, por i harruar në mëngjes, ku ngrihesha e gatshme 
t’ia nisja gjithçkaje nga fillimi. 

Sido që rridhnin gjërat, më vinte mirë që ndodhesha në 
Paris: thirrja e disa botëve të reja më falte ndjesi fluturimi. 
Mirëpo shkëputja nga e kaluara nuk më doli dhe aq e lehtë: 
kurrë s’e kisha menduar se edhe kaq larg nga vendi im, 
shumë njerëz do të më kujtonin fytyra dhe karaktere të cilat 
kujtoja se i kisha fundosur në të shkuarën. Një herë qëlloi që 
tiparet e një gruaje të më nguleshin në shikim në mënyrë të 
pashqitshme dhe s’e gjeja dot se kë më kujtonin. Meqë më 
dukej se dita kishte gjëra më të rëndësishme se kjo, e lashë 
të kalonte, pa i kushtuar rëndësi. E gjeta pas një jave: ai 
portret nuk më kujtonte dikë, por qe vetë njeriu që e mbaja 
në kujtesë. Më saktë, qe portreti që mbaja në kujtesë, sepse 
nuk e kisha takuar kurrë atë grua.

Qe ish-anëtarja e Byrosë Politike, por nuk po gjeja arsye 
për t’i folur: nuk më shqitej ndjesia e tersit që vinte prej saj. 
Tersi? Është një histori që do të ta tregoj ndonjëherë.

*
Tashmë njohës jo i paktë i historisë së tyre, prapë mora 

guximin ta shkruaja dialogun.
- Këtu serviret kafja më e lirë në të gjithë qytetin, - tha 

ai me ton ngacmues. - Dhe, vetëm me një kafe, mund të 
rrish gjithë ditën. Ç’mund të kërkojë më tepër një si unë?! 
Prandaj nuk bëj pyetje aq shumë sa ti.

Këtë herë, ajo qe e gatshme të dorëzohej pa kushte. 
Ishte krejt e sinqertë, kur tha:
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- E pranoj që kjo është njëfarë parajse. 
Ajo i thirri mendjes që dorëzimi të mos ishte kapitullues. 
- Beson se nesër ky lokal mund të krenohet me emrin e 

ndonjërit që vjen e pi kafe këtu? 
Ai s’e mendoi fare përgjigjen.
- Pse jo? - tha me një seriozitet të shtirë. - Ja, shikoji: 

nuk kanë pamje të keqe.
- Nuk ke dyshim?
- Për lavdinë e nesërme?
As ajo s’pranoi që t’ia hidhnin.
- Për gjërat në përgjithësi?
Dukej sikur e kishte pritur këtë pyetje, sepse ai nuk pati 

pikë ngurrimi në përgjigje.
- Nuk kam, - tha. - Sepse dyshimi, thonë, është fillim 

i inteligjencës dhe unë nuk dua të më mbajnë mend për 
inteligjent, por për artist. 

Për disa çaste të tëra, ajo s’po ia ndante sytë mjedisit 
rreth e rrotull, ritakimi me të cilin i falte ndjesi pozitive, 
për të cilën e bindte edhe natyra e ngrohtë e tonit të vet, kur 
pyeti:

- A ke shkruar për këtë lokal?
Ai nënqeshi me dinakëri, si mësuesi që ia kujton 

nxënësit të vet një mësim të vjetër, dhe tha:
- Nuk shkruajmë dot për ato gjëra që i kemi. Ato duhet 

që të na mungojnë.
Ajo duhej ta kishte pritur atë përgjigje, sepse nuk i 

kushtoi rëndësi nënqeshjes së tij.
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*
Nënqeshjet qenë ndër gjërat më të pashmangshme 

të asaj dite. Nënqesha kur diçka më thoshte se po kapja 
pak nga pak shenjat e plakjes, por nuk e gjeja dot nëse 
me kalimin e kohës bëhemi më të mençur apo më të lirë 
në mendimet tona. Nënqesha kur mendova se vizioni i 
vërtetë dhe njohja e vërtetë ndoshta qëndrojnë pikërisht 
te mosshikimi, tek të qenit i ndërgjegjshëm se qëllimi ynë 
tejkalon çdo dije dhe është i ndarë prej nesh prej errësirës 
së moskuptimit. Nënqesha kur mendova se çasti i lumturisë 
kalon e ne shikojmë përsëri realitetin që parakalon para 
nesh, një mozaik që ndoshta mbulon Perëndinë, natyrën e 
thellë të çdo gjëje. Nënqesha kur tha: “Kam pirë kafe atje 
ku më parë patën pirë Piccaso, Apolinaire-i, Modigliani e 
sa e sa emra të tjerë të ndritur, por më paska mbetur mall 
për këtë qoshk të panjohur provincial, krejt të panjohur nga 
bota, megjithëse mban emrin Parajsa”, sepse u ndjeva në 
temën time. 

Fola me qetësinë që të jep siguria e asaj që thua:
- Shelgjet janë rritur shumë shpejt, sepse i kam ushqyer 

me orët e shumta të ndenjjeve të mia. Nëse vjen pas dy 
muajsh, do të shohësh se ky shelgu mbi kokën tonë do të 
jetë zverdhur, kurse të tjerët do të jenë në gjelbërim të plotë. 
Nëse e di, gjëra të tilla ndodhin vetëm në vendet ku ka 
thesare. A kam dyshime? Kisha një kohë të gjatë që pyesja 
veten: “Nga erdhëm, ku shkojmë”, derisa një ditë, teksa 
vështroja natyrën, për sytë e mi u zhdukën bukuritë e një 
çasti më parë: gjelbërimi dhe lulet u bënë një lodër drite, 
ligjërimet e zogjve u bënë lëvizje ere. Një shkëlqim pushtoi 
gjithë botët, duke ia nënshtruar një nevoje, një urdhri, 
një ligji. E pra, atë ditë nuk kisha menduar shumë dhe as 
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kisha pasur ndonjë emocion. Fjala “emocionale” ndoshta 
është fjala e fundit që mund të përdorim për ngjarjet më të 
rëndësishme të jetës. Kjo i ngjan më shumë asaj që provon 
njeriu i shtrirë në shtrat, pas një gjumi të gjatë, kur bëhet i 
ndërgjegjshëm se është zgjuar. 

Gjithë kohën që flisja, e kishte mbajtur shikimin lart. 
Kur e uli, mërmëriti:

- Du rouge au vert tout le jaune se meurt... Nga e kuqja 
tek e gjelbra e gjithë e verdha vdes... A ke dyshime për këtë?

Nuk isha me të vërtetë i sigurt për punë të dyshimit, 
por e pata të qartë se u sigurua ritmi i ëndërruar i bisedës, 
sepse s’isha kujtuar fare për të ndezur cigare. Hapa paketën 
dhe nxora prej saj dy cigare. Ajo kundërshtoi jo pak, por ia 
preva shkurt:

- Duhet ta ndezësh.
Më njihte aq sa për të ditur se s’mund të bënte ndryshe 

atë çast, aty të bar “Parajsa”.

*
Nisja e saj për te Bar “Parajsa”:
Isha e bindur se e shihja, që në nisje, mbarimin e asaj 

historie. Më rrinte në veshë fjala Dashuri, si zëri i saj në një 
fjalor filozofik; ndjenjë e zemrës që na shtyn drejt një qenieje 
(dhe drejt një sendi ose një vlere universale); mbledhje 
progresive e gëzimit që na ngjall marrëdhënia me një 
person të dhënë (Tolstoi); pasion që mund të nxitet brenda 
nesh, pa e kuptuar fare nëse objekti që e shkakton, është i 
mirë apo i keq (Descartes); grackë që i ngrihet individit për 
të përjetësuar specien (Nietzsche, Schopenhauer).

Nisja e tij për te Bar “Parajsa”:



81

ROMANI I LUMTURISË

Do të doja të isha i vdekur, njeri për të cilin s’ka më peshë 
frika, ashtu si e kuptojnë të gjallët, kur i shënon misteri i së 
ardhmes, ose, të paktën, të gjeja një emër për këtë takim, 
mendimi për të cilin më ngjishte një shigjetë drithërime deri 
në indet e nervave më të holla, që dukej se qenë bërë gati të 
më braktisnin njëherë e përgjithmonë, pa bujë, pa shenja të 
sakta paralajmëruese, teksa urreja veten se këtë ma kuptojnë 
menjëherë të tjerët, megjithëse përmbledh në vete të gjitha 
forcat e mia, pa e kuptuar, ndoshta, se secila herë mund të 
jetë e fundit, pa e kuptuar, në fund të fundit, se cilit prej nesh 
i përkasin këto mendime, kur ngjan se janë shkruar diku 
larg nga mendja ime, ose unë i zmadhoj gjërat, si dikush i 
dalë jashtë kontrollit, nga mbilodhja e stresi, nga mungesa 
e besimit, shtyllat filozofike a s’di çfarë tjetër, si dikush me 
plot dyshime për këto të gjitha, sepse, tashmë, asgjë s’e 
prek më, prandaj i kërkoj fjalët me kujdes, derisa të gjej 
emrin e takimit, falë mundësisë së kohës në shërbimin tim, 
siç, kushedi, mund të jetë në të kundërt, përherë e gjallë dhe 
e palodhshme, ku mbështillemi si grimca pluhuri, ndërsa na 
tremb edhe një takim i thjeshtë, në një masë me të ardhmen 
vetë.

*
Kisha ëndërruar që të bënte lojën time, por qe e qartë 

se gjithë atë kohë kisha bërë lojën e tij: nuk i kishte ngrënë 
provokimet, megjithëse bëra të pamundurën për të gjetur 
pikën e pajtimit ndërmjet të vërtetës së historisë së tij 
dhe fiksionit tim, të cilat mbeteshin të pa pajtuara dhe u 
mungonte dialektika. E përfytyroja tek zgërdhihej nga 
pakënaqësia për atë që synoja unë, e shihja të shkrihej nga 
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kënaqësia e zhvendosjes nga fajësia në pafajësi e të thotë, si 
Parmenidi me teorinë e tij të të kundërtave, pafajësia është, 
duke soditur në çast mosqenien e fajësisë, por nuk gjeta 
paqe: ta kërkoje atë, ishte si të kërkoje thesaret e Solomonit. 

Sikur të provonim që këtë histori ta tregonte vajza e 
i-meileve, kamerieri ose pronari i lokalit, çfarë do të fitonim? 

Herë-herë, më dukej sikur me të vërtetë Ai kishte hyrë 
në Shpirtin e Botës. Edhe nëse nuk kishte hyrë, i mjaftonte 
të merrej jeta me të: jeta (ndryshe nga unë) pa pikë mëshire. 
Hoqa dorë nga ai roman që më dukej se ndillte ters, edhe pse 
qe aq e vështirë ta përballoje dështimin, por kur ashtu është e 
thënë, ashtu është e thënë, dhe pikë. E dija se ishin martuar, 
se kishin bërë fëmijë, kështu që mund të imagjinohej se 
kishin prekur lumturinë: gjëra që mund të thuhen me dy-tri 
fjalë dhe nuk ka nevojë të flitet për romancë, kur nuk ka një 
të tillë.

Gjithë materialin e renditur deri atëherë e rroposa në një 
folder që e titullova: “Dështimi është një mësues i mirë”. 
E mbaja në desktop vetëm për hir të titullit, i sigurt se... 
njëherë... nuk e di se pse... do të përfundonte në Askund.
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PJESA E TRETË

FILLIM I RI

Shkrimtari duhet t’i dojë personazhet në të njëjtën masë 
dhe t’i lërë ato që të bëjnë jetën e tyre: ky është një rregull 
i pashkruar, megjithëse jo gjithmonë i zbatuar prej shijes 
së shkrimtarëve. Por nuk është vendi për të diskutuar këtu 
për këto shije: e bëra këtë parantezë për të thënë se, duke 
kaluar në mëdyshje nga pallati i njeriut që ia nënshtronte 
historinë kapriçove të tij, ndesha në personazhin e vetëm që 
i qe bërë padrejtësi (isha shumë i ndërgjegjshëm për këtë), 
prandaj, me një ndjesi faji, u tregova shumë i gatshëm për 
të biseduar me të.

Askush nuk e di se ku ka shkuar, tha.
Do të doja t’i gjendesha, ia ktheva, duke e kuptuar befas 

se ashtu e ndjeja më të vërtetë. 
Po ta takoja, do t’i thosha të njëjtat gjëra, vazhdoi. 

Po në romanet që kam lexuar, të them të drejtën, gjithçka 
është më interesante. Meqenëse lexoj në frëngjisht, italisht 
e anglisht, imagjinoni se sa kam lexuar. Nuk lexoj rusisht, 
por edhe autorët e tyre më pëlqejnë. Mos harroni, sot jam 
85 vjeç. 

Dukej gati njëzet vjet më pak.
A mund të më thoni diçka për këtë çiftin?
Kishte ndjekur gjithçka nga ballkoni, me maninë prej 
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leximtareje romanesh, prandaj mbante mend çdo detaj që 
mendonte se ka vlerë të ruhet. Nëse ka dëgjuar mirë, apo 
herë-herë ka fantazuar, është për t’u lënë në ndërgjegjen e 
saj. Kështu është kur e lë të ta tregojnë jetën të tjerët. 

Do t’jua tregoj si dramë, ose se ashtu e pashë unë, ose 
se ashtu më vjen më për mbarë, tha.

Unë po dridhesha nga frika se me kaq shumë yçkla mund 
të hiqte dorë, ose do të zbulonte se thjesht po fantazonte, 
dhe do të mbetesha pa historinë. 

Fillimisht, shtoi pas pak, përfytyroni një skenë ku vajza 
e dëgjon një copë herë se si i bie violinës, deri në çastin që 
djali arrin ta shohë. 

Ashtu e tregoi: si dikush që deklamon në skenë. Merrte 
përsipër që t’i vendoste përballë njëri-tjetrit: privilegj tjetër 
për një shkrimtar. Pra, ai – ajo, siç e kisha ëndërruar sa herë. 
Veçse këtë herë, një skenë ku vajza e dëgjon një copë herë 
se si i bie violinës.

Duhet pak durim, tashti që jemi mësuar me fillimet e 
njëpasnjëshme.

*
Nesër të dua në rreshtin e parë. Me këtë fustan.
Po përpiqem të gjej figurën time.
Vizën e more?
Ata të ambasadës më veçuan midis njëzet vetëve dhe 

ma dhanë Vizën në dorë.
U je dukur si zonjë.
Dje pashë në pasqyrë dy flokë të thinjur.
Kur e mendoj se ky mund të ishte koncerti i të dyve!
I të dyve është. Vazhdo! Zonja e moshuar ka dalë në 
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ballkon dhe pret që ti t’i biesh violinës edhe për të. Padyshim 
që duhet të ketë qenë shumë e bukur në rininë e saj. Ti thua 
se është e vërtetë historia e atij djalit që vrau veten për të?

Është histori që ka marrë dheun në kohën e saj. 
Po ku mund ta gjejë armën një adoleshent?
Nganjëherë, mjafton të të shkojë mendja.
E mban gjallë ëndrra për ta njohur si violiniste.
Unë them se më tepër e mban ëndrra për të jetuar si 

violiniste. Duhet t’i çojmë edhe një ftesë... Përpiqet të 
kapë teknikën, sepse nuk ka vazhduar kurrë një shkollë të 
mirëfilltë arti. Kur ka qenë fëmijë, ka marrë pak mësime në 
një shkollë murgeshash.

*
Kur ai u largua për te vendi i studimit, ajo filloi të merrej 

me garderobën. 
Pas pak çastesh, atje pas raftit të rrobave, dukej duke 

folur në celular. Kur u rishfaq, gjithë qenia e saj tregonte 
shenjat e një tronditjeje të thellë. Vazhdimisht shikonte 
nga telefoni që mbante në dorë dhe nuk e ndjente afrimin e 
tjetrit, sepse djali tashmë gjendej pranë saj. 

Mos ishte ndonjë që pyet për koncertin?
I kanë rënë gabim. 
Je zverdhur e tëra. 
Më duket se ka qenë një ditë tepër e lodhshme.
Të lajmëroj ndonjë mjek?
Jo, jo, se do të më kalojë. Mbase ky fustan që vesha, më 

tregon më të zbehtë.
Kur të kthehesh nga Parisi, duhet të fillosh të mendosh 

më shumë për veten. Do të kujdesem unë për gjithçka.
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*
Ai u largua dhe luajti një copë herë në violinë. Befas ajo 

u duk duke folur përsëri në telefon. U shfaq me një tjetër 
veshje, por shumë më e hutuar se herën e parë.

Ndërkohë, ai e kishte lënë violinën dhe u afrua i 
shkujdesur. 

Është… dikush… që sapo telefonoi.
Nëse s’paska identitet, pse i kushton vëmendje?
Më qëllo!
Ç’është kjo? Një mënyrë eksitimi?
Kur isha në Francë, jam njohur me një burrë. 
Çfarë kërkon prej teje?
Të martohet me mua.
Unë e di se të gjithë burrat duan të martohen me ty. Lëre 

të mërzitet. Do të mërzitet dikur. 
Më merret pak fryma: hapi dritaret… Dritaret, të lutem!
Hapur janë dritaret.
Kam vështirësi në frymëmarrje.
Mos janë probleme shtatzënie? Sonte nuk po i bie më 

violinës: në djall ato pasiguritë e vogla. Do të rri këtu pranë 
teje.

Shko. E dua këtë koncert. Ti duhet ta bësh atë edhe për 
mua: i kam emocionet sikur do të dal vetë në skenë.

Tepër e madhe për mua kjo që po ma beson.
Unë pres që të ndryshojë edhe jeta ime, jo vetëm e jotja, 

pas këtij koncerti. Një takim me Presidentin e Republikës 
mund të ndikojë për të ardhmen e karrierës sime.

Mendoja se këto ide kanë mbetur në një kohë të shkuar: 
nuk më ke folur më për to. S’ka rënë biseda. Ja ku ra.

Më vjen mirë që s’të kanë lëshuar dëshirat për jetën. E 
unë ta qaja hallin!
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Pse ti je plakur? 
Nganjëherë më duket vetja njëqind vjeç. S’bëre mirë që 

më tregove për ato dy thinjat. 
Të dhashë një mundësi që të më kundërvihesh kur të të 

them “xhaxhi”, siç të tha ai djali i vogël atë natë.
Dua të them se të gjitha këto të miat kanë emrin tënd.

*
Gjestet e tij qenë prej pijaneci. Ajo, që nuk e duronte 

këtë pamje, u kthye nga unë, që nuk e kisha humbur pamjen 
kureshtare, dhe mbylli pak grilën e dritares.

Pse nuk më shikon si xhentëlmen?… Po pi për fitoret e 
gruas sime… A nuk jam një xhentëlmen? 

Jeta jonë nuk duhet të shtyhet më mbi gënjeshtra. 
Frazë dramash mediokre.
Mos duhet të ta kujtoj se ti ia ke dalë vetëm në sajë të 

punës sistematike që ke bërë?
Kush e di për këtë historinë... e francezit?
Ti je rob i opinionit.
Ajo u largua për pak, pastaj u duk se si tërhiqte një 

çantë, të cilën e hapi me durim dhe hodhi te këmbët e tij një 
tufë me zarfe. 

Atje në ballkonin tim, unë me siguri kisha marrë pozën 
e plotë të kureshtjes.

Qysh se e mora vesh që kërkonte martesë prej meje, 
nuk hapa më asnjërin nga zarfet. 

Si ka mundësi që kam jetuar nën një çati me ty?! 
E kam respektuar martesën tonë. 
Kjo është pak e pakuptueshme për mua. 
Mos pi. 
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Vërtet, pse u dashka të pi që të bëhem qesharak: ti ia 
dole të më bësh qesharak edhe pa pirë. 

Ti tërhiqesh me qëllimin që t`i fyesh veprimet dhe 
vendimet e mia. T`i injorosh. Ti je burri im dhe ne duhet të 
diskutojmë bashkë.

Kujtova se gjithçka është te muzika. Kur luajta, qeshë i 
fortë, por kur ndalova, heshtja qe më e fortë. 

*
Ishte muzgu i një fundvjeshte dhe ndihej ardhja e 

errësirës. Meqë qe bindur për kokëfortësinë e tij, ajo u vërtit 
nëpër apartament, derisa i mbeti shikimi te violina. Kur u 
kthye nga ajo, tashti qe ai që vërtitej i hutuar. 

A di çfarë i mbetet një burri kur i humbet të gjitha? Hyji 
që vdes i fundit, është nderi. 

Nuk ke dështuar: nesër ke koncertin.
Nesër?! Të dështuarin e lë edhe kujtesa.
I rregullon ai dokumentet... Dua ta marr djalin me vete. 
Se ku i kam dëgjuar këto fjalë!… Ndoshta kemi parë 

shumë shpesh drama... Më shpesh sesa duhet... A nuk mund 
ta themi dot një fjalë nga vetja? Po a nuk të duket se një 
ditë duhet të lexojmë të palexuarën, atë që është vetja jonë 
e pastër, që nuk mund të përsëritet te të tjerët? 

Është e vështirë të mos e lëndosh atë që dashurohet.
Ke fjalor të varfër, e dashura ime, por të mjaftueshëm 

për të… për të… Mos të duket vetja militante? Si në dramat 
e Ipsen-it? Unë përditë kërkoj mënyrën time të shfaqjes së 
personalitetit… që të… shkatërroj hipokrizinë e burrave… 
Mënyrë që buron së brendshmi… natyrshëm, pa e ditur 
as vetë… Mënyrë që do të rrezikojë sjelljen tradicionale 
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të burrave… që do t`i bëjë të mos dinë të vendosen para 
meje… para një gruaje që do të jem unë…

Dashuria është si feja: nuk arrihet me forcë.
Vetëm kjo na ka mbetur: aforizmat. Tu, deorum 

hominimque tyranne, Amor! Ti, Dashuri, tiran i perëndive 
dhe i njerëzve! Po si do t’ia bësh zhgënjimit, që vjen si 
rrjedhojë e plotësimit të dëshirës? As që ke menduar për 
këtë? 

Ti s’mund të dalësh mbi ligjin. Ti s’mund të dalësh mbi 
natyrën e krijimin.

Mbi natyrën? Mbi krijimin? E çfarë di ti mbi natyrën e 
krijimin? Ti gjithmonë e ke mbajtur veten për të zgjuar, po 
ja ku po ta them unë të vërtetën, të hidhur apo jo të hidhur: 
kanë gracka të tmerrshme. Ja, ku po të kërkoj falje që nuk 
ta kam dhënë këtë kënaqësi më parë. Si ka mundësi që ia 
kam hequr vetes këtë emocion! Më thuaj: a do të mund ta 
përballosh zhgënjimin e plotësimit të dëshirës? Do të jetë 
një vuajtje e tmerrshme. Ferri vetë! Vetëm unë mund të të 
shpëtoj prej saj. Kupton? Dhe ti do të ma dish për nder gjatë 
gjithë kohës atje në përjetësi. Edhe unë kujtoja se kjo dorë 
është vetëm për violinën. Të gjitha artet, ka thënë një i ditur, 
priren drejt gjendjes së muzikës, që është formë e kulluar. 
Madje, edhe krismat vetë. Veçse atje ku do të shkojmë, do 
të kemi pak probleme me kujtesën.

*
A mund të mos e duartrokisja atë grua, që ma ktheu me 

një reverancë të gjatë, si një aktore që del në skenë për herë 
të fundit?

Meqë ti nuk po e përmend vdekjen, edhe unë do ta lë 
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pa përmendur, i thashë tek po ndaheshim. Edhe unë jam 
dakord që të mos përmendet vdekja në këtë roman.

Ajo m’i nguli sytë, pak e çoroditur. Më pa me sikletin 
e dikujt që ka parë mijëra faqe romanesh, apo dramash, por 
s’i ka bërë vaki një gjë e tillë.

Nxora një fletore dhe fillova të hidhja ndonjë gjë në 
formë pikete, që kujtesa të mos më bënte lojëra, ndërsa ajo 
e shfrytëzoi këtë kohë për të marrë veten. 

E falënderova para se të ikja, me shumë respekt, sepse 
kjo, që i kujtonte jetën në alta societa, i pëlqente.

Mirëpo e mora në telefon që atë natë.
Pastaj erdhi policia, dhe juve ju desh të dëshmonit?
Edhe pas telefonit, e ndjeva se si gjithë qenia e saj 

zjeu nga një zhgënjim i tmerrshëm, i cili, në fraksion të 
sekondës, kaloi nga unë dhe më la pa frymë.

Megjithëse diksioni i saj ishte i qartë, prej aktoreje, nuk 
arrita ta kuptoj menjëherë atë që më tha.

Aty ku kishte vend për fjalët, nuk kishte vend për 
vdekjen.

*
E la të ikte, ku deshi ajo... Të dielën e parë të çdo muaji, 

ora 10:00, francezi i saj, ai që kishte premtuar ta ndihmonte 
për karrierën e saj si violiniste, e priste në të njëjtën tavolinë 
të Bar “Parajsës”. Në Paris. Më saktë: Caffe “Paradise”... 
Një fund që nuk e kam lexuar ndokund. Ti e ke lexuar? 

Qysh se u shqiptuan në telefon, këto fjalë i mendova si 
finalen e romanit.

Kur u kujtova se Hemingway e shkroi finalen e romanit 
“Lamtumirë armë” 38 herë, mendova se ky duhej të shihej 
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si një rast për t’u brohoritur: edhe pse fillimi paraqiti 
probleme, fundi erdhi në dorë, siç vjen ndonjëherë ndonjë 
zog i hutuar, pa e kuptuar nëse duhet të rrijë edhe pak apo 
të largohet.

Pak kush e di se çfarë do të thotë kjo për një shkrimtar: 
isha i lumtur. 

Por mezi e shqiptova, kur po mendoja se mund të zgjoja 
zilinë e personazheve.
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PJESA E KATËRT

Kur kisha hequr dorë nga ideja se mund të më shkruante, 
një të diel paradite, njeriu i dosjes u fut në chat, duke më 
lënë aty të fundit fjalë që kam prej tij, të cilat, sigurisht, 
do t’i rendisja pa prekur asnjë presje, ashtu siç më kishin 
ardhur, që as të zbutej, as të rëndohej gjithçka ka jeta të 
pamëshirshme:

 
Jini pak i durueshëm. Ju e dini se si zgjohej Dostojevski: 

ashtu edhe mua, më duhet mbi një orë që të vendos 
komunikim me familjarët e mi.

***
Jemi në lokal: ime shoqe është në tavolinë, ndërsa çuni 

ka hipur lart te lodrat.

***
Po shoh se edhe ime shoqe është me humor të keq. Kjo 

është shenjë se duhet të pres, sepse humori im është i lidhur 
me të sajin.

***
Për të ndryshuar diçka, shkova e pashë djalin se çfarë 

po bënte te lodrat dhe u ktheva, me shpresën se kaq ishte.
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***
Humori i saj i keq po zgjat shumë, prandaj më duhet të 

shikoj rrotull se mos ka ndonjë mashkull në këtë mes, që ia 
ka prishur mendjen se me mua e paska çuar jetën dëm.

***
Tipi pas nesh, që i tha kamerierit t’i çonte gazetën e 

ditës, nuk mendoj se mund të jetë tipi i saj.

***
Edhe tipi përballë meje, që po rri me dy vajza, nuk më 

duket nga ata që mund t’ia ndryshojnë jetën një gruaje të 
martuar.

***
Kur hyri në lokal një familje që e ka djalin në një klasë 

me tonin, gjeta arsyen për të lëvizur edhe një herë nga 
tavolina.

***
Çiftit i erdhi të qajë të gjitha hallet e çunit.
Biseda u zgjat derisa i vogli erdhi te tavolina dhe filloi 

të thithë pipin e një lëngu frutash.
Me sa duket i xhelozuar, im bir nxori kokën dhe kërkoi 

një ëmbëlsirë.
Shkuam te banaku, zgjodhëm ëmbëlsirën dhe u kthyem 

te mami, që ta informojmë për veprimin tonë.
Por gjetëm një mami që desh na hëngri gjallë.
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***
Mami është bërë xheloze qysh se kemi hyrë në lokal: 

është një femër së cilës unë i qenkam afruar dy herë.

***
Femrën që na e ka hapur dikur një bisedë të tillë, nuk 

e kam parë në lokal. Kam parë rrëshqitas vetëm të shoqin 
që, i pa rehatuar, mbante në buzë një cigare të pa ndezur, 
ndërkohë që e bija ulej e ngjitej nga këndi i lodrave.

***
Ishte fjala për një që as e kisha parë, megjithëse u 

mundova të kujtoj se mos më kishte dalë përpara një masë 
e madhe, pa e fiksuar se kush qe, pasi bëhej fjalë për një 
femër që të tërhiqte vëmendjen vetëm për një gjë: shëndetin 
gati të pakonceptueshëm.

***
Meqë ime shoqe nuk po e përmbante zemërimin, ndërsa 

unë nuk po arrija ta bindja për të vërtetën, që të mos u jepja 
mundësi thashethemesh njerëzve në tavolinat përreth, 
futa laptopin në sqetull, bleva disa fruta dhe u ngjita në 
apartament.

***
Pak ditë më parë, një shok nga Londra, i cili është 

martuar atje dy herë dhe ka fëmijë nga të dyja gratë, më tha 
që të mos bëja aq shumë për familjen, por unë vazhdoj të 
shoh në këto fjalë dramën e tij, jo timen.
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***
Përpiqem të sjell ndërmend çastin ku u prish gjithçka, 

duke besuar se do të gjej atje atë që më duhet.

***
Bëra një zbulim: jam i sigurt, atëherë kur po bëhesha 

gati për të qenë lexues i vetvetes, duhet të ma ketë përshkuar 
fytyrën ndonjë dritë, ndonjë lloj i çuditshëm lumturie, të 
cilën ime shoqe e ka marrë tjetër për tjetër.

***
Pas çdo lëvizjeje drite, më bëhet se po më afrohet dhe 

këtë ardhje e identifikoj më reflektimin e saj dhe qetësinë 
time shpirtërore. 

***
Më ka zënë gjumi. 
Ky me duket lajm i mirë për nervat e mia të lodhura, 

por nuk më del ashtu: prapë nuk ia nis dot leximit.

***
Kanë kaluar plot pesë orë nga zënka dhe ime shoqe 

duhet të kishte ardhur tashmë.

***
Kanë kaluar plot dhjetë orë nga zënka dhe ime shoqe 

duhet të kishte ardhur tashmë.
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***
Më pihet një kafe, veçse larg, shumë larg, shtëpisë sime.

***
Kur ulem për të pirë kafenë dhe kamerieri më sjell 

gazetën e ditës, më ngulet në tru një paragraf:
Brenda atij fshati të vogël në dukje po zbulohen, përveç 

hashashit e depove të armatimit të rëndë, edhe kërkues 
floriri. 

***
Është edhe një pyetje që nuk e largoj dot nga koka: 

sa njerëz në botë po mendojnë se si shkruhet Romani i 
Lumturisë?

***
I dashuri mik Marin Barini, meqë lumturia jote është 

kur mendon për gjëra të pambaruara, përktheje edhe këtë 
fillim të ri si një lumturi të re...
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TIRANË - VJENË - TIRANË
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Kur erdhi e shoqja, unë kisha kohë që pyesja veten: 
A mos mendonte se nuk e kisha dëgjuar si duhet? A mos 
mendonte se kisha folur gabim, që nuk po jepte shenja nëse 
e hapte postën elektronike, pra që nuk po dilte nga strofulli 
i vetizolimit? Apo patosi im më bënte naiv para syve të tij? 
Në vend që t’i sqaronte, ardhja e të shoqes, të cilës, atë çast, 
po ta kapje për hunde, mund t’i dilte shpirti, m’i ngatërroi 
gjërat më keq.

Unë, tha shkurt e prerë, kam ardhur të më ndihmoni për 
divorcin. 

Ai ishte kthyer prapë në Alpe dhe ajo nuk e hiqte nga 
mendja se po e tradhtonte. A mund ta bindja se qe ndryshe? 
Kërkonte prova, si për pohimin, si për mohimin. Meqë po të 
mos i thoshe diçka, ishte sikur ta vrisje, u kujtova se e kisha 
një përgjigje. 

Çfarë ka prej meje në postën e tij elektronike, do ta keni 
edhe ju, i thashë. Aty është gjithçka kemi folur me njëri-
tjetrin. Gjithçka që unë mund të dëshmoj.

Megjithëse ndihej se do të donte ndonjë fjalë më shumë, 
iku pothuajse e ngazëllyer. 

Diku pas një jave më erdhi prej saj një falënderim i 
thatë, por, meqë nuk dija si ta merrja atë, si ta zbërtheja, 
i besova këshilltarit të duhur, bashkëshortes sime, dhe 
vendosa t’i bëja publike materialet elektronike, ashtu siç 
ishin, me ato “Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:” 
dhe “Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, unë thashë:” në 
krye.
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Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Isha i sigurt: Marin Barini dhe Frederik Rreshpja e 
donin dhe e urrenin njëri-tjetrin në të njëjtën masë. Nga 
kjo pikëpamje dukej sikur qenë i njëjti njeri. Shpesh, i 
ngatërronin gjërat e tyre. Edhe vargjet... Pas atij udhëtimi 
në Vjenë, kjo s’kishte pse të vazhdonte më: do të bëja që 
njerëzit t’i thoshin: Marin Barini, dhe pikë. Poeti Marin 
Barini, dhe pikë. E vlerësoj vëmendjen tuaj. Mes nesh kjo: 
shkrimtarët vdesin për pak vëmendje. Por nuk u pëlqen 
shumë të flasin për punën e tyre. Sidomos kur ajo ngec.

Nëse ju them se ai ujë që rrjedh poshtë këmbëve tona 
quhet lumi i Vermoshit dhe është i vetmi lum shqiptar që 
takon Danubin, ju duket ikje nga tema? Në fakt, kështu unë 
po përpiqesha të hyja sa më shumë në temë, por më duhet 
ta pranoj: këtu është vendi që e prisja më pak pyetjen tuaj. 
Qysh se kam zbritur nga avioni, jam munduar vetëm ta 
shmang atë histori. Erdha këtu në Alpe që ta fshij nga truri. 
Pak më parë po mendoja se, nëse do ta tregoj për ju, më 
duket se më duhet të hipja edhe një herë në avion, për një 
vajtje-ardhje tjetër, që të përmbledh përsëri përjetimet dhe 
ndjesitë. Duket se janë aq shumë, sa nuk mund të vë rregull 
mbi to, por vetëm t’i përshkruaja ashtu siç vinin, apo, të 
paktën, të thosha herë pas here se shkonim drejt Vjenës apo 
drejt Tiranës. Nganjëherë, më duket se këtë mund ta bëj. Po 
ju do të mërziteni. Kush do t’ia dijë për një histori si kjo, në 
kohën tonë ku lajmi vjetrohet për tre minuta! 
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Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Vendimin për të fluturuar drejt Vjenës e mora kur pashë 
se një poet arbëresh, me dashamirësinë për të promovuar 
letërsinë e vendit të origjinës, paraqiste në rrjetet sociale 
një poezi të Marinit, të përkthyer në italisht dhe të vendosur 
në faqet kulturore të atij vendi, por unë e dija se poezia 
ishte e tjetërkujt. Kur arrita të komunikoja me përkthyesin, 
më tha se jo vetëm që e kishte parë të paraqitur si të tijën, 
por edhe të lavdëruar nga një poet i njohur. Edhe pse e dija 
se Marin Baini qe poeti shqiptar më i lakuar dhe se prirja 
për ta përkthyer kishte marrë përmasa të mëdha, m’u duk 
shumë e habitshme rezistenca e personave të portaleve 
për të mos e korrigjuar ngatërresën. Ma konfirmuan edhe 
persona të tjerë që e kishin hasur këtë problem. Për çudi, 
poezitë e ngatërruara rezultonin më të brohoriturat nga ky 
rreth njerëzish, megjithëse autori i vërtetë as që qe në dijeni 
të këtij “suksesi”. Kulmi qe kur njëri prej tyre, të cilit ia 
paraqita të gjitha faktet se si qëndronte e vërteta, më tha 
se poezia X qe e Marin Bainit, pasi një miku i tij e kishte 
marrë prej vetë dorës së autorit.

Po, kishte ardhur koha që të merrej pak lavdi prej 
tij, por prirja për ta marrë si e donin dhe jo si qe, mbetej 
mënyra më e mirë për ta vrarë si poet. Rreziku shtohej, 
sidomos, për sa kohë që nuk i qe dhënë ende vendi që 
meritonte. E dija se gjithmonë kishte dashur të ishte 
ndryshe nga çfarë mbizotëronte në realitetin shqiptar, por 
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jo të ekskomunikohej. Ishte shumë i vetëdijshëm për atë që 
mund të bënte. Mania që kishte për përsosmërinë, e bënte 
që të reflektonte vazhdimisht. Në krye të disa viteve, vëllimi 
- me të cilin po merrej gjithë jetën - kishte marrë pamje 
tjetër: në vend që të kishte më shumë, kishte më pak poezi. 
Njëherë më tha se synonte 100 poezi, po nuk mund t’i bënte 
aq, njëherë tjetër 50, ndërsa në fund fare, më tha se synonte 
për një të vetme. Vetëm kjo ideja e fundit i kapërcente ato 
të Frederik Rreshpjes, i cili, siç thashë, i ngjante aq shumë, 
por nuk qe shprehur ndonjëherë se donte të botonte një 
poezi të vetme. Poezia e Marinit do të ishte me ISBN dhe 
gjithçka tjetër për ta quajtur botim. 

Në dijeninë time, nuk bëri asgjë nga ato që thoshte. Për 
të nuk kishte rëndësi që unë - apo edhe ndonjë tjetër si unë 
- e quaja këtë një nga trishtimet më të mëdha të poezisë 
shqipe në përgjithësi. Por kishte edhe gjëra që më ngrohnin 
nga pak. Për shembull, e kishin dëgjuar të thoshte: Kam 
vënë re se tani poezinë e shkruaj më me pasion se kur kam 
qenë 20 vjeç. Apo: Do t’ju duket e çuditshme, siç shkodran 
që jam, por më pëlqen të vazhdoj rrugën e Poradecit - është 
më i larti. 

Kështu ishte shprehur, fjalë për fjalë, para tij, edhe 
Frederik Rreshpja, saqë m’u desh kohë ta verifikoja se nuk 
po gaboja, që po i vija këto fjalë edhe në gojën e Marinit.
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Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Një fillim qershori, teksa përpiqej të shpjegonte 
përafrimin e legjislacionit shqiptar me atë të BE-së, një 
senator francez, mu në ish-sallën e Byrosë Politike të KQ 
të PPSH-së, po rreshtonte vështirësitë nëpër të cilat kishin 
kaluar shqiptarët: periudhën e pavarësisë, aneksimin italian, 
komunizmin e Enver Hoxhës dhe rënien e piramidave 
financiare. Gjatë atij fjalimi - sapo kisha parë dosjen e 
dënimit politik të Marin Barinit - figura e Enver Hoxhës 
m’u fanit tri herë. Njëherë, kur po i thoshte Kadri Hazbiut, 
zotit të Sigurimit të Shtetit: Kujton ti se nuk e di partia që 
je një mut muti!? Njëherë tjetër, kur e shau nga motra. Dhe 
herën e fundit - me sa di, nuk është parë ndonjëherë në 
ndonjë filmim - kur i thoshte atij që kishte më afër (Ramiz 
Alisë): Të fshihemi, më duket se pashë ata të Sigurimit! Kjo 
donte të thoshte se nuk po më hiqej sysh çasti i njohjes me 
atë dosje, ku B.T., shofer, kishte dëshmuar: I thashë se më 
pëlqenin shkrimet për Sigurimin e Shtetit, por ai ma ktheu 
se ato shkrime janë budallallëqe. Atëherë unë e pyeta nëse 
lexonte veprat e shokut Enver, por ai edhe më i mërzitur 
më tha: Nuk kam kohë; ku G.T., ish-shok shkolle, kishte 
dëshmuar: Meqë isha mbetës në lëndën e letërsisë, në 
klasën e gjashtë iu luta Marinit të më ndihmonte në mësime. 
Kam shkuar disa herë në shtëpinë e tij. Gjatë bisedave të 
ndryshme, më kujtohet se ka thënë që jeta në vendin tonë 
është e keqe, kurse në vendet e tjera ka më shumë liri 
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për popullin. Ai më ka propozuar që të arratiseshim; ku 
D.G., një mësues që ëndërronte të bëhej shkrimtar, kishte 
dëshmuar: Marini tha se shkrimtarë të mëdhenj janë 
Leopardi, Verlaine-i, Baudelaire-i, por unë ndërhyra dhe i 
thashë se nuk mund t’i ndajmë ata nga veprimet që kryejnë: 
pra, nëse pikëpamjet e tyre janë reaksionare, edhe shkrimet 
e tyre janë reaksionare; ku relacioni i degës së Lidhjes 
së Shkrimtarëve për Shkodrën bënte përmbylljen: 1. Nuk 
studionte filozofinë dhe estetikën marksiste-leniniste të 
Partisë sonë dhe veprat e shokut Enver Hoxha. 2. Shprehjen 
se forma përcakton vlerën e veprës së artit, e materializoi 
në vjershat e tij hermetike:“duar uji, zjarri, që zgjaten në 
qiej”. 3. Tërë opinioni do ta përshëndeste një masë ndaj 
këtij shkrimtari të padenjë për revolucionin dhe ndërtimin 
socialist... 

Sipas premtimit, kursi i drejtimit: Vjenë - Tiranë. Çfarë 
kishte poshtë nesh? Nuk më kujtohet. Më kujtohet se një 
herë më tha që po bënte një studim për Enver Hoxhën. 
E bëri? Nuk mbaj mend të bisedohej me të dy herë për 
të njëjtat gjëra dhe unë pikërisht te kjo gjë duhej t’i gjeja 
pyetjet e gatshme për në Vjenë.

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Në kohën që Marini u godit nga sëmundja dhe i nipi 
emigrant e mori në Vjenë, hartuesi i relacionit të Lidhjes së 
Shkrimtarëve, një kritik i njohur i letërsisë së socrealizmit, 
mori vlerësimin “Mjeshtër i madh” nga Presidenti i 
Republikës. Sapo kishte botuar përmbledhjen ku gjendej 



105

TIRANË - VJENË - TIRANË

çfarë pat parë te Marini pronar - shtypshkronje: Një 
badigard te dera e jashtme, një te dera e brendshme dhe një 
te dera e dhomës. Disa badigardë silleshin në rrugicë dhe 
disa të tjerë silleshin në oborrin e brendshëm të vilës. Diku 
në fund të gjelbërimit dëgjohej krakëllima e shtypshkronjës. 
Tashti, më së fundi, presim një poet. Pamja qe po aq e 
vërtetë sa edhe ajo që pata përshkruar unë, jo shumë kohë 
më pas, tashti pa shtypshkronjë, e cila zhdukej nga jeta e 
Marin Barinit me lehtësinë që ndodhin gjërat në përralla: 
Vetmia, që ka vrarë shumëkënd, për Marinin bëhej një lloj 
oksigjeni tragjik dhe gazmor. Ai i shkatërronte iluzionet, 
gjersa prekte zhgënjimin absolut, sepse vetëm me këtë çmim 
mund të shihte përnjëmend diçka. Mund të dëshmohet se 
te shtypshkronja e tij nuk botoi asnjë libër artistik. Mbase 
edhe nuk e dinte se francezi Mallarme e kishte pasur para 
tij një ide të tillë: poezia duhet të jetë e pakët si ari. Aty 
shtypi traktet politike, të cilat nuk do t’ia falnin ata që ishin 
në pushtet, sepse atëherë erdhi gjoba që nuk e la të ngrinte 
më kokën prej biznesmeni të suksesshëm (nëse kishte qenë 
ndonjëherë).

Nuk e di nga e paskësh ditur ai njeri për udhëtimin tim, 
që më foli si kryetar jurie i një komisioni të Ministrisë së 
Kulturës, i cili do të paguante disa dorëshkrime fituese: 
Vetëm ti mund të na japësh dështimin spektakolar marinian, 
tha. Nuk bëri dot një libër, kur shokët e tij kanë bërë një 
kosh me ta. Është pará e mirë, me të cilat do të punosh në 
mënyrë komode. 

Siç kishte bërë gjithë jetën: lexonte dhe shijonte vetëm 
veten.



106

Gazmend  Krasniqi 

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Jeni rreshpist? E pashë se si e përcillni shqiptimin e 
emrit të Frederikut... Po? Ndoshta vazhdonim mbi Tiranë, 
kur më erdhën në kokë dy ide fillimesh. 

Ideja e parë ishte kur vendosa t’u jepja rëndësi 
shënimeve të një gazetareje të zemëruar, e cila shkruante: 
- Do të desha të filloja me diçka të tillë si: Një ditë, dikush 
në shijet e të cilit besoja, më foli për një poet nga Shkodra, 
që, edhe pse unë nuk ia kisha dëgjuar emrin kurrë, qe “më 
i mirë se Frederiku (Rreshpja)”. Po mendoja se kisha 
kapur një kryelajm, megjithatë, shkuan disa ditë derisa e 
bëra të mundshëm një shërbim gazetaresk në qytetin verior, 
por te shtëpia e poetit nuk përgjigjej njeri, as në portën 
kryesore të banesës private ku jetonin të afërm të tij, as në 
dritaren e vogël që shihte nga rruga, e cila qe dhoma, ku, 
sipas shoqëruesit tim, ai banonte i vetëm. Rreth tre muaj më 
pas, ndërsa po afroheshim te porta e tij, tashti në Tiranë, 
megjithëse muzgu po bëhej mbrëmje, e pamë të futej te njëra 
nga tri makinat që ndodheshin në rrugicë, të cilat u nisën 
me shpejtësi, duke ngritur pluhurin përpjetë, si në një skenë 
filmi aksion. Pasi shoqëruesi im i bëri shenjë një taksisti, u 
rrotulluam në qendër dhe iu afruam Ministrisë së Mbrojtjes, 
ku pamë se kishin zënë vend tri makinat që ndiqnim. Do 
të tregoj vetëm për atë pjesë që qeshë dëshmitare: Kur u 
afruam ne, Marin Barini po i thoshte ministrit të Mbrojtjes 
se kryetari i opozitës kishte vendosur ta vriste, prandaj 
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kishte ardhur që ta mbronte me trimat e tij. Unë e humba 
shijen e asaj dite, kur mësova se Marin Barini nuk ishte 
“një njeri i harruar në varfërinë e vet”, por pronari i një 
shtypshkronje... Sa për kështu, do të shkruaja për Rreshpjen 
të cilin e shihja shpesh...

Ideja e dytë ishte kur u kujtova se Marini dhe Frederiku 
kishin shumë gjëra të përbashkëta, sa shumë shpesh mbronin 
të njëjtat ide. A e keni hasur një poezi të Frederikut, të 
viteve të fundit, të cilën, me siguri, Cavafy do t’ia kishte 
përshëndetur:

Barbarët ikën. Po nga vanë? Askush nuk i pa.
Asnjëri nuk e di nga shkuan.
Mirëpo barbarët ishin.
Të vrarët janë aty, por barbarë, thonë, nuk ka pasur kurrë.

Po kuja e atij mëngjesi me të rënët mes xhadesë?
Kur erdhi nata, një hënë e trishtuar
në llambadhen e saj mblidhte shpirtrat në ajër.
Tymi i zi mbi uzinat dhe fshatrat e shkatërruara,
mijëra rrënime barbarësh.
E megjithatë, thonë, barbarë nuk ka pasur kurrë.

Atëherë pamë njëri-tjetrin në sy
dhe e kuptuam që barbarët ishim vetë.
Ah, prandaj asnjëri nuk e diti nga shkuan barbarët?!

Mirëpo barbarët ishin, ose, të paktën duheshin shpikur.

Unë e di se ajo është shkruar pas asaj dite ku, pasi kishin 
bërë copë disa novelistë jashtë shijes së tyre, meqë nuk u 
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pajtova me mendimet e tyre për Cavafy-n, më thanë, gjithë 
sfidë, t’u përmendja një poezi të tij dhe unë u vonova pak, 
jo se nuk po e gjeja atë, por se për një çast nuk po i gjeja 
titullin e saktë. 

Po Marini çfarë pat shkruar? Një roman për Frederikun 
dukej më i thjeshtë: ai të paktën i kishte botuar gjërat e veta. 
Por, sigurisht, nuk mund të bëja hapa prapa. (Nëse mund të 
thuhet kjo kur je në bordin e një avioni).

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Meqë pranë ndenjëses më ra një burrë i ftohtë (austriak!) 
dhe peizazhi i orës pesë të mëngjesit nuk më ngacmonte, 
hapa mini-laptopin, por nuk më vinte t’i hidhja idetë e 
mësipërme, sepse zgjohej thënia e vjetër: trupi udhëton, jo 
mendja. Si narrator, e lija veten të miklohesha nga e gjitha 
kjo, derisa ta kapja idenë e romanit, edhe pse prisja që 
gjërat të ishin më të thjeshta: pra, shkoje në një rezidencë 
shkrimtarësh dhe do të shkruaje se s’bën. Thashë 33 herë: 
Qui scribit, bis legit (Kush shkruan, lexon dy herë), edhe 
pse nuk arrita të hidhja asnjë fjalë. Ndryshe nga çfarë mund 
të mendohet në këto raste, nuk pata ndonjë dhimbje, sepse 
mendova: në Vjenë më priste Marin Barini; në gojën e tij 
më rrinte romani i ardhshëm dhe fati si shkrimtar. E dija se 
mendjet mistike shpreheshin që udhëtimi i mendjes dhe jo i 
trupit do të ishte i mjaftueshëm, që Emerson-i e pat quajtur 
udhëtimin “parajsën e të marrit (fool’s paradise)”, se shpirti 
nuk është udhëtar dhe: “i mençmi rri në shtëpinë e vet”, 
por edhe pa i lexuar këto, e kisha parë veten nga ata që 
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“udhëtojnë në mendje”. Për shembull, atë çast shihja time 
shoqe, që po më fliste.

Ajo: (Duke treguar, në vazon e shtëpisë sonë, bambunë 
e zverdhur) Si bashkim i Njëshit dhe i Dyshit, Treshi 
(Omnia bona tria: të gjitha gjërat e mira shkojnë nga tri), 
si numër i qiellit, ndoshta rrjedh prej triadave hyjnore - 
Iside, Osiride dhe Horus tek egjiptianët; Brahma, Vishnu 
dhe Shiva te hindutë; Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë te 
krishterët; nga treshja tezë, antitezë dhe sintezë te Hegeli; 
nga treshja burrë, grua dhe fëmijë; nga tri virtytet kryesore 
të krishterimit: besim, shpresë dhe mëshirë; nga tri parimet 
themelore të alkimisë: squfur, kripë dhe merkur...

Unë: Ndoshta, kështu mund të niste një libër me 134 
mijë rrahje në tastierën e kompjuterit. Njëshi do të ishte 
Zoti, ose simboli fillestar i tërësisë, në të cilën mëtojnë 
të përtërihen të gjitha gjërat e krijesat. Katra do të ishte 
Toka (zjarri, uji, ajri dhe dheu; fëminia, rinia, pjekuria dhe 
pleqëria, veriu, jugu, lindja dhe perëndimi; pranvera, vera, 
vjeshta dhe dimri; germat A-D-A-M dhe katër lumenjtë e 
parajsës.) 

Ajo: Kurse Shtata, shuma e Treshit dhe e Katrës 
(shtatë ditët e javës; shtatë planetët e rregullit kozmik; 
shtatë mrekullitë e botës; shtatë qiejt me shtatë hierarkitë 
e engjëjve dhe shtatë kokat e përbindëshit të apokalipsit, 
si shtatë kupat e zemërimit qiellor), do të ishte numri i 
kryerjes, i begatisë dhe i plotësisë.

Po thosha për katër burgjet e Marin Barinit - si elementet 
e botës, si moshat e njeriut, si stinët e vitit, si pikat e 
horizontit, si shkronjat e njeriut të parë dhe si lumenjtë e 
parajsës, kur ja ku më erdhi kujtesa: gruaja kishte të drejtë 
- luleshitësja na tha se duheshin tri bambu. Tri copë sjellin 
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fat. Me shpresën se në treshen bambu, bonsai dhe zogj mund 
të bulëzonin idetë - si në ëndrrën që pa greku Lukian, ku i 
thoshin: “Është ai!”: Poeti: një privilegj që nuk e gëzonte 
profesioni i skulptorit, me të cilin ky po merrej ndërkohë, 
për një çast m’u bë se e rroka figurën e Marin Barinit, por, 
papritur (Hë tek asht, hë nuk asht, thotë përralla), m’u 
fanit një poet kinez i shekullit VIII (numri kinez i fatit) 
dhe ia mbajta vesh poezinë e cila fare mirë mund të ishte 
nënshkruar prej Marinit dhe nuk do të ndryshonte gjë, pasi 
qe e njëjta analogji e natyrës.

Mbi ujërat që rrjedhin,
Shkëlqen hënë e vjeshtës.

Përmbi liqenin në jug 
Gjen paqe dhe heshtje.

Veç një lotos i vetmuar
Diçka të trishtë thotë,

Sa tërë shpirtin e botës
E mbyt me trishtim.

Kur e mora leksionin e tij: nëse ajo që do të shkruaja, 
qe e njëjtë me atë që ka shkruar mjeshtri i mëparshëm, do të 
thoshte se ishim një në përsiatjet tona; nëse do të shkruaja 
diçka ndryshe nga mjeshtrit e mëparshëm, isha duke 
plotësuar atë çka mungonte nga puna e tyre; apo: mjeshtrit 
e mëparshëm ishin për të plotësuar atë që i mungonte 
veprës sime, po i jepja vetes shpresë se poezia kishte forcë 
ta kthente përhumbjen në meditim. Prova: kërkova në 
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kujtesë emrin e Mjeshtrit të Zenit dhe e gjeta.
Drejtimi? Padyshim, Tiranë – Vjenë. Nuk mendoni se 

duhet të tërhiqem nga kjo histori? Jo? Mos thoni pastaj se 
duhet t’ju shpëtoj unë nga zhgënjimi ku mund të bini! 

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Në një nga gjendjet - unë duhet të thosha zhgënjimet, 
por ai nuk e përmendi kurrë këtë fjalë – kur e gënjenin për 
kredinë për shtypshkronjën, u bëra gati të dëgjoja të shara 
për ata njerëz, kur e hapi gojën të fliste. Tha: Në moshën e 
adoleshencës, kur i duhej të zgjidhte profesionin e jetës, Li 
Boja pa lumin që rridhte diku më tej - ja si e shikojmë ne 
Bunën që shkon drejt Adriatikut - dhe i tha të atit se donte të 
bëhej poet. Nga familja e tij qenë bërë o murgj, o luftëtarë 
të perandorit, prandaj i ati, që nuk e priste këtë zgjedhje, u 
zbeh dhe ia ktheu: Poezitë nuk janë profesion. Janë për të 
kaluar kohën. Ato ikin si uji. Si ky lumë. Li Boja pa prapë 
lumin, bambutë dhe zogjtë në brigjet e tij dhe u përgjigj: 
Kjo është ajo që dua të bëj - të mësoj kohën që rrjedh. Si? 
Jo, i ati s’pati fjalë. Ai e dinte se pyetjes: Cila është rruga? 
Bodhidharma (Mjeshtri i Zenit, i 28-i në linjën e dishepullit 
Sakyamuni, nxënës i Budës), iu përgjigj: Kodrat janë 
shumë të bukura. Kur një nxënës, i pranishëm në bisedë, 
pëshpëriti: Mësues, ai njeri me siguri do të mendojë se jeni 
i marrë, mjeshtri ia ktheu: Gjithsesi, njëri prej nesh është i 
marrë, sepse nuk mund të pyesësh për rrugën: ajo gjendet 
përmes udhëtimit. Kur nxënësi tha: Unë këtë e kuptoj, por 
pse përmendët kodrat?, mjeshtri u përgjigj: Përderisa nuk 
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kalon rrugë nëpër kodra, ajo nuk ka për t’u gjetur atje. 
Fjalët e tij m’u kujtuan gjatë drejtimit Tiranë - Vjenë, 

kur po mendoja se bambutë e kanë bërë (ba) shtëpinë 
(banoj: banim, banesë, banor) dhe forma shqipe banë 
(banesë) barazohej me sanskriten bhavana (banesë); zogjtë 
janë bujtës (buj: kaloj një natë, barazohet me sanskriten dhe 
gjermanishten e vjetër buan - me banue). Bodhidharma, 
pasardhës i atyre që e kanë folur atë gjuhë, mbase e ka ditur, 
pasi ajo e folme qe shtrirë deri në mesjetë. A do të na duhej 
përkthyes? Mbase, gjithsesi, zhvillimi i pafundmë i gjuhës 
nuk ia kishte lejuar atë që unë doja, por si pyetje vlente. 
(Bodhidharmës): Dua me bujtë një natë te ju. Më kuptoni? 
Bodhidharma nuk po thoshte as “po”, as “jo”. Sidoqoftë, 
dikush po më fliste. Pse nuk shkruan? Ju jeni shkrimtar? 
Jo, jam mësues letërsie. Si mësues letërsie, mund ta dini që 
përgjithësisht shkrimtari ngec. Megjithatë, dua t’ju kujtoj 
se Margot Woelk thotë se disa gjëra s’duhet të humbasin. 
(Margot Woelk-ut): Dua me bujtë një natë te ju. Më kuptoni? 

Dialogu me burrin në ndenjësen pranë u ndërpre nga 
stjuardesat që sollën kafenë. Ndërsa gjerbja në gotëzën 
plastike, m’u kujtua çfarë kisha lexuar në Wikipedia: Mbreti 
polak Jan III Sobieski, komandanti i koalicionit antiturk 
të polakëve, gjermanëve dhe austriakëve i dha njërit prej 
ushtarëve të vet disa prej këtyre thasëve, si vlerësim për 
rolin e tij në luftë. Ky ushtar, i cili kishte qenë dy vjet si 
rob te turqit, ishte i vetmi që e dinte se për çfarë bëhej 
fjalë. Ai hapi dyqanin e parë të kafes në Vjenë. Legjendë 
urbane, thonë disa njerëz, por më shumë sesa sqarimi i 
saj, më shqetësonte mini-laptopi që rrinte hapur më kot. 
Qe mendja që duhej të vendoste, por ajo kacavarej mes 
udhëtim-mosudhëtimit dhe mbante vesh zërin që thoshte: 
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U praktikova 50 vjet, që ta bëj këtë bambu për 5 minuta. 
Ishte poet apo piktor, sepse sapo kishte shkruar:

I vetëm u ula te bambu e errët,
Duke i rënë llautës e vërshëllyer lehtë:
Në pyllin e errët që askush s’e di,
Ku një hënë e plotë vjen më ndriçon.

Befas, iu kujtuan vargjet e një kolegu më të ri dhe 
vazhdoi: 

Tre vjet për të shkruar dy vargje
M‘i ka ënda - e qaj...

E shihja tek pikturonte. E dinte se njerëzit përqendro-
heshin vetëm në pamjet e jashtme të pikturës, por mendja 
ndryshon dhe është gjithmonë vepruese. Meqë shpirti është 
i padukshëm, nuk ndihet lëvizja e asaj që futet atje, se syri 
është i kufizuar, prandaj, çfarë ai sheh, nuk është gjithç-
kaja. Me një penel të vogël vizatoi zbrazëtinë e pafundme 
(universi në gjendjen e tij të paformë). Me linja të harkuara 
paraqiti vargun e maleve. Disa pika të parregullta do të tre-
gonin hundën e dragoit. Shkëmbi i vetmuar - i lartë dhe 
sublim - dukej se po nxirrte vetë retë. Me linjat qe krijuar 
lëvizja, me përpjesëtimet dhe masat qe shfaqur shpirti. 

Ja, ky është arti, thirri. Hë tek asht, hë nuk asht, thotë 
përralla. Ecco! Ky është arti, i thirri Lasgush Poradeci një 
miku të besueshëm, sepse sapo kishte dhënë vlerësime që 
binin ndesh me gjithçka që mësonin në Shqipëri librat e 
shkollës. A do të mësoja se kujt ia thoshte Marin Barini idetë 
e tij? Në pamundësi që të dish, shkruaj, do të më thoshte 
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Fernando Pessoa. Pse duhet shkruar, në qoftë se nuk mund 
të ndryshosh jetën, nuk mund të zbulosh një botë ku ne të 
ishim vërtet në atë botë, do të më thoshte Rimbaud-ja. 

E kur mendoje se kjo do të ishte vetëm “pse-ja” e parë!

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Nuk më kujtohej gjendje – zhgënjimi i asaj dite, kur më 
tha:

Të shkruash për dobi?! Në parathënien e botimit të parë 
të Poèmes antiques, 1852, Leconte de Lisle shkroi: Poezia 
nuk do të lindë më veprime heroike, nuk do të frymëzojë 
më virtyte shoqërore, meqë gjuha e shenjtë, e katandisur 
si në çdo epokë dekadence letrare… nuk është më e aftë të 
mësojë njeriun.

Të shkruash për çmime?! Në vitin 1851, atëherë kur 
ministri Faucher vendosi një sërë çmimesh për veprat 
teatrale “të konceptuara për t’i shërbyer të mësuarit të 
klasave punonjëse me propagandën e ideve të shëndosha 
e me spektaklin e shembujve të mirë,” Baudelaire-i shkroi: 
Çmimet akademike, çmimet e virtyteve, dekorimet, tërë 
këto shpikje të djallit inkurajojnë hipokrizinë dhe bllokojnë 
hovet spontane të një zemre të lirë... Në një çmim zyrtar 
ka diçka që lëndon njeriun dhe njerëzimin e do të errësojë 
fytyrën e virtytit. Për hesapin tim, nuk do të doja të bëhesha 
kurrë miku i një njeriu që ka fituar një çmim virtyti: do të 
kisha frikë se do të gjeja në të një tiran të pamëshirshëm.

Mbaje mend se kush ishe para se të takohesh me mua, 
i thoshte Rimbaud-ja Verlaine-it (vjeshtë 1871). Verlaine-it 
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iu desh të zgjidhte mes tij dhe gruas. Dhe (10 korrik 1873) e 
qëlloi me revole. De la musique avant toute chose. (Muzika 
para gjithçkaje).

Më 5 mars të vitit 1842, në New York City, Whitman-i 
ndoqi kumtesën “Poeti” të Emerson-it, i cili po thoshte: 
Amerika është një poemë për sytë tanë; gjeografia e saj 
e gjerë e lëbyr imagjinatën dhe nuk pret koha për metra 
vargjesh. Donte të krijohej një letërsi kombëtare, ku nuk 
imitohej më Evropa. Por unë nuk e shoh kund poetin që 
po përshkruaj, vazhdoi Emerson-i me dhembje. Nuk kishte 
syzet e duhura: në sallë ishte një poet, vetëm 23 vjeç, por 
ritmin e fabrikave dhe të hekurudhave, njerëzit e Manhatanit 
e të Bruklinit, deri te fundërrinat e shoqërisë, i njihte më 
mirë se vetë Emerson-i. Kur pat në dorë librin “Fijet e 
barit”, Emerson-i (21 korrik 1885) i shkroi: Të përshëndes 
në fillim të një karriere të madhe. Kur atë letër private 
Whitman-i e futi në botimin e tretë të librit të vet, pa i marrë 
leje letërshkruesit, i njëjti Emerson (duke pasur parasysh 
pikërisht enumeracionet e famshme të librit) i shkruante një 
miku: Nëse ky libër ju ngjan me inventarë magazine dhe 
mendoni se mund të ndizni llullën me të, ndizeni. Rebus sic 
standibus. Kështu janë gjërat. Si luftë. Si titulli i një filmi të 
madh: Shpëtojeni poetin... W. W.! 

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Kur po kujtoja se pak ditë më parë në avionin e asaj linje 
qe gjetur një pusullë ku shkruhej: “Në avion ka bombë”?! 
dhe udhëtarëve iu kërkua të shkruanin diçka për të gjetur 
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shkruesin, në masën kohore midis dy mendimeve, u derdh 
si krismë një mitologji zogjsh. Nata (hyjneshë e rendit të 
parë, si Gea (Toka) dhe Teti (Deti), që i trembej vetë Zeusi), 
bëri një vezë të argjendtë, që të lindte Erosi, dhe s’u pa 
nga shkoi. Nemes (hyjneshë e rendit të parë, ndëshkuesja 
e shkeljes së rregullit, që e keqja të bjerë mbi fajtorin ose 
njerëzit e gjakut të tij) – fluturoi mbi Bjeshkët e Nemuna. 
Ndoshta, kërkonte fantazinë e Marin Barinit, si një erë që 
nuk gjen shpellë për të vdekur. Apo ndoshta qenë zogjtë që 
shkonin të gjenin zogun Simurg, mbi Pemën e Jetës, i cili 
ka parë botën të shkatërrohej tri herë. Apo ndoshta, buzë 
njollës së madhe blu të liqenit, diku pranë Bjeshkëve të 
Nemuna, në një vend që, si Charleville-a e Francës, nuk 
kishte nxjerrë kurrë një poet të përmasave kombëtare, do 
t’i mbanin dorën dikujt që, poshtë titullit “Rimbaud-së”, 
shkruante:  

Ç’luzmë m’i trazon poshtë nën kafkë flokët
Si në rini buzë përroit, kur zallit të djegur
Shkoja bezdisur nën diellin e zhegut?

Mbase shpirtrat e zogjve që kam vrarë me shokët,
Ndërsa shuanin etjen në ujërat e sheut?
- Jo, janë orët që ke vrarë kur lexoje mediokrët!

Apo ndoshta qenë ata prej të cilëve mësoi Jean Cocteau-
ja që, kur doli në mbrojtje të dramaturgut Jean Genet, 
me probleme me drejtësinë, tha: Mos e dënoni! Ai është 
Rimbaud dhe një Rimbaud nuk mund të dënohet. Ndoshta 
qenë demoni - i revoltës dhe i shkatërrimit - që e pat shtyrë 
Rimbaud-në, atë djalë të keq, të shpallte: Oh, unë jam ai që 
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do të jetë Zot. Pa dyshim, kjo nuk është e vërtetë, thoshte 
Platoni për mitet e veta, por ka diçka që, as më shumë e as 
më pak, e bën atë të vërtetë. E sigurt qe se zogjtë - realë 
apo mitologjikë - nuk do të më ndihmonin të shkruaja. 
Isha braktisur nga muzat? Duhet toka e Champagne-s së 
Francës për të bërë pijen “Champagne”, më tha një ditë 
Marin Barini, gjëja e fundit që prisja, sepse - këtë mbaja 
mend mirë - sapo e kishin kërcënuar me jetë dy vagabondë, 
të futur nga forca politike që ai i drejtonte gazetën lokale 
dhe unë nuk guxova të hapja gojën deri te dera e shtëpisë 
së tij. Nuk ishte prej zhgënjimit që shteronte lehtë, sepse 
vazhdoi: Jemi në Shkodër! Këtu ndodhet një nga gjërat më 
të rralla të botës: diamanti 64 karatësh, që e kanë sjellë nga 
India. Shah Xhahani, ndërtuesi i Taxh Mahallit, kur humbi 
të shoqen gjatë lindjes, besoi se ky diamant - i shkulur nga 
syri i një idhulli të besimit indu - ndillte vdekjen, prandaj 
ia dha atë arkitektit, shqiptarit që ngriti Taxh Mahallin, 
përpara se ta vriste, sepse poezia e arkitekturës, me pamjen 
e Fronit të Perëndisë, duhej të ishte e vetmja në këtë botë. 
Beu tregtar vdiq, siç e kërkonte mallkimi i diamantit, por 
pa lënë dëshmitarë. Varri i tij ndodhet disa metra të mira 
larg kështjellës, vendit ku mendohet se ka qenë shtëpia e tij 
madhështore, e cila mori zjarr nga bombardimet malazeze që 
vinin nga mali i Taraboshit, prandaj nuk i dihen as rrënojat. 
Mbishkrimi në gjuhën turke te guri i varrit, i mbetur me 
qëllim përgjysmë, sepse lexohen vetëm fjalët: Ku lulëzon 
dashuria, vdekja... fsheh vetë sekretin e madh.
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Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Një piktor, nga postmodernët, më pat thënë: Kemi 
udhëtuar vetëm një herë me autobusin Shkodër – Tiranë, 
po, kur zbritëm, isha gati të bëhesha xhihadist për të. Vërtet 
unë nuk mora vendim për xhihad, por nuk mund të rrija pa e 
zhvilluar në mendjen time atë idenë e gjetjes së të fshehtës. 
Kur u dha para meje kritiku i vjetër, unë isha duke menduar: 
diamanti, që personifikon pastërtinë absolute, spiritualitetin 
dhe pandryshueshmërinë, kurajën dhe forcën e karakterit, 
na shëron sëmundjet, na largon bishat, shtrigat dhe shpirtrat, 
na bën të padukshëm dhe na siguron mbështetjen e femrave. 
Është dita kur do të më thoshte: Është i talentuar. Ja sa të 
rregullojë pak ekonominë. (E dija: të njëjtat fjalë kishte 
thënë pak kohë më parë edhe për Frederik Rreshpjen.)

Siç ndodhte përgjithësisht, kujtimi i kritikut të vjetër 
ia doli të më kthente me këmbë në tokë - nëpër rrugën 
“Kopernika” të Krakovit, me një kantilenë, gati si varg 
poezie, isha unë që thosha me vete: poezia nuk të lë të ikësh 
nga kjo botë. Botë? Një bashkësi gjërash të krijuara sipas 
një rregulli natyror; e kundërta e botës qiellore; një hapësirë 
tokësore, një planet? Shakespeare-i dhe Montaigne-i kanë 
qenë dëshmitarë të krizës në paraqitjen e kozmosit, sepse 
ende nuk kishte zënë vend heliocentrizmi kopernikan, 
po nuk e kisha të lehtë as unë, sepse më duhej ta kërkoja 
Ndre Mjedën në tri lloje botësh: në botën ku lëvizte poeti 
(poezia); në botën ku lëvizte njeriu; në botën ku lëvizte 
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bashkatdhetari. Suficit diei malitia sua. Secilës ditë i 
mjafton brengosja e vet. In saecula saecularum. Për jetë të 
jetëve. Inde irae. Prej këndej vjen hidhërimi. 

Kur u ndjeva prapë në avion, u kujtova se Horaci e lëvdoi 
Homerin, që nuk e nisi Iliadën me daljen e Ledës, nënës së 
Helenës, nga veza, ab ovo (pra, që nuk e filloi shumë larg), 
dhe që Lazër Shantoja, jezuiti autor sonetesh për dashurinë 
e një gruaje, do ta kishte këshilluar Marinin: Për m’u ba 
njeri i madh në Shqipni, duhet me fitue s’paku nji anmik në 
ditë. Gjindja, kur ndigjojnë se dikush shahet pajadà e me 
ngulm, fillojnë e brehen nga kureshtja m’e njoftë, me dijtë 
pse përmendet e pse urrehet me aq furi. Fito nji anmik në 
ditë dhe syt e botës kanë m’u sjellun kah ti... Apo se Marini, 
që nuk ia kishte dalë të fitonte armiq përditë, e kishte jetën 
përpara, sipas atyre teksteve të letërsisë që thoshin: Në 
fillimet e tij autor lirikash nostalgjike e dramash ëndërrore, 
evokues i një Irlande mitike e legjendare, mbështjellë me 
mjegull magjike, po ta kishte ndërprerë krijimtarinë më 
1900, Yeats do të kujtohej si një viktorian minor, mirëpo 
arriti të bëhej njëri prej poetëve më ndikues dhe të përfillej 
prej disave si më i madhi poet i gjuhës angleze për shekullin 
XX. Pra, po të kishte vdekur para vitit 1990, Marin Barini 
do të mbahej mend si një nga shkruesit e shumtë (jo pa 
talent) të socrealizmit. Si Frederik Rreshpja. 

A mund t’i kërkoja ndihmë bashkudhëtarit tim? Dukej 
më i lodhur se unë: dremiste. Çfarë mund ta shqetësonte një 
mësues austriak? U habita pak që u tregova kureshtar me 
diçka që nuk kishte lidhje me romanin tim.

(Drejtimi: Tiranë – Vjenë.)
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Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Ekranet e avionit nuk jepnin tregues se ku po fluturonim, 
por nga dritarja e avionit kërkoja Shkodrën, ku vajza 4 vjeçe 
do të jetonte ca ditë pa ne, kur mami i saj të vinte në Vjenë. 
Për këtë kishte ndikuar një shkrimtare armene, me të cilën 
duhej ta ndaja apartamentin Writer in Residence, sepse ia 
kishte përcjellë emailin tim Qendrës, ku m’u mohua e drejta 
e marrjes së fëmijës me vete. Më vonë u tha që do të kisha 
në rezidencë një dancer – s’merrej vesh femër apo mashkull 
– nga një vend i Afrikës, por kjo tashmë për mua nuk kishte 
më rëndësi. Cepi lindor i liqenit, aq pranë kështjellës, 
më tregonte qytetin dhe rrugën nga ka kaluar njëra nga 
kryqëzatat (1101), prandaj doja të përfytyroja një prift, 
benediktin ose domenikan, i cili pëlqente shumë gjithçka 
përreth, kështu që dënonte me vete të parët e tij barbarë që 
dikur e kishin shkatërruar e djegur këtë vend. Sipas tij, aty 
duhej një kishë. Sado e vogël. Ndoshta i pëlqente për të 
jetuar këtu, por e priste rruga e gjatë për në Jerusalem. Kjo 
kapelë e vogël, shtatë metra gjatësi, ka jetuar deri përtej 
messhekullit XX, në kohën e tërbimit ateist komunist.

Se sa e pëlqente Marini historinë, e kam parë një herë që, 
kur i thanë të zgjidhte në një magazinë plot me libra, mori 
vetëm esetë e Montegne-it, sapo pa se, në kreun e parë të 
librit të parë, paragrafi i tretë fliste për Scanderberch, prince 
d’Epire, në një titull kreu: Par divers moyens on arrive á 
pareille fin. (Prej burrash të ndryshëm të mesjetës me arritë 
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te një përfundim i ngjashëm) (Ose: qëllimi arrihet me 
mënyra të ndryshme). E tërhoqi ai fragmenti: Skënderbeu 
ndiqte për të vrarë një nga ushtarët e vet, me gjithë lutjet e 
përdëllimet e këtij të fundit për falje, por në çastin e fundit 
ushtari ngriti shpatën përballë Prijësit dhe këtij të fundit iu 
pre turri. Skënderbeu, duke parë këtë kthesë të ngjarjes, jo 
vetëm që e fali ushtarin, por do ta mbante më pranë vetes. 
Vetëm ata që nuk e dinë se çfarë luftëtari i jashtëzakonshëm 
qe Skënderbeu, mund t’i japin kësaj historie një kuptim 
tjetër. 

Montaigne-i, i cili e dinte këtë nga Barleti, Marini tjetër, 
që e bëri Shkodrën të njohur në të gjithë Europën, idesë së 
Emerson-it: Do të doja të shkruaja një libër si të Montaigne-
it, plor humor, poezi, brumë, hyjnitet, filozofi, anekdota e 
palavi (Pjetër Budi - Me mkat gjithë palavuom), i kishte 
paraprirë me idenë: Ka më shumë libra për librat, sesa tema 
për ta. Ne s’bëjmë tjetër, veçse interpretojmë njëri-tjetrin. 
A kishte Marin Barini të njëjtin mendim? Bashkudhëtari im 
në avion, edhe po ta dinte, nuk ma thoshte dot: vazhdonte 
të dremiste. Atëherë u kujtova se si ngjitesha shpeshherë 
në kështjellë, por mbaja mend atë ditë kur sipër meje pashë 
një zog. Nuk e mbaja mend në ishte skifter apo korb: kur 
po vështroja lart dhe ndiqja lëvizjen e tij, fare papritur, 
gjuha u rrëmbye aq shumë, sa në çast kreu edhe një herë, në 
praninë time, martesën e lashtë me zogun. Duhet të themi 
se shkrimtari i mirë nuk thotë më tepër se atë që mendon. 
Thënia është jo vetëm të shprehurit, por pikërisht realizimi 
i të menduarit. Kështu ajo nuk është vetëm një shprehje e 
dëshirës për të arritur një qëllim, por dhe arritja e saj. Duhet 
të themi se shkrimtarit të keq i kujtohen kaq e kaq gjëra, 
por pikërisht për këtë ai nuk mundet asnjëherë të thotë esëll 
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atë që mendon. Duhet të themi se shkrimtari i mirë nuk 
thotë kurrë më tepër nga çfarë ka menduar: shkrimi nuk i 
sjell dobi vetëm atij vetë, por asaj çka ka dashur të thotë. 
Libri kështu nis të bëhet i rrezikshëm. (Veprat që mbijetuan, 
i detyrohen vetëmohimit dhe guximit të disa njerëzve të 
letrave, të panjohur ose të papërfillur. Shumë shkrimtarë u 
burgosën dhe u ekzekutuan, ngaqë nuk iu bindën urdhrave. 
Në dimër, te vendi ku u varrosën, u rritën pjepra. - Kinë, 
shekulli III, para Krishtit. Pashë ëndërr se kisha vdekur dhe 
më nxorën para gjyqit. Më pyetën se ç’isha, dhe u përgjigja 
se qeshë i krishterë. Po kryegjyqtari më tha: Gënjen. Ti je 
ciceronian, jo i krishterë, sepse, ku ndodhet thesari yt, aty 
ndodhet edhe zemra jote. M’u pre goja dhe ndjeva goditjet 
e kamxhikut, sepse pati urdhëruar që të më fshikullonin… 
- Jeronimi).

Meqë nuk botoi kurrë libër më vete, Marin Barini 
nuk provoi Index expurgatorium prohibitorum (Indeksi i 
librave të ndaluar), por vetëm Index expurgatorius librorum 
(Indeksi i librave të pastruar): në antologjinë ku qe përfshirë, 
u grisën faqet me emrin e tij. Por Notabitur Romae, legetur 
ergo (Roma ndalon, pra duhet lexuar): etiketimi zyrtar 
“formalist” e bëri Marinin më të kërkuar për disa, ku hyja 
edhe unë. Gjatë mbartjeve nga Shkodra në Tiranë, më kishin 
humbur shumë shënime, por e ngushëlloja veten se një ditë 
ato do të botoheshin.

Po sikur të mos i botonte kurrë? Qoftë edhe vetëm kjo 
pyetje hidhte në plan të parë verdiktin e nisjes: më qe dhënë 
shansi: do ta takoja në Vjenë, duke marrë me vete një radhë 
gjërash, deri te ato: Se non é vero, é ben trovato - si për 
shembull, nuk pranoi të nënshkruante shkresën që i zgjati 
hetuesi, sepse ajo kishte gabime drejtshkrimore (si mik - 
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armiku i tij, Frederik Rreshpja). Ose atë: nuk kishte shkruar 
asnjë varg për vitet e burgut, as me alegori, as me simbole 
(si mik - armiku i tij, Frederik Rreshpja), që të dëshmonte 
se poetët nuk flasin për historinë, por për bukurinë: se gjëja 
më e bukur është ajo që ka humbur dhe mbretëron prapë 
aty, se libri duhet të jetë i rrezikshëm. Aliud dictur; aliud 
demostratur. Tjetër thuhet, tjetër tregohet. 

Pse aq shumë latinizma? Ëndërroja ta mbyllja librin me 
një maksimë të paharrueshme? Apo kishte diçka të cilës 
doja t’i ikja? Jua përsëris: Mos thoni pastaj se duhet t’ju 
shpëtoj unë nga zhgënjimi ku mund të bini!

Meqë ra fjala, ç’kuptim i jepni ju zhgënjimit? Apo sot 
jeni vetëm për të dëgjuar!

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Ekranet shkruanin: Avioni është nisur nga Tirana në 
ora 4:25 dhe do të mbërrijë në Vjenë në ora 5:50. Kaq 
qe Iliria e cila u dha kristianëve një perandor që i vrau, 
një që u dha qytetarinë, si dhe një që i futi në përjetësi. 
Në kohën kur shkoi te dyert e Vjenës sulltan Sulejmani, 
i quajturi i Madhërishmi, që mund të shihet si një Pax 
Otomana për pjesën e brendshme të perandorisë, largësia 
Shkodër - Stamboll bëhej për 12 ditë rrugë me kuaj, po kur 
Shah Ismaili i Persisë, që ishte përtej perandorisë otomane, 
i shkroi perandorit Karl V për një aleancë antiosmane, 
letra mbërriti në kancelarinë e Vjenës vetëm në vitin 1524, 
kështu që përgjigjja e vitit 1525 u nis kur shah Ismaili kishte 
vdekur.
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Europa nuk është e madhe për gjithkënd, më tha 
Marini, mu atëherë kur ambasada franceze më kishte 
refuzuar Vizën e dytë dhe unë isha shumë i zhgënjyer që 
nuk kisha më shpresë për të dalë nga Shqipëria. I mpreha 
veshët për vazhdimin, por, besoj, meqë ky zhgënjim nuk qe 
i tij, nuk pati një të tillë. Prita të ma kujtonte atë historinë 
që, fillimisht, e pata parë me dyshim, derisa personazhit të 
saj ia lexova emrin në varrezat e Kotorrit, ku kisha shkuar 
për të parë varrin e mbretëreshës ilire Teuta, por meqë nuk 
e bëri as këtë, unë u detyrova t’ia tregoja vetes pa zë. 

Të quajturin sulltan Jahjai, që mëtonte se ishte djali 
i dytë i sulltan Mehmetit III (1595-1603), për të shpëtuar 
nga vrasja, siç ndodhte kur një pasardhës bëhej sulltan, 
historia thoshte se e ëma (përfolur se vinte nga një familje 
fisnike e Bizantit) e çoi pranë Selanikut. Në manastir u 
pagëzua me emrin Simeon. Veziri i Madh dhe disa njerëz 
me ndikim deshën të vinin nderin në vend, por u spiunuan 
nga disa hebrenj. Veziri i Madh u ekzekutua dhe Jahjai, së 
bashku me dy robër gjermanë që i kishte liruar me paratë 
e veta, shkoi në Krakov dhe në Pragë, te perandori Rudolf 
II. Me rekomandimin e një ambasadori shkoi në Firence, 
ku ia nënshtrua seancës së pyetjeve. Duka i madh dërgoi 
një prift në Selanik që të vërtetonte historinë e Jahjait, por 
ky prift u kap rob. Megjithëse u lirua, nuk mundi të sillte 
ndonjë konfirmim të historisë së treguar. Sidoqoftë të gjithë 
i kishin thënë se Jahjai ishte djali i dytë, kurse Ahmeti, që 
qe bërë sulltan, djali i tretë. Në këtë kohë sulltan Jahjai u 
prit nga papa dhe mori letra të shumta që e grishnin që 
të hidhej në malet e Shqipërisë. Të tjerë e këshillonin të 
shkonte në Serbi. Kur galerat toskane e çuan në brigjet e 
Sirisë, që të takohej me emirin Faredin, ai nuk zbriti në 
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tokë, duke thënë se do ta mbanin rob dhe do ta dorëzonin 
te Porta e Lartë, por pas katër vjetësh, kur emiri Faredin 
u ndodh në brigjet italiane, sidoqoftë tha se ky ngjiste me 
sulltan Ahmetin. Brenda një kohe të shkurtër u ndodh në 
Patriarkanën e Pejës dhe në Poloni. I veshur si tregtar, 
u kthye në Venedik. Prej aty në Mantova. Me besnikët 
e vet dhe disa kapedanë shqiptarë udhëtoi nëpër Trento, 
Nyrenberg dhe Haidelberg, për të arritur në Anversë. Prej 
aty në Amsterdam. Prej Amsterdamit në Paris. Këtu njohu 
shqiptarin Gjon Rrenci, të cilin e emëroi përfaqësuesin e 
vet. Më tej, përshkoi qytetet Nancy, Këln, Pragë, Vjenë e 
mbërriti në Grac, ku takoi arkidukën Ferdinand dhe mësoi 
se Ahmeti I kishte vdekur. Mëtonte se me 17000 njerëz kishte 
sulmuar garnizonet turke në disa qendra të Serbisë dhe të 
Kosovës, por historianët nuk besojnë se, me shpejtësinë e 
asaj kohe, ai mund të gjendej brenda pak ditësh në zemër 
të Ballkanit, mandej në Krakov, prej nga i pat nisur letër 
një “zoti kont”, si dhe në Italinë e Jugut, prej ku i kishte 
nisur një letër mbretit të Spanjës. Shihet përsëri në Krakov, 
Dancig, Hamburg dhe Venedik. Kur mori vesh për vdekjen e 
sulltan Osmanit II, i veshur si dervish, udhëtoi që të merrej 
vesh me Khanin e tatarëve. Pas një harku të gjatë - Mekë, 
Medinë, Damask, Alep, Stamboll dhe Ederne - u kthye në 
Vjenë. Një audiencë te perandori doli pa rezultat. I del emri 
në Firence, Bohemi dhe Poloni. Polakët i sugjeruan kozakët 
dhe zaporozhët, te të cilët shkoi përmes Kievit. E pritën 
si perandor të Kostandinopojës. Historianët paraqisnin 
versione të ndryshme për këtë luftë, por një gjë dihej me 
siguri: kozakët dhe zaporoshët nuk e morën Stambollin. 
Pas kësaj, sulltan Jahjai pati këtë itinerar: Kiev, Moskë, 
Bremen, Hollandë, Hamburg. Vitin tjetër udhëtoi në Lybek, 
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Laipcig, Nyrenberg e Pragë. Një vit më pas: Pragë - Vjenë 
- Kroaci - Trieste - Firence - Napoli. 

Para syve të mi qe vetëm një Vjenë e parë nga avioni: 
gjatë udhëtimit për në Krakov, pasi kisha parë Alpet me 
borë, nuk po shikoja më nga dritarja, derisa një djalosh (me 
natyrë studenti) thirri, si për ta ndarë gëzimin e vet me të 
tjerë, në fillim: Graci, dhe pa kaluar shumë minuta: Vjena. 
Pat qenë shumë e vështirë për mua të gjeja vendin se ku 
kishin fushuar turqit gjatë rrethimeve të tyre, por pashë 
skena ireale, të cilat humbën sapo filluam të fluturonim mbi 
një brez të trashë resh, i cili çahej vetëm nga majat e maleve 
Tatra. Skenat e fushimit turk m’u bënë disi më reale, kur 
në mjediset e muzeut krakovian Çartoriskij (i njohur për 
tablonë Zonja me hermelin të Leonardo da Vinci-t), pashë 
të ngritur si dikur çadrën e Vezirit të Madh, tashmë plaçkë 
lufte nga beteja e Vjenës. Mbase pranë asaj çadre kishte 
parë Vjenën Sulejmani i Madhërishëm. Kishte parë Shën 
Stefanin, si Mehmeti II Shën Sofinë, para se ta bënte xhami. 
Vdiq gjatë kthimit, në një qytet hungarez, por e balsamosën, 
që të mos binte morali i ushtrisë: gjeneralët përkuleshin dhe 
raportonin para kufomës së tij të heshtur. Me të humbte vetë 
shkëlqimi i perandorisë: përvoja njerëzore tregon gjithsesi 
më i shkurtër se jeta e një shkrimi. 

Para syve të mi qe teksti i një autori turk, i cili thoshte: 
Kur Mehmeti II çliroi Stambollin... Para syve të mi qe 
TJETRI... Para syve të mi qe pyetja: kush e përqesh tjetrin - 
qilimi fluturues avionin, apo avioni qilimin fluturues? 
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Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Kur ajo tha:
- Dylli është më i butë pranë zjarrit, - mendonte:
I dashuri im ka nevojë për mua. -
Nëse ajo tha: - Shiko, hëna është lart, ose
Shelgu ka gjethe të reja, ose Farët e koriandrës
Kanë zënë të shpërthejnë, ose Mbreti është në qejf sot, ose
Ai nuk është i lumtur, ose Mobiliet kërkojnë një fshirje
të pluhurit, ose Uji është këtu, ose Kjo bukë do më shumë
kripë, ose, Retë duket se lëvizin kundër erës, ose,
Koka ime digjet, ose, Dhembja e kokës më ka pushuar pak-
Secila lutje, ishte prekja e Jusufit, mendonte ajo, 
Secila ankesë, ishte të qenit e tij larg.

Avioni shkonte pak nga Perëndimi, kurse mendja nuk 
shpëtonte nga tërheqja e Lindjes, sepse një shirit rozë 
ndante tokën e errët me qiellin që merrte dritë edhe si 
ëndrra e vjetër e kristianëve (thjesht ëndërr, thoshte Eco-ja) 
për mbretërinë e mbretit Gjon, përtej hapësirave që rrokte 
syri e mendja, edhe si mendja e Rumit që edhe i këndonte 
diku dashurisë së Zulejkës, edhe u tregonte dishepujve se si 
pranë trupit të sakatuar të Hallaxhit, mësuesit shpirtëror të 
tij, u afrua djalli dhe i tha: Ti ke thënë “Unë”, dhe unë kam 
thënë “Unë”, pse mbi ty ka rënë mëshira e përjetshme e 
Zotit, kurse mbi mua, mallkimi i përjetshëm? Se si Hallaxhi 
iu përgjigj: Duke thënë “Unë”, ti ke shikuar te vetja, kurse 
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unë duke thënë “Unë”, jam larguar nga vetvetja. 
Emerson-i, që kishte aq edukim mistik, sa ta dinte se, po 

të shkoi mendja në diçka, bëhesh, bëri këtë deklaratë, ndërsa 
fliste për poetin mistik Hafizi i Shirazit: Ai nuk i frikësohet 
asgjëje. Ai sheh tepër larg, sheh tejpërtej, duke u bërë i vetmi 
njeri që do të doja... të jem. Ndoshta ishte herë pa here. Si të 
gjithë ne. Nuk mund të dëgjonim dhe të shihnim kaq gjëra 
që ndodhën larg vetëdijes sonë, megjithatë i kërkojmë, 
sepse e kaluara, sa më e largët të jetë, aq më shumë energji 
shpërthimi përmban. Gjendja mistike nuk i njeh fjalët e 
zakonshme, megjithatë cili prej nesh nuk ka thënë, nuk i 
ka menduar, ose, të paktën, nuk ka dëgjuar këto fjalë: E 
gjeta veten të pasqyruar gjithandej, në të gjithë universin. 
Mbretëronte një harmoni e plotë, gjithë dashuri, një dashuri 
e pafundme dhe mirëqenie e përjetshme. Gjithçka ishte e 
vërtetë, e zgjuar dhe e mirëqenë. Nga unë nis gjithçka, tek 
unë ekziston gjithçka dhe tek unë gjithçka kthehet. Mërzia 
e mistikut nuk është mërzia e atij që nuk di çfarë të bëjë, por 
e atij që ka prekur fundin dhe si Solomoni ka thënë: Vanitas 
vanitorum est omnia vanitas. Kotësia e çdo gjëje, çdo gjë 
është e kotë.

Ose,
Që ashtu si ujërat e oqeanit kanë vetëm një shije - atë 

të kripës - dhe mësimet kanë një shije: atë të shpëtimit; që, 
nëse të mahnit dashuria, secili vërteton, pa thënë asgjë, këtë 
çast të ekzistencës së vet; që lajmi i mirë, lajmi shumë i 
mirë, është ai që thotë se nuk ndodh asgjë; që, nëse Zoti ju 
krijoi si larva, bëhuni flutura; që ligjin e fatit e zbulon vetë 
secili; që mendja e qetë është e përbashkët me çdo thellësi; 
që Zoti u buzëqesh të përsosurve.
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Ose,
Nëse e shikoni renë me sy të virgjër, bëheni re. 

Nëse mendja është e pranishme në shikim dhe thoni: “E 
mrekullueshme! Sa shumë është nxirë! Nesër është ditë 
e bukur!”, nuk mund të bëheni re. Ju bëheni re, nëse jeni 
soditës i pamëkat: e brendshmja takohet me të jashtmen. 
Të dyja hapësirat përbëhen nga e njëjta hapësirë: soditësi 
bëhet i soditur.

Ose, 
Bambuja simbolizon jetëgjatësinë, miqësinë, 

fisnikërinë, ndershmërinë, optimizmin, harmoninë, 
lehtësinë e përshtatjes dhe bimën nga rrjedh vetë njerëzimi 
- po vetëm fjala “shi” mund të shprehte përveç dashurisë, 
guximit, vrullit për të jetuar jetën, padurimit, edhe 
anasjelltas: plagë, adhurim, zemër, verbim, shqetësim, 
emocion, tërbim e zemërim. Çfarë janë fjalët e vendosura 
në një libër, ato simbole të vdekura, përveçse për të shkuar 
te simboli i simboleve, i cili shfaqet me aq domethënie sa 
janë gjendjet shpirtërore të njeriut, dhe nuk zbulon gjë, 
ngaqë nuk shpreh asgjë - siç e zvogëlon numrin e fjalëve 
ngjitja vertikale për tek e mbinatyrshmja, duke e shteruar 
gjithnjë, për të mbetur vetëm fjala Zot. Ose, si revers i 
saj: Përtej kuptimeve janë objektet; përtej objekteve është 
mendja; përtej mendjes, intelekti; përtej intelektit, Atmani; 
përtej Atmanit, jo-manifesti; përtej jo-manifestit, shpirti; 
përtej shpirtit nuk ka asgjë; ky është fundi, ndërgjegjja e 
pastër; ose dhe fillimi, që është e njëjta gjë.

Ose,
Nuk mund ta aprovojmë ekzistencën e një rusi me emrin 

Igor Ivanov: nëse gjeni se ka shkruar që “ne kemi Pushkinin 
dhe Eseninin, kurse ju keni Marinin”, dijeni se ky është 
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ushtrim i mendjes mistike, prandaj nuk e lexojmë dot me 
mendjen racionale. Nuk mund ta aprovojmë ekzistencën e 
një francezi me emrin Marsel Rua: nëse gjeni se ka shkruar 
që “jam tronditur nga ky gjenialitet ballkanik, vendi ku ka 
lindur arti”, dijeni se ky është ushtrim i mendjes mistike, 
prandaj nuk e lexojmë dot me mendjen racionale. Nuk 
mund ta aprovojmë ekzistencën e një kinezi me emrin Ti 
Cin Li: nëse ka shkruar se “ai është vëllai i vogël i lirikëve 
tanë të vjetër”, dijeni se ky është ushtrim i mendjes mistike, 
prandaj nuk e lexojmë dot me mendjen racionale. Nuk 
mund ta aprovojmë ekzistencën e një spanjolli me emrin 
Huan Rodriguez: nëse gjeni se ka shkruar që “Barini është 
Lorka i Shqipërisë”, dijeni se ky është ushtrim i mendjes 
mistike, prandaj nuk e lexojmë dot me mendjen racionale. 
Pra, Rumi, Hafizi i Shirazit, apo Emerson-i, që janë e njëjta 
gjë, do të thoshin se na duhen ca ushtrime mistike. Nëse 
gjermani Hans Joachim Lanksch - ekzistencë që mund ta 
aprovojmë - e ka quajtur poet të kalibrit evropian, a diçka 
të tillë, mendja racionale këtë herë e lexon. Nëse Ismail 
Kadareja - ekzistencë që mund ta aprovojmë - e ka quajtur 
poezinë e tij vagneriane, moxartiane a diçka të tillë, mendja 
racionale këtë herë e lexon. Nëse albanologu Robert Elsie - 
ekzistencë që mund ta aprovojmë - tha se “Marin Barini ka 
qenë gjithmonë një talent mahnitës”, a diçka të tillë, mendja 
racionale këtë herë e lexon. Nëse dikush do të thoshte se 
këto i pat bërë më përpara Frederik Rreshpja, duhej të 
prisnim ta sqaronte kush qe ende në jetë prej atyre dyve - 
ekzistencë që mund të aprovohej. Më qe dhënë shansi. 
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Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Meqë proverbi thoshte: Austriakët kanë Vjenën, 
hungarezët kanë Pecs-in, i binte që ta kisha Vjenën të fituar, 
sepse e pata njohur Pecs-in. Nuk e dija se sa i ngjante Vjena 
Pecs-it (universitetet e tyre janë themeluar në një ditë dhe 
kanë qenë shumë vjet pjesë e një perandorie), por Pecs-i 
dhe Shkodra ngjanin shumë nga e njëjta dritë mesdhetare 
apo nga ana e fasadave të ndërtesave. Dy qytete në kufi të 
kulturave të ndryshme: Lum ato në kohë paqeje! Mjerë ato 
në kohë lufte! Hunyadi mbi kalë, miku i Skënderbeut, qe 
personi i parë që pata takuar në sheshin kryesor të Pecs-it, i 
cili (si në traditën e hershme me Skënderbeun në Tiranë) më 
ndihmoi t’i thosha mikpritësit tim se ku ndodhesha. Baronit 
Nopça nuk i pashë monument, megjithëse ne shqiptarët për 
pak e patëm mbret hungarezin që ka ditur aq shumë për 
Shqipërinë e dalë nga suaza e Perandorisë otomane dhe me 
atë fundin e tmerrshëm që na e shpjegon pusulla e gjetur 
nga policia te një hotel mu në mes të Vjenës: Arsyeja e 
vetëvrasjes është sistemi im nervor i hallakatur. Arsyeja 
që vrava mikun dhe sekretarin tim afatgjatë, zotin Bajazid 
Elmas Doda, kur flinte gjumë, pa dijeninë e tij, është që unë 
nuk doja ta braktisja të sëmurë, të shkretë dhe pa para në 
botë, duke qenë se ai do të kishte vuajtur shumë. Po kjo nuk 
pengoi që, edhe pse ajo nuk e kishte ëndërruar kurrë, më 
27 prill 1938, të kishim mbretëreshë hungarezen Geraldinë, 
konteshën - “Trëndafili i bardhë i Budapestit”, me një 
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ceremoni mondane, ku kumbar ishte Galeazzo Ciano, 
ministër i jashtëm i Italisë, dhe Adolf Hitleri solli dhuratë 
një mercedez të kuq, mbretëresha e Hungarisë një karrocë 
me katër kuaj, ndërsa Musolini një tenxhere bakri. 

Një drejtim edhe pak më djathtas do të na çonte në 
Hungari, një tjetër edhe pak më djathtas, në Rumani, vendi 
që kishte pasur për mbret një si Dracula. M’u kujtua diçka 
që kisha lexuar disa ditë më parë: Kritika në Austri nuk u 
ndikua nga fakti se nuk qe pritur mirë nga kritika në SHBA 
musical-i Drakula, sepse e përshëndeti atë shfaqje. Shfaqja 
u dha në Grac, në kërthizën botës ku kishte gëluar besimi 
i ekzistencës së atyre qenieve të frikshme, edhe pse vendi 
kishte njohur dekretin e kaluar nga perandoresha Maria-
Theresa, i cili ndalonte hapjen e varreve për të kërkuar 
vampirët, ekzistencën e të cilëve ia kishte mohuar mjeku i 
saj, edhe pse ajo mund të lexonte te enciklopedia franceze 
(shkruar nga Voltaire-i) për vampirët si për diçka që 
ekzistonte me të vërtetë dhe për mënyrën se si e shprehnin 
këtë ekzistencë, duke përmendur edhe emra vendesh, të 
cilat qenë në Europën Qendrore dhe Lindore dhe jo në 
ndonjë skutë të humbur të kontinentit. Po ai dekret që ndaloi 
cenimin e varreve, nuk ia doli ta ndalonte ekzistencën 
e vampirëve në krijimtarinë artistike apo besimet lokale. 
Ndodhi që fantazia e zëvendësoi heroiken, meqë, as më pak 
as më shumë, qe fjala për heroin kombëtar të një vendi. 

Dëshmohet që, kur mori Kostandinopojën, sulltani 
pushtues (Mehmeti II) i lejoi vetes luksin që të zhdukej prej 
qytetit të madh për më shumë se tridhjetë ditë. Mund t’i 
japim të drejtë një njeriu që ka bërë pluhur një perandori 
mbi njëmijë vjeçare, duke i ndërruar hartën njërës prej 
zonave më të njohura të antikitetit, por nuk do ta dimë nëse 
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ka peshuar më shumë suksesi apo përgjegjësia para asaj 
ngjarjeje botërore. Mund të imagjinojmë se si ndihet një 
i vdekshëm që e gjen veten te fjalët e profetit e vet, i cili, 
sipas një hadithi, kishte thënë për ata që do të pushtonin këtë 
qytet një frazë si kjo: Çfarë udhëheqësi dhe çfarë ushtrie 
do të jenë! Mund ta imagjinojmë gjithashtu se nga emrat 
që i mbërrinin deri në atë vendin jashtë Kostandinopojës, 
qenë edhe këta: Janos Hunyadi, Gjergj Kastrioti dhe Vladi 
III ose konti Dracula. Ka mundësi që t’i njihte të dytin 
dhe të tretin, pasi ata qenë rritur dhe edukuar në oborrin e 
sulltanit, duke njohur edhe islamizimin, sidoqoftë, nuk qe 
çështje individësh. Edhe Dracula u shpall atlet i Krishtit, si 
dy të parët, por nuk u imunizua sa ata, sepse qe e pamundur 
t’i harrohej mizoria e vrasjes së mbi njëqindmijë njerëzve, 
shifër që mbrojnë disa nga njohësit e tij, apo njëqindmijë 
evropianëve dhe njëqindmijë turqve, siç duan të thonë disa 
të tjerë. Ekuestrot e Skënderbeut te shqiptarët (Tiranë e 
Krujë), e Hunyadi-t te hungarezët (Pecs e Budapest) dhe e 
Mehmetit II te turqit (Edirne), bëhen gjithnjë e më të afërta, 
nga pikëpamja e veçorive të zhanrit, kur sheh një portret 
skulptural të kontit Dracula: sikur të kujtohet ai bastuni që 
ua ngulte në trup armiqve të vet. Për të qenë bindës për 
mbretin hungarez, në një letër ka dëshmuar: Vramë 23 
mijë turq… Mizorinë e kishte edhe për ata të krishterë që 
i kishin vrarë babanë dhe verbuar të vëllanë. Por edhe për 
gjermanët saksonë, që zotëronin disa miniera dhe tregtinë e 
vendit, të cilët i dhanë jehonë emrit të tij të keq, me anën e 
disa inkunabulave të atij shekulli.

Eposet flenë në programet shkollore. Po të hysh nëpër 
librari apo videoteka, shikon se shija e mizorisë është më 
e pranishme: pra, nëse historia do të ndërpritej te sulltan 
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Murati II, nuk do ta njihnim zhanrin e ri të vampirëve, ndërsa 
një farë shkrimtari Bram Stoker nuk do të mbahej mend për 
ndonjë gjë. Këtë nuk e dinte as vetë koka e Dracula-s: as 
kur e kishte trupin me vete, as kur po shkonte fill e vetme, 
tashmë për herë të fundit, në Kostandinopojë, megjithëse 
ishte për të dëshmuar një nga rastet kur letërsia (fiksioni) 
fitonte mbi historinë. 

Me vete, përsërita 33 herë: Çfarë e pret fatin tim si 
shkrimtar?

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Për shumë pat qarkulluar në rrjetet sociale një tekst me 
titull “Libri i Librave”, tregim nga J.L.Borges. Lexoja çdo 
gjë prej tij, prandaj nuk kisha rrugë tjetër. Ju nuk e keni 
lexuar?... Ishte pak a shumë kështu: 

Kur shkrova Biblioteka e Babelit (atëherë isha një nga 
punonjësit e shumtë të një biblioteke të rëndomtë bashkiake 
të Buenos Airesit), aty kam përmendur edhe kërkimin 
e Librit të Librave: mbi ndonjë raft, mendohej se duhej 
të ekzistonte një libër që është çelësi dhe përmbledhja e 
përkryer e të gjithë librave: është një bibliotekar që e ka 
lexuar këtë libër dhe ai ngjan si perëndi. Qe propozuar një 
metodë prapavajtëse: për të lokalizuar librin A, shihej më 
parë libri B që do të tregonte vendin e A-së, për të lokalizuar 
librin B, shihej më parë libri C dhe kështu me radhë deri 
në pafundësi. Kur u bëra drejtor i Bibliotekës Kombëtare, i 
dhashë vetes të drejtë ta ripërtërija këtë ide para nëndrejtorit: 
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sikur ta gjenim, në mënyrë që, kur ta kishim atë, të mos i 
trembeshim asgjëje për punën tonë në bibliotekë?

As që shikohej si kërkesë. Nëndrejtori (të cilin, kur 
punonim bashkë te biblioteka e vjetër, e mbaja mend se si 
më pat tundur para syve një enciklopedi, duke më thënë: ky 
këtu jo vetëm e paska emrin si ti, por edhe të njëjtën datë 
lindjeje), për të më bindur një herë e mirë se ndryshe nga 
unë, nuk qe shkëputur nga biblioteka, një ditë më pas, me 
një zë të sigurt, më paraqiti relacionin çfarë e dëmton librin 
dhe masat e marra. Pra, edhe pasi nuk zotëronim Librin e 
Librave, situata qe nën kontroll. Pasi më kujtoi se dëmtuesit 
e letrës janë biologjikë, fizikë, kimikë, më shpjegoi me të 
gjithë skrupolozitetin shkollaresk se si mund t’i njihnim 
ata, para se të bëheshin të dëmshëm. Kur pa se edhe pas 
gjithë kësaj, nuk e kishte zgjuar entuziazmin tim, kërkoi t’u 
ktheheshim karakteristikave të insekteve. E mori heshtjen 
si aprovim, por sapo hapi gojën, zëri iu ndërpre nga sirena 
e alarmit, që dera pak e hapur e sillte në mënyrë irrituese: 
kaq e fortë qe. Nëndrejtori e mbylli derën dhe u kthye të 
vazhdonte leximin. Ishte e kotë: kishte rënë zjarr në fond 
dhe duhej t’ua lironim vendin zjarrfikësve. Në fakt, kishte 
kohë që tubat e ngrohjes e kishin sjellë erën e rëndë deri në 
zyrën time.

Djegia kishte ardhur nga kabllot elektrikë. Kishin 
pasur kohë të përzhiteshin, derisa sensorët e alarmit kapën 
tymin. Për shumë kohë qemë pre e medieve, të cilat donin 
të na kryqëzonin, megjithëse u përpoqëm ta bindnim se 
biblioteka është aq e madhe sa çdo gjymtim me origjinë 
njerëzore nuk mund të jetë veçse i papërfillshëm.

Po gjithë kjo e keqe për mua pati një të mirë: tashti, 
nëndrejtori nuk më bënte zë edhe kur kërkoja Librin e 
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Librave në raftet më të parëndësishme. Fati i tij, apo fati 
im, qe se nuk më kishte lexuar ndonjë nga librat. Siç kisha 
thënë më parë: po të kishte një udhëtar të përjetshëm që 
do të përshkonte shekujt në një drejtim të çfarëdoshëm, 
më në fund, do t’i mësonin se të njëjtat vëllime përsëriten 
gjithmonë në të njëjtin çrregullim që, i përsëritur, do të 
bëhej një rregull: Rregulli. Mbase atje duhet filluar kërkimi 
i vërtetë.

Vetmia ime ngushëllohej me këtë shpresë të hijshme.

Nuk e keni lexuar... Mos u sikletosni: pas dy ditësh doli 
se pas emrit të Borges fshihej një shkrimtar shqiptar. Çfarë 
arriti? Në këtë kohë ku urrehet kaq shumë letërsia shqipe, 
kishte bërë të qarkullueshme disa ide të vetat. Dua të them 
se isha gati të bëja të njëjtën gjë. Nuk është se kërkoja lavdi 
për veten, ndonjë shfaqje personaliteti apo ndjenjash të 
fuqishme, siç ngjet rëndom me shkrimtarë të ndryshëm, por 
vetëm ta nxirrja në pah Marinin si figurë. 

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Nxora këtë tekst nga një e përditshme, që besoja se do 
të tërhiqte shumë njerëz, kur të thosha emrin e gazetës: 

Frederiku (lexo Marini), siç ishte në stilin e tij, e pyeti 
drejtpërsëdrejti zotin Ramiz Alia: Përse e bëtë këtë zgjedhje, 
përse zgjodhët Nanon e Berishën për të drejtuar shtetin? 
Ishte ideja juaj apo jua dha dikush tjetër këtë ide?... 

Jo se kisha interes të merresha ndonjëherë me idenë 
e Katovicës shqiptare, por vetëm shpresoja që ai tekst të 
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më ndihmonte të bëja atë që më duhej: të hapja shtegun e 
pyetjeve të mia. Për shembull: pse në një takim të hershëm 
me shkrimtarët dhe intelektualët e Shkodrës, para se të 
dënohej, Ramiz Alia e kërkoi me emër; pse nuk ndodhej 
aty; pse një natë, në fillim të viteve nëntëdhjetë, kur shkoi 
të takonte Ramiz Alinë, i cili banonte në shtëpinë e së 
bijës, m’u desh ta prisja aq gjatë; pse të gjithë ma mohonin 
faktin se mund të ishte pritur prej tij; pse në poezinë “Juda” 
tregonte hatërmbetje ndaj udhëheqësit të fundit komunist, 
përkrahjen e të cilit e pat pasur? 

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Mendova se emri i Marin Barinit mund të vendosej 
edhe në tregimin “Nënat e të mëdhenjve”, që (ja emri 
i shkrimtarit që nuk mund t’i shmangem më) ka shkruar 
Gazmend Krasniqi për Frederik Rreshpjen: Verdiktin e 
munguar të historisë nuk e shoh si pengesë për t’u marrë 
me një personazh si Frederiku (Marini). Është vepra që 
ka lënë, e cila do të përcaktojë ose jo madhështinë e tij. 
Një grusht lirikash do t’i nënshtrohet shoshitjes, nëse janë 
punë e një dembeli apo e një talenti të rrallë. Vepra është 
shkruar dhe pret mendjet e kthjellëta, në pritje të miratimit 
a të hedhjes poshtë, por jeta e autorit të tyre do të humbasë 
me kujtimet e atyre që e njohën, prandaj vendos të nxjerr në 
dritë dëshminë time. 

Se më poshtë, Frederiku që zëvendësonte Beethoven-in 
e Nolit, duhet të zëvendësohej prej Marinit: Për historianin 
është një punë e lehtë të provojë se njerëzit e mëdhenj janë 
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si e gjithë bota; po adhuruesi i heronjve është e pamundur 
ta besojë. Kjo është arsyeja që legjendat për njerëzit e 
mëdhenj jetojnë edhe pasi i vret e i varros historiani. Ata 
janë si kuçedrat me shtatë kokë. Kur u pritet një kokë, u 
dalin menjëherë dy të tjera. Detyra e historianit, pra, është 
si ajo e Herkulit. Ai jo vetëm që duhet t’i presë të gjitha 
kokët e kuçedrës, por duhet edhe ta ndalojë që t’i dalin kokë 
të tjera. Legjenda tjetër që duhet rrëzuar, është ajo që i bën 
të gjithë heronjtë si vëllezër të Herkulit. Në përgjithësi ata 
nuk janë të tillë. Frederiku (Marin Barini), për shembull, 
kishte një trup të shkatërruar e të gjymtuar. Ai na thotë vetë 
se ka vuajtur gjithë jetën nga sëmundjet. ...Sëmundjet, nga 
të cilat vuante Frederiku (Marin Barini), ishin të mjafta për 
t’ia bërë jetën një mynxyrë... Sipas legjendës, heroi është një 
“chevalier sans peur et sans reproche (kalorës i pafajshëm 
dhe i patrembur). Në qoftë se faktet e kundërshtojnë këtë pikë 
të Kredos së adhuruesve të heroit, aq më keq për faktet. Disa 
fakte të shëmtuara në lidhje me sjelljen e Frederikut (Marin 
Barinit) kundrejt miqve duhet të hidheshin në shportë, 
sepse ato as nuk mund të zvogëloheshin, as nuk mund të 
shpjegoheshin. Sipas legjendës, heroi nuk vete në shkollë. 
Në këtë drejtim Frederiku (Marin Barini) ka qenë një hero 
ideal dhe nuk u nxori ndonjë telash adhuruesve të heronjve: 
ai nuk shkeli kurrë në universitet, ashtu si Anton Pashku, 
talenti i madh i prozës. Në vitet e fundit të jetës fotografitë 
e të dyve ngjajnë shumë: pamja thellësisht skeptike, duket 
sikur u thotë atyre që po i fotografojnë, se “për nga rëndësia 
kjo (pamja) vjen e fundit”. Si çdo poet, nuk kishte fushë që 
e njihte me themel, megjithëse i pëlqente të fliste më fort 
për kiminë e pikturën, por që nga fëmijëria qe përpjekur të 
rrokte çfarë kishte më të mirë e më të mençur çdo epokë. Ka 
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pasur të drejtë ai që ka bërë këtë vërejtje: “Kushdo që do ta 
quajë Frederikun (Marin Barinin) pa kulturë, nuk e kupton 
kulturën ashtu si duhet”. GOETTERN SCHADET NICHTS 
(Perënditë nuk duan t’ia dinë për asgjë.)

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Sigurisht, perënditë nuk donin t’ia dinin as për atë 
ditë që kalonim nëpër Pjacë, në kapërcyell të viteve ’80, 
ku një i njohuri im më tha, duke më prekur me bërryl: Ky 
është Marin Barini. Ende nuk qe plakur dhe nuk tërhiqte 
vëmendjen, siç do ta tërhiqte më vonë, i lodhur nga 
koleksioni i sëmundjeve. Ja ku më duhet ta them: kureshtja 
për ta njohur nga afër Marinin nuk qe edhe aq e vrullshme 
- nuk kisha asnjë ide se çfarë kishte bërë ata pesëmbëdhjetë 
vjet të jetës së tij. Ndoshta duhet thënë se në atë kohë ende 
nuk e dija se sa mund të punonte liria. A e dinte ai vetë? (Ex 
ungue leonem. Nga kthetrat njihet luani.)

Drejtimi: Tiranë - Vjenë.

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Nga e majta e fluturimit tonë – male, nga e djathta 
– fusha. Stepa, ndoshta. Diku atje, i vetëdijshëm për një 
mendësi të përcaktuar nga gjeografia, në një bisedë të datës 
2 korrik 1902, Tolstoi (immanis pecoris custos, imanior 
ipse, bari i grigjës së çuditshme, po më i çuditshëm se 
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ajo) thoshte: Mendoj se çdo artist i madh duhet të krijojë 
format e veta. Nëse subjekti i veprave artistike mund të 
jetë jashtëzakonisht i larmishëm, atëherë edhe forma e tyre 
mund të jetë e tillë. Njëherë në Paris, unë dhe Turgenievi, 
ndërsa ktheheshim nga teatri, biseduam për këtë gjë dhe 
ai qe i një mendjeje me mua. Na u kujtua gjithë çfarë qe 
më e mira e letërsisë ruse, dhe pamë se në ato vepra forma 
është origjinale në mënyrë të përkryer. Të mos flasim 
për Pushkinin, por të marrim “Shpirtrat e vdekur” të 
Gogolit. Çfarë është ajo vepër? As roman, as histori. Diçka 
përsosmërish origjinale. Pastaj “Kujtimet e një gjahtari”, 
gjëja më e mirë që shkroi Turgenievi. “Shtëpia e të 
vdekurve” e Dostojevskit, pastaj - po bie në mëkat - vepra 
ime “Fëmijëria”, “E kaluara dhe përsiatjet” e Hercenit, 
“Një hero i kohës sonë” e Lermontovit... Tolstoi po thoshte: 
Ne rusët kurrsesi nuk dimë të shkruajmë në atë kuptim me 
të cilin e nënkuptojnë në Evropë (Angli) atë lloj vepre. Guy 
de Maupassant do t’ia priste: Cila nga këto vepra është 
roman? Cilat janë rregullat e tij të famshme? Nga vijnë ato? 
Kush i ka caktuar? Në emër të cilit parim, cilit autoritet dhe 
të cilave arsye? Ndryshe nga Frederik Rreshpja që shkroi 
një roman plot stil për ndërtimin e hidrocentralit, Marin 
Barini mund të afronte disa përpjekje, fragmente prozash 
që i xixëllonin si poezi, por nuk arriti t’i mbyllte kurrë, 
sepse, shumë shpejt, u rrënua nga gjoba e madhe për traktin 
e shtypur kundër qeverisë, në një kohë kur vendi po shkonte 
drejt luftës civile të vitit 1997. Nulla die sine linea. As edhe 
një ditë pa një vizë. (Me anë të ligjërimit një poet mund të 
fitojë, por edhe të groposet, gjithashtu.)

A i krijoi format e veta? Nuk e di se cili zhgënjim e 
bëri të fliste për një strukturë që nxiste e mbarte një model 
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të veçantë të mendimeve dhe forcave, një fushë energjie, 
aftësia e leximit të së cilës qe aftësia e leximit të sekretit 
të gjithësisë; se si artist shikonte se, sa më abstrakte bëhej 
natyra (që s’ishte tjetër veçse imazhet e fëminisë), aq më 
e pastër ndihej marrëdhënia; se pas abstragimit të gjatë, i 
ngjante atij piktorit abstrakt që, pasi ka pikturuar gjithë jetën 
vetëm kopshtin e tij, është më se i ndërgjegjshëm se lulet 
e pemët dhe të pikturave të tij abstrakte janë më të vërteta 
sesa kur i shihte ato me syrin e biologut; se ky krijim qe si 
ëndrra, veçse operonte në bazë të disa rregullave teknike. 
Atëherë e tha atë: Po ta kisha ditur se arti është vetëm art, 
do të isha marrë me ndonjë gjë tjetër. 

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

I nxitur prej shokëve të vet, një herë, një fëmijë kopjoi, 
duke vizatuar me dorë të lirë, një dollar amerikan dhe me 
këtë kartëmonedhë të falsifikuar blenë bukë te furrtari. 
Kjo ngjarje e denjë për penën e Giorgio Vasari-t (1511-
1574), kritikut dhe biografit të famshëm fiorentin, që 
fliste për mjeshtrit e mëdhenj të Rilindjes Italiane në një 
kohë legjendash, ka ndodhur diku nga mesi i shekullit XX 
në një lokalitet fare të vogël, të banuar prej shqiptarësh, 
megjithëse jashtë kufijve të sotëm shtetërorë, po atëherë 
bënte pjesë në “Shqipërinë e madhe” (koha e fashizmit 
italian), dhe një ministri e quajtur e Tokave të Lirueme 
merrej me organizimin e administratës së varur nga Tirana. 
Qeveritari i vendit (ai qe i ati i aktores së ardhshme Tinka 
Kurti, kurse ky fëmijë qe piktori i ardhshëm Ismail Lulani) 
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tha se falsifikatori duhej dërguar në një shkollë arti. Kur u 
bë burrë i pjekur, ish-falsifikatori nuk e pranonte më atë 
shprehjen latine që thotë semel in anno licet insanire (të 
paktën një herë në vit lejohet të bësh marrëzira), pra, nuk 
arrinte t’i kapërdinte disa sjellje të Marini. Po megjithëse 
ndryshonin në dukje, në thellësi qenë i njëjti njeri: i mbanin 
imazhet e fëmijërisë, të cilat, po t’i besojmë Giambattista 
Vico-s, përcaktojnë krijimin artistik. Harronte çfarë kishte 
thënë, kur ia lexonte poezitë, që qarkullonin dorë më dorë. 
Çfarë mirësie buron prej tyre! – thoshte, duke u përpjekur 
të gjente një fjalë edhe më të fortë nga ajo që thoshte. – 
Çfarë... mirësie!

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Mësuesi austriak jetonte në një qytet tjetër të Austrisë, 
po unë pse e kisha vazhdimisht në kokë atë: Njerëzit e 
mi kanë jetuar në një lagje në veri të Vjenës! Kush ma 
kishte thënë këtë, apo ku e kisha lexuar? E kishim kaluar 
prej kohësh liqenin e Shkodrës, kur e gjeta: ishte fjala për 
një çast të “shkruar me dritë” nga marubët. Kur makina 
që fyhreri gjerman, Adolf Hitler, i bëri dhuratë dasme 
monarkut shqiptar Ahmet Zogu hynte në Shkodër nga Mali 
i Zi, me anë të liqenit, e transportuar mbi një trap-traget, 
së bashku me ca udhëtarë të rastit, me të njëjtin trap-traget 
udhëtonte familja hebreje Shvarc, e cila vinte në Shkodër 
nga Sarajeva, por kohë më parë pat qenë në Vjenë. Njërin 
nga djemtë e asaj familjeje, Robert Shvarc, lexuesit e 
njohin për përkthimet që i ka bërë, sidomos, librave të Eric 
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Maria Remarque, por unë e kujtoj së pari për një përkthim 
privat: gruaja e një mjeku të famshëm, e cila pikturonte në 
mënyrë autodidakte, i kërkoi t’i përkthente një libër për 
piktorin Paul Cezanne. Shprehja se, ndryshe nga jeta e Van 
Gogh-ut dhe e Gauguin-it, për të cilët janë shkruar edhe 
romane, ajo e Cezanne-it mbetet e panjohur, gjithmonë më 
kujtonte Marin Barinin dhe çastin kur ia tregova historinë 
e asaj gruaje sime shoqeje, që prisja të më thoshte se nuk 
po lirohej kurrë nga punët. Donte të thoshte: s’arrinte të 
sqaronte problemin e daljes së vjershave për fëmijë herë si 
të Mjedës, herë si të Xanonit. Roma locuta est, causa finita 
est (Ka folur Roma, pra, ka marrë fund). Ipse dixit. (E ka 
thënë ai: pra Aristoteli.) Në fakt, fjalë për fjalë, tha: Duket 
sikur Marini nuk ka asnjë lidhje me dy shkollat letrare të 
Shkodrës, atë jezuite dhe françeskane, mirëpo ai bashkon 
thelbin e tyre të brendshëm: frymën e kapshme nga çdo 
lexues, por edhe stilin brilant të jezuitëve. Quod scripsi, 
scripsi. Atë që shkrova, e kam shkruar. (Përgjigjja që u dha 
Pilati hebrenjve.)

Ishim sa gishtat e dorës ne që e mendonim Rara avis. 
Zog i rrallë. Aut caesar, aut nihil. O Cezar, o asgjë! Gjë 
që e shtynte të kishte konceptin e vet për miqësinë. Kur 
dikush e mori në telefon dhe i tha: Kam dy lajme për të të 
dhënë: një të keq e një të mirë; i keqi: u ndava me gruan; i 
miri: po i jap fund një libri me poezi, të cilin do të ta sjell së 
shpejti, ai iu përgjigj: Po ky i miri qenka më i keq se i keqi. 
Tëpkë si Lasgushi, më tha Petraq Kolevica, me theksin prej 
korçari, te lokali pranë shtëpisë së tij te “Brryli”. Ç’ishte 
kjo “tëpkë”, unë e dija përmendësh tashmë: Arti nuk është 
për të gjithë njerëzit. Është për ata që e ndiejnë. Ose: Ja 
të marrim poezinë, atë më të mirën. Pjesa më e madhe e 
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njerëzve nuk e di as që ajo ekziston. Një pjesë e ka dëgjuar, 
por nuk e ka lexuar. Një pjesë e do, e lexon, por nuk e 
ndien, nuk e kupton dhe e harron. Ose: Po artisti për ne 
krijon? Jo. Krijon për vete. Tjetër punë, pastaj, nëse krijimi 
i tij na kënaq edhe ne. Ose: Mos e bëri Danteja poezinë e 
Beatriçes, që të kënaqte Beatriçen? Beatriçja, edhe në ka 
ekzistuar, as e ka lexuar, se mos do të ketë ditur shkrim... 
Ose: Poezia duhet të jetë cilësi, jo shumësi. Mos ki frikë, 
se ke shkruar gjithë jetës sate vetëm dhjetë poezi. Frikë të 
kesh po të kesh shkruar njëqind poezi. Ose: Sot, këtu dhe në 
tërë botën shkrimtarët shkruajnë shumë, se me ato shkrime 
fitojnë para, sigurojnë jetesë të mirë, blejnë nga katër palë 
pantallona.

Te një bar i quajtur “Milenium”, diku pranë shtëpisë 
së tij dhe simes, me gjallërinë e njeriut që e ka përjetuar 
thellë diçka, gati në stilin kutelian (edhe pas më tepër se 50 
vjet nga koha kur drejtori Drago Siliqi shfaqi kritika ndaj 
përkthimeve të poetit në shtëpinë botuese “Naim Frashëri”), 
Nasho Jorgaqi më tregonte për kujtimet që po shkruante: 

Vija re që gjatë gjithë kohës rrinte thuajse i përhumbur 
nën strehën e kapelës, sikur nuk kish të bënte fare me ato që 
thuheshin. Por nuk ishte ashtu, sepse, sapo mbaroi Dragoja, 
ai lëvizi vendit dhe për çudinë e të gjithëve kërkoi të fliste. 
Rast i rrallë që Lasgushi merrte fjalën në një mbledhje 
zyrtare. Të gjithë kthyen sytë nga ai dhe, me njërën dorë 
ngritur, duke mbllaçitur buzët, mori të fliste me një zë të 
zvargur në mënyrën e tij të zakontë: Jemi mbledhur këtu 
sot, ku shoku Drago është bariu ynë, ai që na drejton. Na 
drejton të gjithëve, gjithë sa që jemi këtu. Përndryshe do të 
humbitnim si bagëtia pa zot. Shoku Nasho është direktor 
i përkthimeve. Ai na cakton normat. Ne na tërheq kërraba 
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nga vetja, po ai zbaton rregullat. Kemi dhe shokun Pjetër, 
direktorin e financave. Ai ka paratë. Bobooo, ç’bëhet sikur 
të mos jetë ai! Mbetemi pa rrogë e s’vemi dot në shtëpi, ku 
na presin fëmijët. Pastajza vjen zoti Rrok, njeriu i patundur 
i protokolleve. Ai u jep udhë shkresave, përndryshe do të 
na zinin sytë letrat... Shteti prandaj është shtet, punon me 
shkresa. Në fund kemi Rukijen: ajo na fshin zyrat, largon 
pisllëkun. Pa mendoni se ç’do të bëhej po të mos ish Rukija? 
Si heshti një çast, drejtoi trupin dhe me zë të lartë pyeti: Po 
Lazgushi ç’është? Lazgushi s’është as drejtor, as direktor 
redaksie, as direktor finance, as direktor protokolli. S’është 
as Rukije. Lazgushi është poet dhe poeti nuk jep llogari. 
Ai qëndron përmbi të gjithë. Është zë që vjen nga lart dhe 
drejton shpirtrat e njerëzve...

Kur i kritikuan përkthimin e Goethe-s, e nisi ligjëratën 
me këtë ton solemn:

Populli fisnik shqiptar, i mobilizuar i tëri, nën shembullin 
e vëllait të madh sovjetik, është përfshirë në lëvizjen 
stakanoviste, Zhandarova-Agafanova për rendimente të 
larta në prodhim. Lasgushi, anëtar i pandarë i këtij populli, 
bir besnik i tij, nuk ka sesi të mos ndjekë shembullin e 
vëllait të madh. Prandaj, kur mora të lartën detyrë për të 
shqipëruar në vargje izometrike e izoritmike poezinë e të 
madhit Goethe, s’mund të rrija pa kërkuar ndihmën e të 
vëllait, ku mbështetet populli fisnik shqiptar. Në trapezën 
e punës hapa Goethe-n, po hapa dhe përkthimin e vëllait të 
madh sovjetik. Shkonin barabar, si dy qe në një parmendë. 
Po kishte raste, dhe këto s’qenë të paka, që Lasgushi ngecte 
dhe atëherë pyeste veten: kush ka të drejtë, Goethe apo 
vëllai? Domosdo Lasgushi s’është budalla, nuk shkon 
kundër popullit. Mendja më thoshte: Dëgjo vëllain e madh 
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sovjetik, se ai ka ditur se ç’ka bërë. Vërtet i ka sheshuar 
disa gjëra, por i ka bërë të qarta për këdo. Të qarta atëherë 
i bëra dhe unë. Tani më thoni se Lasgushi e ka përkthyer 
dobët dhe më jepni gjëmën se vepra e shqipëruar me vargje 
izometrike dhe izoritmike nuk meriton të shkojë në shtyp. 
Kaq kisha për t’ju thënë, të nderuar kolegë...

Atëherë, Lasgushi fliste, se nuk shkruante. Kur e njoha 
unë, Marin Barini shkruante, se nuk fliste. (Si Frederik 
Rreshpja.) Tashmë, në vend të shtëpisë tiranase të Lasgushit, 
ngrihej një pallat, poshtë të cilit shiteshin ëmbëlsira, kurse 
Petraq Kolevica nuk mund të ishte më ai njeri i letrave që 
do të donte të ishte: një sëmundje i kishte lënë vetëm një 
përqindje të vogël të shikimit. Buzëqeshte, kur fliste për 
të: kjo ka qenë sëmundja e poetit Heine. Kur kaloja në 
largësinë e shkurtër midis shtëpive të Lasgushit dhe Petraqit 
- bashkë me atë të Shvarcit bëjnë një Bermude - shpeshherë 
nxirrte kokën Marin Barini e sikur më thoshte ca gjëra që 
ende nuk arrija t’i artikuloja. Përvoja na tregon se aty ku ka 
shenja, një ditë do të ketë artikulim. Omnia tempus habent. 
Gjithçka ka kohën e vet. Nihil sub sole novum. Asgjë nuk 
është e re nën diell. Non nova, sed novo. Asgjë e re, por në 
mënyrë të re.

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Si mund të kapej shansi i dhënë? Na ishte njëherë një 
poet për të cilin regjimi totalitar tha: Nëse është i talentuar, 
atëherë, le të shkruajë: do ta shpërblejmë! Nëse nuk shkruan 
ashtu siç do të donim ne: gjërave të tilla neve u gjejmë 
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vendin. 
Apo - Na ishte njëherë një poet për të cilin regjimi 

demokratik tha: Nëse është vetëm një votë, hëm... Nëse 
është i talentuar, atëherë le të shkruajë dhe të fitojë miliona. 
Jetojmë në ekonomi tregu.

Apo - Shpirti i poetit fluturoi e u bë shpirti i një kinezi 
të shekullit VIII. Materialja e tij kthehej herë pas here për 
ilaçet. Miqtë u kujtuan ta çojnë ca kohë në azil, ku do të 
kishte edhe trajtimin mjekësor, sepse pensioni që merrte 
nga uzurpuesit e shtypshkronjës, i mjaftonte. Edhe Rene 
Char e kishte mbyllur jetën në azil. Frederik Rreshpja kishte 
qëndruar atje disa ditë.

Apo - Qe faji i tij që mua më kishin ngelur në gojë këto 
aforizma: Askush nuk duhet të lidhë marrëveshje serioze 
me një artist (Ludwig Van Beethoven); Ka vetëm një dallim 
midis meje dhe një të çmenduri: unë nuk jam i çmendur 
(Salvador Dali); Artisti është një krijesë e udhëhequr nga 
demonët. Ai nuk e di pse e kanë zgjedhur atë dhe zakonisht 
është aq i zënë për ta pyetur veten (William Faulkner); Kudo 
që shfaqet arti, zhduket jeta (Francis Picabia); Arti është i 
padobishëm (Oscar Wilde); Arti është një gënjeshtër që na 
ndihmon të kuptojmë të vërtetën (Pablo Picasso); Dallimi 
kryesor i artistit është që të kultivojë me forcë atë gjendje 
që shumica e njerëzve e shmangin: gjendjen e të qenit 
vetëm (James Baldwin); Poezia e vërtetë është mendja e 
poetit (Ralph Waldo Emerson); Arti është ose plagjiaturë 
ose revolucion (Paul Gauguin); Arti na tërheq prej zbulimit 
që i bën shumë të fshehtave tona (Jean-Luc Godard); Arti 
është i gjatë, jeta është e shkurtër, gjykimi i vështirë, shansi 
i përkohshëm (Johann Volfgang Von Goethe).

Apo - Ndërsa i quajturi pararendës i kulturës epigrama-
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tike moraliste, pra edhe i Nietzsche-s dhe i Schopenhau-
er-it, një jezuit i shquar, por edhe problematik për kishën, i 
cili çmonte stilin fjalëpak, natyror, por pëlqente stilin artifi-
cial, skajshmërinë e së bukurës artificiale, spanjolli Baltasar 
Gracian, do t’i kishte thënë se “shpirti superior” është ai: 
që nuk ka një të folur shumë të qartë; që miklon risinë; që 
zotëron dhuntinë e shpikjes; që ka një fije çmendurie; që lë 
të dallohen gjëra misterioze; që është i aftë t’i drejtojë men-
dimin dhe veprimin sipas rrethanave; që nuk do të tregohet 
superior, me gjithë mendjen e cilësitë prej mbreti; që e di se 
gjërat nuk duhen marrë ashtu siç janë, por ashtu siç duken; 
që e di se nuk është budalla ai që bën një budallallëk, por 
ai që nuk di ta fshehë atë; që nuk i beson lehtë vetes; që 
nuk dashuron lehtë; që edhe pa gënjyer nuk e thotë gjithë 
të vërtetën; që ia del të përdorë të metat e të tjerëve; që, për 
të mos u bërë vulgar, bëhet i pakuptueshëm; që, nëse nuk 
mund të jetë luan, mjaftohet me gëzofin e dhelprës... Dhe 
unë imagjinoja një Marin, pak të zbardhur në fytyrë, që do 
të më ndërpriste shpejt e shpejt: Mjaft më, e bekoftë Zoti!

Apo - A do të pranonte ta fusja në kuzhinën letrare ala 
Bolanjo: Ç’fund i çuditshëm dhe i shëmtuar - lider mendimi! 
Që do të thotë bari kopeje ose udhëheqës shpirtëror i 
skllevërve, poet kombëtar ose babai i kombit, nëna e atdheut 
ose xhaxhai politik i atdheut! 

Apo - E dija (nga shënimet e një gazetareje të zemëruar 
- sepse e realizoi intervistën 10 vjet me vonesë) se pyetjes: 
Çfarë do të thotë poezi për ju?, i qe përgjigjur: Mbaj mend, 
njëherë më ngordhi një pulë. E varrosa. Ia bëra të gjitha 
nderimet. Më tha nëna: “Çfarë bën kështu!?”. “Po i bëj 
varrimin”, i thashë. “Po pula nuk është e krishterë”, më tha. 
I thashë: “Po unë kështu e ndiej”. “E ke gabim, më tha. Je 
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ndryshe, mor bir, ti s’vlen për asgjë. Vetëm për të shkruar 
vjersha. Kështu je ndërtuar”. Ma ka thënë ime zonjë… E 
dija (nga shënimet e një gazetareje të zemëruar - sepse e 
realizoi intervistën 10 vjet me vonesë) se pyetjes: Ku jeton?, 
i qe përgjigjur: Unë kam fjetur edhe para Kryeministrisë. 
Kisha një kobure me vete dhe mendova të vrisja veten, por 
thashë se vetëvrasja jo vetëm që është budallallëk, por është 
edhe krim fetar. Zoti s’ma fal këtë. E lashë aty koburen dhe 
ika. Erdhën dy policë: e gjetën, e morën po mua nuk më 
thanë gjë. Unë shkova te një hotel i vjetër, 500 lekë nata. 
Më kanë vjedhur disa herë atje, po unë nuk kam bërë fjalë 
kurrë. U thashë atyre: “Nuk e di se kur do t’jua jap këto 
lekë”. Ata më thanë: “Do të rrish sa të duash. Ne kemi fituar 
para prej teje. Je burrë i urtë”. Se unë prej natyre jam shumë 
i edukuar, shumë i qetë, natyrë angleze, sa që pres të më 
lidhin një pagë nga Londra.

Apo - Nuk e dija (nuk kisha pyetur kurrë) e imitonte 
Frederik Rreshpja Marin Barinin, apo i dyti të parin, në këto 
intervista? Mendoja se Frederiku duhej të më përgjigjej: 
Dihet. Ai më ka imituar mua. Unë jam më i famshëm. 
Mendoja se Marini duhej të më përgjigjej: Dihet. Ai më ka 
imituar mua. Duke mos qenë figurë publike, unë kam qenë 
më i lirë. 

Apo - Kisha mbledhur edhe historinë e Mytaverdi 
begut, njeriut që thuhej se zotëronte Diamantin Vrasës të 
Shah Xhahanit: Qe e vërtetë se ai njeri zotëronte një flotë 
tregtare, e cila, kur e shikoje, të kujtonte një Venecie të 
vogël; se kishte miqësi me sulltanin dhe zotëronte një harem 
të bukur, saqë, kur kalonte në pazar, burrat psherëtinin ose 
zgërdhiheshin nën zë; se, nëse dikush ka ditur më shumë 
se duhet për këtë harem, është gjetur pa jetë në ndonjë 
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hendek, me një kamë të ngulur në gjoks; se i falej një ajeti 
kuranor, të gdhendur në gjuhën turke sipër qemerit kryesor 
të shtëpisë, që nuk qe çelësi i hapjes së misterit, por vetë 
çelësi i mbylljes së tij: Ku lulëzon dashuria, vdekja s’lë 
veçse gjurmët e krehrit të saj. I sigurt që do të tregohej 
mospëlqyes ndaj kësaj rrjedhe të re ngjarjes, që të isha sa 
më bindës, do t’i lexoja në një gazetë pariziene e kohës: 
Në vjeshtën e vitit 1913, kur malaziasit mbanin të rrethuar 
Shkodrën, Mytaverdi begu i kërkoi komandantin turk, 
Hasan Riza pashës, përforcime për të mbrojtur shtëpinë e 
vet. Dy orë pas kësaj bisede, arabaja luksoze e Mytaverdi 
begut doli në rrugë me perde të mbyllura dhe mori rrugën 
me shpejtësi nga jugu. Mund të besohet se qe nisur për 
nga porti i Shëngjinit, pasi më vonë arabaja u gjet në një 
breg kallamishteje të Drinit që shkon për Lezhë. Brenda 
arabasë, mbështjellë me kapota, por pa armë, katër ushtarë 
të rinj dukej sikur po flinin nën një nur të rrallë bukurie. 
Në të vërtetë, ishin bukuroshet e haremit, secila me yllthin 
e gjaktë që i zbukuronte tëmthin. Mytaverdi begu u gjend 
më tej mes kufomave të bashibozukëve të vet dhe dhjetëra 
ushtarëve malazezë. Në dorë kishte pisqollën me të cilën 
kishte qëlluar gratë. Edhe në varr e vendosën midis tyre. 
Dikush gdhendi fjalët: Ku lulëzon dashuria, vdekja... 
Gdhendësi nuk mund të vazhdonte, sepse një plumb e 
ndërpreu në mes. Duhet thënë se ajo gazeta merrej më gjatë 
me poezinë e haremit, sesa të diamantit. Ndoshta pikërisht 
kjo më jepte dorë për të formuluar pyetje.
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Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

 Besoja se mund të tërhiqja vëmendjes e sime shoqeje, 
kur po kërkoja shansin me ca motive të përgjithshme: Mbi 
pllajat e pafundme dhe shpellat, ari i perëndimit rrjedh si 
mijëra përrenj, ndërsa në mendjen e poetit krijohet vargu: Një 
shpurë mbretërore harabelash më pret. Më tej: Mbi fushën e 
natës qajnë shpirtrat e martirëve. Çfarë është saktësisht kur 
ai mendon: Legjenda thotë se patat e egra sjellin letra, por 
a mos kjo është vetëm një përrallë e shpifur? Ose: As era, 
as lumi s’e dinë emrin tim? Mund të dalë te qyteti modern, 
mund të perceptojë shiun e këmbësoreve, kambanën e një 
kishe, por në peizazhin e tij “nderen e trazohen krahët e 
reve”. Ecën dhe mendon: Përroi shket në det e nuk kthehet 
më. Ose më pas: Rënkoj - gjethet bien nga degët. Lotoj - 
vesa shndrit mbi bar. Pak mallëngjim pas 1300 vjetësh? 
Apo pas 13 sekondash? Niset nga shtëpia e thotë: E dashur, 
kur ishe pranë meje, plot me lule e mbushja dhomën. 

Ose:
Prapë kam parë gjatë lojërat e reve në qiell: rrugën e 

tyre midis detit e malit. Dashur padashur, na robëron çasti: 
ngjyrat, format, loja e dritave dhe e ajrit. Në intimitetin e 
ndjenjave abstrakte përzihen e ngatërrohen format reale e 
të pandashme të reve: secili është më shumë se një, sepse 
në koloninë e qenies sonë rriten tejzgjatjet e vetvetes. Ai që 
u gëzohet atyre, nuk është po ai që i urren. Si në teorinë e 
sferave të Yeats-it. Si në fjalinë e Empedoklit, krijuesit të 
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teorisë së katër elementeve (ajri, uji, zjarri dhe toka): Kam 
qenë një fëmijë, një çupëz, një shkurre, një zog dhe një 
peshk memec që del nga deti.

Ose:
Poeti në brendësi nuk qe asgjë, por qe gjithçka që të tjerët 

janë a që mund të jenë: erdhi mbi tokë për të simbolizuar 
diçka që nuk e dinte, për të realizuar një thërrmijë ose një 
mal prej materialeve që duhej ndërtuar Qyteti i Zotit. Ai 
nuk mund të dinte se cili qe emri i tij i vërtetë në regjistrin e 
përhershëm të Dritës, në historinë ku rreshtat janë po aq të 
rëndësishëm, me kuptimin e tyre të fshehur thellë: një libër 
i shenjtë e i pafundmë, të cilin e shkruajnë, e lexojnë dhe 
mundohen ta kuptojnë të gjithë njerëzit, ku janë të shkruar 
dhe ata vetë.

Ose:
A shkruhet, kur askush nuk të lexon? Ai që shkruan, 

a beson se në katastrofën e galaktikave mund të mbijetojë 
një yll dhe dikush i deshifron shenjat e tij? Kështu, madje 
edhe para Apokalipsit, merr kuptim të shkruarit. Dëshira 
më e madhe e atij që shkruan, është që mundi i lexuesit të 
tij të shpërblehet. Arti ka sistemin e tij, ku njeriu vazhdon 
ekspeditën e përjetshme për të zbuluar shekull pas shekulli 
një segment të atij universi të pashtershëm. 

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Në çastet e hijes e të kapitjes, pra të ndjesisë se dëgjova, 
se e kapa zërin e gruas tashmë, thashë: Gjëja e parë që 
do të bëjmë, është blerja e bambusë së tretë. Në fakt, ajo 
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nuk kishte përmendur bambunë, por kishte pyetur nëse 
i kisha dëgjuar zogjtë te dritarja, ku po bënin kuvend. U 
përpëlita pak, derisa kuptova se kjo qe historia e mistikut 
Atar, nxënësit të Hallaxhit dhe mësuesit të Rumit, të 
cilin e shoqja e pyeti befas: Ku shkojnë ata zogj? Atari u 
mendua pak para se të përgjigjej, pasi ende nuk e kishte 
marrë veten nga një udhëtim i gjatë, nga lajmi se ia kanë 
konfiskuar pasurinë dhe se e kishte kokën në rrezik. Dikur 
tha: Kërkojnë mbretin e tyre, Simurgun. E shoqja, e cila nuk 
e kishte dëgjuar ndonjëherë këtë emër, vazhdoi: Është larg 
ai? Atari u mendua përsëri, para se të përgjigjej: Është rrugë 
shumë e gjatë dhe e mundimshme, sepse duhet të kalojnë 
shtatë lugina të errëta e të thella, shprehje e dyshimeve dhe 
hipokrizisë, e krenarisë njerëzore dhe mashtrimit, prandaj 
secili zog vepron në natyrën e llojit dhe udhëtimi përparon 
shumë ngadalë. Për shembull, bilbili i këndon në mënyrë 
të paprerë trëndafilit, por ky një ditë vjeshte thahet dhe i 
prishet bukuria. Dikur duket Lugina e Shtatë, ose Lugina e 
Njësisë, dhe secili nga zogjtë që ia ka dalë të mbërrijë këtu, 
shikon vetveten te Simurgu. Përballë secilit është vetja e 
tyre: Simurgu. Zogjtë kuptojnë se, duke parë veten, shikojnë 
Krijuesin: Simurgu është vetëm fakti që ata shikojnë e 
gjejnë veten e tyre. Dhe Zoti mistik u thotë:

Jam pasqyrë para syve tuaj.
Të gjithë që i afrohen dritës sime, shohin 
Vetveten, realitetin e tyre në Njësi.

Atari afroi pranë vetes mjetet e shkrimit dhe ia filloi 
punës. Gruaja, që e pa, ndërhyri: Mos po shkruan për atë që 
pa vegimin e Fronit të Zotit dhe veten të ulur në të? Atari iu 
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përgjigj, pa e ngritur kokën: Jo, nuk më intereson veprimi i 
tij, që vjen nga dehja dhe jo nga arsyeja. Veprimi i tij është 
si drita e qiririt para dritës së diellit. Po shkruaj veprën 
Kuvendi i zogjve. Dhe lexoi me zë:

Ndodhi në Kinë, një natë pa hënë, të vonë,
Që njeriut iu shfaq së pari Simurgu -
La t’i binte në ajër një pendë
Dhe nami i famës ngado iu end.

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Shpresoja që Gazm... ai shkrimtar... të binte në një 
mendje me mua: Marini i përkiste prirjes së poezisë si e 
vetëmjaftueshme, por jo e soditjes së cekët që mbron De Lisle. 
Parnasismi i tij ndryshonte edhe nga forma, që zhytet në 
thellësitë e origjinës së retorikës, kur kalohej nga ajo aticiste 
në atë azianiste, siç ka bërë letërsia në kohët e shterpësisë së 
saj. O Tito, tute, Tati, tibi tanta, tyranne, turisti (O Tito Tazio, 
tiran i Tatit, sa fatkeqësi i ke sjellë vetes tënde). Amore, more, 
ore, re coluntur amiciatiae (Me anën e dashurisë, virtytit, 
fjalës dhe bëmave kultivohen miqësitë).

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Vjena nuk do të më kujtonte Pecs-in, siç pata menduar 
prej proverbit që i lidhte bashkë (ajo qe perandorake), por 
sidoqoftë nuk më jepte ndonjë panik fillestari. Disa fasada 
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më kujtonin Parisin, ndërsa rregulli e pastërtia më kujtonin 
Londrën. Nuk e di se çfarë ndikoi që në, përgjithësi, më 
tepër ndjehesha në Londër. Gjithashtu, nuk harrova të 
mendoja se nuk isha i sigurt nëse po shihja unë Vjenën, apo 
po më shihte ajo mua. Sidoqoftë, zaret qenë hedhur: lum 
kush qe Cezar! Më qe dhënë shansi!

Kur u rregullova në apartament, po prisja të më shfaqej 
danceri afrikan – mashkull apo femër – po befas u shfaq 
shkrimtarja armene, e cila, pasi shprehu keqardhjen që nuk 
mund të merrja vajzën, me një bllok e laps në dorë, shkoi në 
breg të lumit (vjenezët, në fakt, kësaj pjese i thonë: kanali, 
sepse është vetëm një dredhë e Danubit), të shkruante 
ndonjë tregim. U ndjeva ca kohë xheloz. Jo për shkrimet e 
saj - meqë në pemën e gjuhëve indoevropiane gjuha armene 
(si dhe gjuha shqipe), dalin si degë më vete, shto alfabetin 
e vjetër dhe të veçantë, ndoshta nuk do ta merrja vesh kurrë 
se çfarë shkruante - por se i kishte qartësuar aq shpejt idetë 
e veta: ku do të shkruaja unë? Në dhomën ku temperaturat e 
një vere të pazakontë vjeneze nuk të linin të qetë, po të mos 
krijoje ndonjë rrymë ajri? Në parqet e Donaukanal, apo 
Augarten, diku më përtej, parku gjigant, ku Moxarti e çonte 
familjen në pesë të mëngjesit? Apo kishte më shumë paqe 
te kopshti 300 vjeçar i pallatit të princit Lihtenshtein? Meqë 
do të banoja në distriktin Alsergrund, ai që e furnizoi së pari 
me pacientë studion e dr. Freud-it (çfarë fati më priste!?) 
thosha 33 herë frazën “Unë jam pacient i dr. Freud-it”, para 
se të hapja bllokun, që vazhdonte të mbetej i bardhë për 
shumë kohë, sepse nuk kisha zgjidhur çështjen e parë: ku 
do të takoja Marin Barinin? 
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Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Së pari, për të mos e trajtuar si një të sëmurë, dhe, së 
dyti, për t’i dhënë rëndësinë e duhur takimit, vendosa për 
Caffe Central, në Herrengase (rrugëza e zotërinjve), ku 
pasunarët më të mëdhenj patën ngritur pallatet e tyre, për 
të qenë sa më afër pallatit perandorak, kafene e famshme 
prej emrave të poetëve më të shquar të Vjenës, sidomos nga 
figura të njohura të historisë njerëzore, si Lenini, Trocki, 
Hitler-i apo Tito. Anekdota që ministri i Jashtëm Bertold (e 
thashë 33 herë: në Tiranë, përditë kaloja te rruga me emrin 
e tij) e dinte se shpërthimi i Luftës I Botërore do të sillte 
Revolucionin Rus, por një poet vjenez qe tallur me këtë 
fakt, duke ia kthyer: “Kush mo, Trocki?! (në fakt, përdori 
një emër përkëdhelës (ala rus – të themi, Trockushka), që 
tregonte familjaritetin me personazhin në fjalë) do ta bëjë 
revolucionin?!”, dëshmonte se cili qe dallimi mes poetëve 
dhe politikanëve. 

Më kishte mbetur i palexuar një i-meil i botuesit tim, 
megjithatë nuk po kujtohesha për të, sepse gjithë ditën u 
ndjeva mirë prej qartësisë që kisha treguar në zgjedhjen e 
vendit të takimit: një mendje më thoshte se takimi ynë mund 
të merrte përmasat e një ngjarjeje të shënuar për letërsinë 
shqipe. 



157

TIRANË - VJENË - TIRANË

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

A doja të bëja lexime publike? Nuk isha i sigurt. Kush 
mund ta mendonte në këtë kohë një sms me fjalët: Nuk vijmë 
dot, se është pak pa qejf? Po një të dytë me të njëjtat fjalë? 
Po një të tretë? Nuk besoja se do të ketë qenë më e rëndë për 
oborrin perandorak mandata e princit trashëgimtar që, me 
vdekjen e tij, do të fuste gjithë botën në luftë.

Nuk e kisha të lexuar i-meilin as kur u ndava – pas sms-
së së katërt tashmë - prej Marin Barinit dhe të nipit dhe e 
pashë veten duke kërkuar një kafene tjetër (e frekuentuar 
nga dr. Freud-i): Landtmann, diku mes Burgteatrit, 
Bashkisë dhe universitetit, ku jo nga përqendrimi, por nga 
shpërqendrimi, më shkoi dora dhe kapa dy-tri revista në një 
kënd pranë meje, që, për fat, qenë në gjuhën gjermane dhe 
vetëm se u hodha një sy fotove, po diku, në një kënd që flitej 
për kulturë, në një tekst të shkurtër anglisht, Elias Canetti, 
shkrimtari nobelist, qytetar i Londrës, po dikur qytetar i 
Vjenës (a mos qeshë ulur në tavolinën ku ai pinte kafenë e 
përditshme?), thoshte: Thuaji gjërat e tua më intime, thuaji, 
asgjë tjetër s’ka rëndësi. Mos ki turp, gjërat publike janë në 
gazetë. E ula revistën, duke i thënë nëpër dhëmbë vetëm një: 
Po unë vij nga Shqipëria, mor mik! Nuk e kisha të lexuar 
i-meilin as kur u zgjova në kolltukun e vizitave të dr. Freud-
it (që, si shumë gjëra të tjera, e bija e ka ruajtur me kujdes) 
dhe vizitorët më kundronin me një pamje hokatare. Madje, 
një burrë, me mjekër frojdiane e pamje të zgjuari, kërkoi të 
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tregoja ëndrrën. Nuk e di nëse do ta kisha bërë, edhe po të 
ishte Freud-i vetë, sepse doja të shpëtoja nga një ëndërr që 
pashë para se të takoja Marin Barinin: e veçanta se ajo qe e 
barabartë me zhgjëndrrën e saj, ia shtonte peshën. Për fat, për 
shumë kohë pata iluzionin se, nëse i përmendja, do t’i bëja të 
paqena dhe kjo sikur kishte diçka ngushëlluese. Mirëpo s’e 
dija se çfarë po ndodhte me mua që kisha nevojë të fshihja 
disa gjëra. Nuk e kisha të lexuar e-mailin as kur u bëra i 
vetëdijshëm, në një farë mase, se ndodhesha te Operahaus. 
Ashtu siç prisja, ajo kishte tri dalje, ku dikur prisnin tre vetë 
për të vrarë Ahmet Zogun: i pari nga Shqipëria e Veriut, i 
dyti nga e Jugut dhe i treti nga Shqipëria e Mesme. Ky i 
fundit qe Qazim Mulleti, prefekti i ardhshëm i Tiranës, i 
vërteti, jo ai i komedisë, por nuk i takoi ta shkrepte. Atentati 
i dështuar ndodhi në njërën nga dy dyert e tjera. Me atentatin 
dështoi një histori ndryshe e Shqipërisë, e cila shpesh herë 
qe shkruar në këtë metropol. Siç mund të përmblidhej vetë 
teksti i i-meilit, ose letra e ambasadorit austriak në Romë, 
për ministrin e vet Bertold: Konform autorizimit, i njoftova 
ministrit të Jashtëm instruksionet e dërguara konsullit 
perandorak dhe mbretëror në Vlorë, të riprodhuara në 
telegramin nr. 241. Si sekretar i komisionit shqiptar është 
parashikuar nga ana italiane caktimi i konsullit të gradës 
së dytë, kontit Aldovrandi. Ai nuk e zotëron gjuhën shqipe, 
por kjo nuk shihet e nevojshme këtu, përderisa gati gjithë 
inteligjenca shqiptare flet italisht. Duke marrë parasysh se 
për shkak të bllokadës greke ankorimi i vaporëve në Vlorë 
është bërë problematik, markezi Di San Giuliano dyshon që 
komisioni të hipë në anije atje dhe prandaj rekomandohet 
që imbarkimi të ndodhë në Durrës. 
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Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Vjena, donte të thoshte i-meili i botuesit tim, qe e mirë. 
Pra, edhe pse i nipi ma përsëriti disa herë se qe përmirësuar 
shumë (pabesueshmërisht), nuk ishte faji i Vjenës që Marini 
artikulonte vetëm pak fjalë, pasi kur donte të kujtonte 
takimet tona - veçse nuk mund të kapja se për cilat e kishte 
fjalën - përpiqej të sillte ndërmend diçka dhe vendoste një 
inicial emri te fatura e kamerierit: Ky... grua. Ose: Kjo... 
burrë. Po. Çudi... Sa çudi!... Edhe në ëndërr, edhe në 
zhgjëndërr më njohu sa më pa: pra, nuk kishte probleme me 
anën vizuale, por në atë që mallkohet poeti – artikulimin. 
Në zhgjëndërr ankthi bëhej edhe më i pakapërdishëm, pasi 
në ëndërr dhimbja kishte qenë pak më e pakuptueshme: 
mund të komunikoja me të, aq sa mund të komunikoja me 
Hitlerin, Leninin, Trockin apo Titon. Kur t’i vinin fjalët 
në atë moshë, cila do të qe e para: nëna? Cila do të ishte 
fjalia e parë? Apo: sa duhej të priste romani im? Apo: mos 
qe ngutur Zoti kur e bëri botën për gjashtë ditë, që i kanë 
rrëshqitur gjithë ato gabime!? E kam thënë këtë 33 herë, për 
të tridhjetë e tretën herë, por asnjëherë me zë të lartë, sepse 
e dija që do të ma kujtonin se njeriu bën pyetje, ndërsa Zoti 
qeshet. Mirëpo, as për këtë nuk ndihesha shumë i sigurt. 
Sapo pata siguri se dancer-i nuk qe nga Afrika, por nga 
Indonezia, sepse isha ngutur në perceptimin tim; se tashti 
për tashti nuk mund të hidhja gjë në letër; se do të thosha 
prapë 33 herë frazën “Unë jam pacient i dr. Freud-it”; se 
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sa herë shiheshim në skype, vajza më pyeste: Babi, kur do 
të shkosh në punë me autobus? - më rikthehej pasiguria: a 
qeshë me të vërtetë, apo thjesht qeshë duke ecur në ëndrrën 
e dikujt që ende nuk e njihja? Ai çasti i vetëm kur je vetë një 
zot: Zoti i Asgjëve të Vogla. Që bërtet si Hölderlin-i: Pse 
duhet një poet në kohë mjerimi! Që sheh një gjurmë në qiell 
dhe merr borxh vargun e Pessoa-s: Kalo zog dhe mësomë 
të kaloj! Apo pret që, pas rrotullimit të një pende në ajër, të 
lexohet edhe një herë në këtë botë fjala: Simurgu. Si prova 
që një herë njeriu përballet me fytyrën e vet.

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

Kur arrita ta kujtoja se fqinji i avionit, bir ish-nazisti, i 
njërit nga ata që dogjën Borovën, që kishte ardhur në Shqipëri 
për të kërkuar falje për krimet e të atit, po më thoshte se 
Margot Woelk, një food-taster e Hitlerit, i kaloi vitet e fundit 
të Luftës së Dytë Botërore duke ngrënë ushqime nga më të 
zgjedhurat e më të shijshmet e njëkohësisht duke u dridhur 
se çdo kafshatë që fuste në gojë mund t’i sillte vdekjen; 
se ajo nuk e pa asnjëherë, por rastisi të shihte qenin e tij; 
se kur Hitleri vrau veten, në prill të vitit 1945, u arratis në 
Berlin, ku qëndroi e fshehur, por ushtarët rusë e nxorën me 
forcë nga një strehim sulmesh ajrore dhe e përdhunuan për 
dy javë rresht; se 14 vajzat e tjera që provonin ushqimin, 
u vranë të gjitha; se ishte në moshën 95 vjeçare kur e bëri 
publike këtë histori – e mora vesh se historia e Marin 
Barinit nuk do ta kishte çastin e vet. Çastin e përfytyruar 
prej meje. Atëherë shprehja: Dikur nuk përsëriste një gjë 
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për herë të dytë, tashti nuk ia dilte as ta shqiptonte për herë 
të parë, qe zëvendësuar me: Dosja e shkrimeve të Marinit 
shpërbëhej nëpër rrjedhën e Donaukanalit si kuadrot e një 
filmi të vdekur, që unë nuk doja, nuk qeshë i përgatitur, 
ta aprovoja. Besoj se nuk do ta marrim vesh kurrë nëse i 
hodhi vetë apo i ranë pa dashje, do të thoshte i nipi në ditën 
tonë të ndarjes. Atëherë u kujtova se qe një lumë shqiptar 
që prekte ujërat e Danubit: rridhte në këmbë të Bjeshkëve 
të Nemuna dhe quhej lumi i Vermoshit. Po mundohesha 
të përfytyroja një takim mes atij uji dhe metaforave për 
vendin nga vinte. Do të habitej uji apo do të habiteshin 
metaforat? Nuk e besoja se të interesonte të të thosha se e 
kam parë disa herë duke qarë, vazhdoi i nipi. Jam i sigurt se 
e kishte nga vetmia. Duhet thënë se u orientua shumë shpejt 
nëpër rrugët e Vjenës, prandaj e lejova të dilte vetëm. Nuk e 
dija se çfarë merrte në çantë. Fatkeqësisht, nuk e dija çfarë 
duhej të merrte dhe çfarë. Mendoja se nuk duhej t’i hyja në 
çështje aq vetjake. E dija se hynte në bisedë me njerëzit e 
rrugës, me atë shqipen e tij, por kisha parë se të gjithë qenë 
të mirësjellshëm, kështu që nuk shqetësohesha. Atje takoi 
edhe atë studentin shqiptar (më duket nga Kosova), i cili 
ia përktheu një poezi në gjuhën gjermane dhe e çoi në një 
revistë letrare. Është një Paul Celan, i kishin thënë atje. Na 
intereson. Mezi prisja t’ia thosha fjalët e djaloshit, por po 
atë ditë ai u zhduk në disa hotele luksoze dhe unë, i fyer 
për banesën time prej emigranti, nuk po dija çfarë të bëja, 
derisa më thanë se ky qe vetëm një ves i vjetër i Shqipërisë, 
u tregova pak i ngadalshëm... Ku ta dija se çfarë donte të 
thoshte kjo për të... Nuk e dija se qe aq... i... rëndësishëm... 
sa thonë. Për mua ishte... konfuz. Atë ditë që u zhduk, 
kishte mësuar një fëmijë të fqinjëve t’ia thërriste taksinë. 
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Mirëpo, siç më thonë, e paska bërë këtë punë sa herë në 
Shqipëri... Paskëshit qenë edhe ju një prej tyre? Kujtoja se 
po ju dukesha i çuditshëm, se nuk po më besonit ato që 
thosha, por po më ndiqnit për mirësjellje! Po më thonë se 
as Baudelaire-it nuk i paska zënë vendi vend. Siç e shihni, 
tashti kam filluar t’i njoh edhe unë poetët... Li Boja nuk 
fliste, shkruante, siç lexova në një nga ato letrat që hidhte 
pa kujdes: Poezitë e mira janë të vetmet ngrehina që mbeten 
në këmbë./ Ku janë pallatet krenare, dikur mnera e këtyre 
anëve?/ Kur më vjen fuqia, pena ime tund pesë male të 
shenjta./ Të gjitha gjërave njerëzit u duan lavdinë, forcën, 
paratë dhe nderin –/ Po çfarë ka këtu kundër shkrimit të 
poezisë?/ Para se t’u bie atyre në gjunjë, Lumi i Verdhë 
duhet të shkojë drejt burimit të vet. Sapo kisha filluar të 
krijoja idenë se kishte vetëm armiq. 

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

A mund të kisha siguri se kur udhëtimi t’i afrohej fundit 
dhe do të zgjateshim për të parë peizazhin, me qëllim që të 
fshiheshin ndopak mendimet nga koka, do të qe mjegull, 
sepse asaj Marin Barini i ka kënduar aq shumë, duke u 
identifikuar me të? Do t’ia kërkoja fytyrën dhe do t’ia gjeja, 
por nuk do të mund ta shikoja gjatë, sepse më dhembte që 
sytë e tij, të përçartur nga turbullira, nuk më dukeshin shumë 
miqësorë? Apo, befas, do ta kuptoja se sytë në mjegull, që 
nuk më dukeshin shumë miqësorë, në fakt, qenë të mitë: 
Simurgu qeshë unë? A do të më duhej për këtë mendimi i 
sime shoqeje, që më priste në aeroport (se ka udhëtuar një 



163

TIRANË - VJENË - TIRANË

orë para meje me Andria Airways)? Edhe pse mundohesha, 
nuk e përcaktoja dot burimin e dritës që po më ndihmonte 
të lexoja qartësisht: Sa më shumë përpiqesha ta gjeja, aq 
më shumë bindesha se nuk kishte mendje tek unë, se ka 
qenë vetëm ndonjë hije, një shprehje e mungesës sime. Kur 
ra fuqia e dritës, munda të dalloja qartë se hija që tashti 
ma bënte me dorë nga larg, qe ime shoqe (për një çast, më 
dukej se shfaqja e shenjës së kryqit para Kostandinit nuk 
duhet të ketë qenë më dramatike se kaq), mirëpo nuk qe 
tjetër përveçse hija vetë: një shprehje e mungesës. Unë 
nuk jam personazh librash, më vinte të thërrisja (33 herë), 
ndërkohë që mëdyshja e tmerrshme rreth meje sa vinte e 
rritej, se mund të isha vërtet një i tillë. 

Ky rast për Freud-in besoj ndodhi se nuk e prisja që 
kritiku i vjetër të ishte në të njëjtin avion me mua. Duhej 
edhe pak t’i afroheshim tokës shqiptare, kur po shkonte 
te banja e avionit. Mund t’i përgjigjesha vetëm pyetjes se 
çfarë po kërkoja me gjuhën time, ku po kërkoja situatën, 
çka as që përbënte ndonjë interes për të. E kisha të qartë se 
e gjitha kjo i dukej dështim më spektakolar se ai i Marinit 
vetë, kur tha: Ke historinë dhe personazhin! Një katastrofë 
ajrore nuk do ta çudiste më shumë se përgjigjja ime: Nuk 
ekziston ndonjë Marin Barini. Ekziston historia, ma ktheu. 
Mos po thua se nuk ekziston as Vjena? (Ai vetë po vinte 
nga Londra.) Pará e madhe! Kujto vajzën! Ndërkohë, unë 
e kisha kujtuar vajzën. Po ai nuk do të më kuptonte po t’i 
thosha se e kujtoja Marin Barinin si njeriun që nuk donte 
të linte gjurmë në këtë jetë. Se ishte Krishti i dashuruar me 
kryqin e vet. Se Juda ishte për t’i dhënë puthjen dhe për 
tridhjetë asprat. Secila ditë ishte për t’i mjaftuar pikëllimi 
i vet. Zoti ishte për të nxjerrë shtatë palë djersë. Ai vetë 
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ishte një jetë e zgjatur e shumë poetëve të tjerë që kishin 
ikur nga kjo botë. Edhe e Rreshpjes, pra. Ligjërimi im qe 
një jetë e zgjatur e tij. Gjithçka që lidhej me të qe një jetë 
e zgjatur për të përfunduar një ditë në një libër, në... Librin 
e Librave. Verba volant, scripta manent. Fjalët i merr era, 
shkrimi mbetet; po ai ishte i sojit të Sokratit e Krishtit: e 
urrente të linte gjurmë.

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, ti the:

U nisa për Alpe të nesërmen e kthimit në atdhe... Jo, nuk e 
kam pyetur lumin. Siç do të thoshte Borges-i, nuk do të mund 
të pyesnim të njëjtin ujë... Ndoshta është e vërtetë se romani 
ka vdekur. Se gjuha nuk arrinte të shprehte kohën. Nga unë, 
apo, më saktë, nga narratori që gjithnjë e më shumë dilte në 
periferi të gjërave, nuk duheshin pritur interpretime. Ai nuk 
mund të thoshte se si ta lexonin apo dëgjonin, por mund 
të përmendte problemet që i pat shtruar vetes për të arritur 
një efekt artistik. Ai mund të thoshte vetëm një: Je në një 
fiksion... Më ndjeni! Është vetëm problemi im... Gazmend 
- nuk mund të më fshiheni më - pra, Gazmend, siç thashë, 
di se juve ju pat interesuar Frederik Rreshpja!... Ndonjëherë 
kam menduar se ndoshta ishin i njëjti njeri, përderisa nuk 
arrita t’i ndaja... Mos po shkojmë edhe në dy drejt të njëjtit 
njeri? Më vjen keq që jua them hapur: mendoj se kështu do 
të kishit dështuar edhe ju me Frederikun... Kjo më duket si 
ngushëllim... Si narrator, nuk më vjen keq që nuk ju njoha 
më përpara (kështu është kur nuk je i famshëm), sepse më 
duhet të them se isha më mirë para lexuesit (dëgjuesit) 
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model (siç do të thoshte Eco-ja), sesa një lexuesi (dëgjuesi) 
për të cilin dija shumë gjëra... Kështu s’e pata problem të 
tregohesha hera-herës sentimental... Duhet të hiqeni sikur 
nuk m’i shihni lotët... Nuk qaj për të, po për njeriun: më ka 
ikur gëzimi i të lexuarit dhe i të shkruarit... Njeriu është një 
kafshë e ndyrë... Para librave i kthej sytë anash... Shkaku 
jam unë vetë: s’e kam ndërgjegjen në rregull... Nuk u 
gëzohem me shpirt të qetë thesareve të mia të vjedhura... 
Ndoshta nuk duhej të më shtyje për të folur... Ndoshta duhej 
të të rezistoja edhe pak... Unë e ndjej se rrëfimi im është 
i barabartë me 134 mijë rrahje në tastierën e kompjuterit, 
po Njëshi është dështimi im, Treshi po dështimi im, Katra 
po dështimi im, kurse Shtata (shuma e Treshit dhe e 
Katrës) jehona e të gjitha dështimeve, si në atë memorie të 
Ministrisë së Kulturës, ku, kur kujtoheshin njerëz të ikur 
nga kjo jetë vitet e fundit, shkruhej edhe shkrimtari filan, që 
është vëllai i aktorit filan, por nuk ishin shumë nga ata që 
nuk ishin vëllai i dikujt... Donte të thoshte fjalën e fundit... 
Mbret?... Nuk kërkohej të ishe dijetar si Baron Nopça për 
t’u bërë mbret në Shqipëri, mjaftonte të ishe kloun dhe të 
merrje me qira një kostum në Vjenë... Si Otto Witte... Në 
fillim të vitit 1913, kur Shqipëria po shkëputej nga Turqia 
dhe Fuqitë e Mëdha ende nuk e kishin caktuar mbretin e saj, 
por flitej edhe për një nip të sulltanit, ky Otto Witte dërgoi 
dy telegrame rresht në emër të princit dhe më 15 shkurt 
1913 mbërriti në portin e Durrësit, i shoqëruar nga miku 
që i shërbente si adjutant! Ndërkohë që i ofruan një harem, 
siç i ka hije një mbreti, ai dha pritje dhe organizoi parada 
ushtarake. Tregohet në shumë forma kjo histori, por mbetet 
i njëjtë mbishkrimi në varrin e tij: ish-mbreti i Shqipërisë. 
Nuk ka se si të mos ndihej i ofenduar kur në vitin 1957 
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princi i Monaco-s, Rainieri III, nuk e kishte ftuar në dasmën 
e tij me aktoren e Hollivudit Grace Kally, por mërzia nuk 
i zgjati shumë, sepse vdiq më 1958. Nuk ka rëndësi nëse 
është ky varianti i vërtetë, apo nëse ka një variant të vërtetë: 
edhe në rastin e parë, edhe në të dytin, apo në të dyja rastet 
njëherësh, të rëndësishme janë historitë... Çfarë do të më 
ofronin rrjetet sociale? Një poete nga qytetet e Jugut, e 
cila ankohej tash e parë se pse nuk shkonin në qytetin e 
saj krijimet e këtij poeti, mori si përgjigje: mjerë ai qytet 
që nuk i shkojnë këto krijime!, megjithatë, nuk reshte 
së ankuari. Kryeredaktori i një reviste të njohur letrare 
kërkonte të botonte krijimet e tij, po nuk i gjente. Një herë 
po i thoshte dikujt: A e di se si e përfytyroj atë poet? Një 
burrë të pashëm. Gruar. Një i tretë, autor i disa librave me 
poezi, merrej mjaft gjatë me të, duke kërkuar argumente për 
të vërtetuar se Marini nuk qe poet. Këto argumente ishin: 
martesa e shkurtër dhe mosnjohja e grave të tjera në jetën e 
tij. Këtyre u shtohej lidhja e fortë me nënën. Dy argumentet 
shtesë qenë se shkruante për trishtimin e pikëllimin dhe jo 
për burgun. Shto (sikur e kishte ngatërruar me Leopardin): 
ishte i shkurtër, me gungë në shpinë dhe ecte me hapa të 
vegjël. Një piktor thoshte se poezitë e tij janë për t’u vënë 
në kornizë. Një shoqatë patriotike propozonte t’i jepej titulli 
“Nderi i kombit”. Të gjithë ata që mendonin se kjo ishte 
diçka me përfitim, e çonin dhe e ulnin si poet të madh. Një 
profesor universiteti betohej se u kishte tërhequr vëmendjen 
mësuesve të gjimnazit që nuk e bënin në mësim krijimtarinë 
e tij. Dikush tjetër betohej se Marini ia kishte përkëdhelur 
fëmijën në rrugë. Motus in fine velocior. Lëvizja drejt 
fundit është më e shpejtë. Non omnia possumos omnes. Nuk 
mund të bëjmë çdo gjë... Po ta dija se arti është vetëm art... 
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Asnjëri nuk e dinte se ai po prehej, nëse po prehej, në tokën 
e huaj... Emri i tij do të vazhdonte të rrinte mbi poezitë e të 
tjerëve, me lavdinë e një mbreti që e kishte fituar kurorën 
pa mbretërinë.

Mik i dashur, nëse e mbaj mend mirë, unë thashë:

Caqet e ligjërimit janë caqet e botës tënde, ashtu siç 
janë caqet e ligjërimit tim, apo të botës sime, përmbysjet 
e leximit tënd për shifrën e 134 mijë rrahjeve në tastierën 
e kompjuterit. Që Njëshi qenka fshehja e përfundimit 
të fjalisë Janë të rëndësishme historitë... - e cila duhet të 
vazhdonte ...e një race që po zhduket, e një race njerëzish 
për të cilët itinerari Tiranë - Vjenë - Tiranë është një rrugëz 
fshati. Që Treshi qenka fshehja e vdekjes - për t’i bërë 
vend pavdekësisë - për të cilën vjenezi Elias Canetti do të 
të kishte thënë: Njeriu del në fushën e betejës vetëm pas 
njëqind vjetësh, atëherë kur nuk jeton më dhe, për pasojë, 
s’mund të vrasë më askënd. Pikërisht atëherë ndeshet vepra 
me veprën, por është tepër vonë për të ndryshuar ndonjë gjë. 
Rivaliteti i mirëfilltë, ai rivalitet që ka rëndësi, nis atëherë 
kur rivalët nuk rrojnë më e s’mund të jenë të pranishëm në 
betejën që zhvillojnë veprat e tyre. Që Katra qenka fshehja 
e të vërtetës së funeralit vetëm me ju të dy - nipi dhe ti, gjë 
që nuk e bënë as me Mozartin, edhe pse te shtëpia muze 
nuk dihet se ku kompozonte “Dasmën e Figaros”, as ku 
mbante familjen apo shërbëtorët. Që Shtata qenka fshehja 
e të vërtetës se artistët e mirëfilltë nuk e asgjësojnë kurrë 
veprën me duart e veta. Se, nëse ndodh për një çast, ata 
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nuk i druhen as Danubit të madh, nofullave të tij që vetëm 
pavdekësinë nuk dinë ta bluajnë, atë gjë që historia jote – se 
vetëm për këtë jeton – synon ta rrokë me të ty duart, për të 
thënë se s’ka gjë më të rrezikshme sesa një ide. 

Se Njëshi, Treshi, Katra dhe Shtata janë për të treguar 
se, kur shkoi te perandori, Bodhidharma kishte vetëm njërën 
sandale veshur, sepse tjetrën e mbante mbi kokë. Vetëm ata 
që nuk janë të shenjtë, sillen si të shenjtë, i tha perandorit 
të hutuar. Unë jam i shenjtë! Kjo sandale është e shenjtë 
sa kurora jote. Shiko tek unë e jo në trupin tim. Dhe kur 
perandori iu lut që ta qetësonte, sepse ndihej shumë i trazuar, 
Bodhidharma i tha: Eja tek unë në katër të mëngjesit. Merre 
mendjen me vete dhe do të ta rregulloj. Dhe të nesërmen, 
Bodhidharma, që mbante në dorë një shkop të madh, pyeti: 
Ku e ke mendjen? Dhe perandori u përgjigj gjithë kujdes: 
Mendja është brenda meje: ajo nuk është diçka që mund ta 
mbart. Atëherë, tha Bodhidharma, mbylli sytë dhe provo ta 
gjesh. Gjeje, thuamë se ku është dhe unë do ta rregulloj. Dhe 
perandori i hapi sytë kur filloi të lindte dielli. Buzëqeshi dhe 
tha: Me të vërtetë e rregullove. Sa më shumë përpiqesha ta 
gjeja, aq më shumë bindesha se nuk kishte mendje tek unë. 
Ka qenë vetëm ndonjë hije. Për këtë arsye nuk kam qenë 
në vete aq sa duhet. Hija ishte vetëm shprehje e mungesës 
sime. Më në fund, jam bërë i pranishëm në vetvete dhe hija 
është zhdukur. 

Të tjerë thonë se ky takim i Bodhidharmës me 
perandorin Vu shkoi ndryshe. Perandori e pyeti se cili është 
kuptimi më i lartë i së vërtetës absolute dhe Bodhidharma 
iu përgjigj: Nuk ka të vërtetë absolute. Perandori e pyeti se 
kush po qëndronte para tij dhe Bodhidharma iu përgjigj: 
Nuk e di. Perandori e pyeti se çfarë do t’i takonte atij, 
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nëse do të ndërtonte manastire, do të kopjonte rregullat e 
shenjta, do të porosiste imazhe të Budës, dhe Bodhidharma 
iu përgjigj: Asgjë. Pas këtyre fjalëve, perandori nuk pranoi 
të ndiqte mësimet e murgut dhe Bodhidharma iku. Por të 
gjithë pajtohen në një pikë: Bodhidharma shkoi në manastir 
dhe e nguli vështrimin shtatë vjet rresht në faqen e një muri.

Ndryshe prej tij, poeti ynë (Rreshpja - Barini) besonte 
që pjesët më të errëta të sendeve qenë më thelbësore se ato 
të ndriçimit, sepse gjithmonë i patën pëlqyer njerëzit që 
kanë zgjedhur një rrugë të gabuar, të papërkryer siç qenë, 
por me shumë talent. Në masën e të qenit i lirë, besonte 
se kishte provuar lumturinë (madje, edhe pas hekurave 
të burgut). Gjithmonë kishte shkruar për t’u çliruar ose 
për ta arritur këtë iluzion: për të, kjo kishte qenë forma 
e shëndetit. Me kalimin e viteve u bë më i sipërfaqshëm 
dhe madje më mendjelehtë, megjithatë, ndihej i fituar nga 
pikëpamja teorike: tashti e dinte drejtimin, megjithëse kurrë 
nuk u çlirua nga ndjesia se ekzistonte një papastërti brenda 
tij, çka i zgjati gjithë jetën. Kjo palumturi vinte ngaqë pati 
një fëmijëri të jashtëzakonshme: në një shtëpi me oborr e 
kopsht, qe rritur plotësisht i lirë. Aq e veçantë qe kjo fëmijëri, 
sa ai mendonte se duhej ta paguante kalimin në jetë, të cilin 
e quante rrëzim katastrofik. E gjeti ngushëllimin te librat, 
te leximet e pafundme netëve, deri në orët e mëngjesit: 
lexonte, sepse kështu nuk i duhej të mendonte. Kalonin 
vitet dhe ai gjithnjë e më shumë besonte se e vërteta nuk 
gjendej në libra, por në ndjesi, sepse gjithçka që shkroi, 
dilte nga këto ndjesi e përjetime. As nuk e mbante veten për 
autor, as nuk e duronte tek të tjerët bredhjen pas lavdisë e 
të shkruarit si autor. U jepte të drejtë atyre që mendonin se 
jeta e tij qe një dështim, sepse dështimi qe më i rëndësishëm 
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se vetë vdekja, pasi ka të bëjë me jetën: gjithçka është 
lojë. Edhe ai i njihte shpresat, si gjithë të tjerët, por ato i 
dukeshin si ireale. Gjatë rënies vetëdija i dukej më e qartë: 
sikur gjendesh jashtë vetes, ke humbur diçka dhe kjo të 
bën të mendosh se jeton, bëhesh i vetëdijshëm për shortin 
tënd. Është ky çasti kur njeriu i ka kuptuar gjërat. Ai e 
dinte se, ndryshe nga budistët, evropianët kanë nevojë për 
komunikim. Se ne mund të flasim me Bodhidharmën edhe 
pa qenë sanskritishtja në mes.

Drejtimi? Vjenë - Tiranë? Shkodër - Tiranë? Tiranë 
- Shkodër? Jemi gjithmonë në kohë për t’u tërhequr nga 
kjo histori. Jo? Apo dështimi qe më i rëndësishëm se vetë 
vdekja, pasi ka të bëjë me jetën: gjithçka është lojë? Po? 
Jo? Kemi humbur në pyllin e shenjave? Ka lajme në çdo 
sekondë: po a do të ketë njeri që, në ditën e çastin e caktuar, 
do të shkruante - lindi Jezu Krishti... Apo Sokrati... Apo...
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ROMANI I DASHURISË
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Meqë miku i ngushtë i Marin Barinit nuk bëhej i gjallë, 
me gjithë përpjekjet e mia për ta takuar, unë shkova vetë 
nëpër disa hotele që frekuentoheshin dikur prej poetit që – 
edhe pse nuk kuptohej nëse kishte ndodhur me dashje apo 
pa dashje - e asgjësoi veprën e vet. Vetëm pronari i pensionit 
që dikur e pat përzënë prej pronës private, foli për një flash 
që poeti e kishte lënë në dhomë. Me sa duket, tha, i kishte 
rënë nga komodina dhe, me siguri, nuk e kishte gjetur më. 
Pak a shumë diçka rreth kësaj. Pronari nuk kujtohej se ku 
e kishte lënë, saqë unë për mjaft kohë mendova se sikur 
po kërkonte të bëhej interesant, meqë emri i poetit kishte 
marrë dhenë, dhe nuk u ktheva më tek ai. E kisha humbur 
shpresën, prandaj u befasova kur më tha, së fundi, se e 
kishte gjetur.

Ishte një tekst në prozë, por pa emër autori. A ishte 
i Marin Barinit? A mundej një njeri me natyrën e tij të 
paqëndrueshme të ulej e të shkruante një roman? Pyeta 
gjithandej dhe gjeta vetëm njerëz që nuk kishin dëgjuar 
kurrë t’u fliste për të. Për më tepër, askush nuk i dinte idetë 
e tij për romanin si zhanër. Dikush më tha se për tekstin 
Romani i Lumturisë qe shprehur (ashtu si mik – armiku i 
tij Frederik Rreshpja) vetëm: dialogu është më i mirë se i 
Kadaresë. Si gjithmonë, asnjë fjalë më tepër. Kuptohet, nuk 
mund ta nxirrja me emrin e tij këtë tekst, pa e saktësuar më 
parë autorësinë. Nuk mund ta nxirrja as si Pseudo Marin 
Barini, ku të çonin shumë hipoteza. Nga ana tjetër, më 
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dukej zbulim aq i madh sa nuk mund ta mbaja vetëm për 
vete, pra ta pengoja publikimin e tij. Është pikërisht proza 
e tij, një krijim së jashtmi, po më thoshte, i rrëmbyer nga 
entuziazmi, një kritik që përcillte prirjet e reja, një ushtrim 
i pafundëm stili, shembulli më i mirë se letërsia nuk ndalon 
së shkruari e rishkruari. 

Përtej entuziazmit: duke u publikuar teksti, logjikova, 
mund të gjendej dikush që do të na shtynte drejt të vërtetës, 
për ta nxjerrë atë shkrimtar nga terri që e sajoi me vetëdije 
të plotë dhe për t’ia dhënë vendin që meriton në letërsinë 
për të cilën bëri aq shumë. Vetëm koha - koha dhe lexuesi 
- mund ta thotë nëse pata të drejtë apo kam gabuar që 
vendosa për këtë të dytën.

g.k.



175

ROMANI I DASHURISË

*
Kishte mungesë incizimi në atë audio, që pasonin gjithë 

ato retiçenca, apo kishte biseda me zë të ulët? Unë di se pas 
retiçencës më të madhe, prej audios erdhën ca britma femre, 
zhurma e një trupi që plandosej diku dhe një zë burri, që 
tha anglisht, me një ton ku ndihej ndonjë hije dyshimi: I 
believe he is dead. Për disa çaste, audio xhiroi bosh, sepse 
mund të mendohej që incizuesja “e pat humbur vëmendjen” 
nga ajo që po i shihnin sytë. Them “mund të mendohej”, 
sepse tashti unë e di: gjithnjë e më shumë bindesh se është 
e padrejtë të flasësh për gjëra që nuk i sheh. Unë di - përmes 
fjalëve të tij në audio - vetëm se si erdhi te ky çast. Ajo 
që di mirë unë është se këtu mbyllet dëshmia e alibisë 
sime si zbardhës i audios, të cilën e përcolla me saktësinë 
më të plotë, sepse dualitetin histori - roman të këtij libri 
duhet ta përmbyllin shënimet e shkrimtarit, i cili thotë: 
Kur të mësoni për mistifikimin tim, më duhet të them se 
e bëra për hir të artit. Liria apo autoriteti? Di se më duhej 
t’u bindesha personazheve të mia. Realë apo të trilluar? Të 
gjithë i arratisemi realitetit të vërtetë. Asnjëri prej nesh nuk 
e mendon të kaluarën e vet edhe aq reale. I dashur lexues, 
ndërtoje autobiografinë tënde dhe në fund shiko se çfarë ka 
dalë nga përpjekja për të thënë të vërtetën. E ke stolisur? E 
ke arnuar? Më kanë munduar sa herë pyetjet: a mos kam 
shkruar për veten? Cilin personazh kam mishëruar? Ose: 
a nuk paska sot nga njerëzit që janë përshkruar këtu? Apo 
ishte e gjitha një lojë? Në rastin e një përgjigjeje, secili 
është bir i epokës së vet.
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Kur u vendos pika e fundit dhe shkrimtari ngulmoi, edhe 
pse unë nuk e kuptoja, se nuk qe më libri i tij, por i lexuesit, 
me mua ndodhi krejt e kundërta: u ndjeva i përmbytur nga 
historia, me një peshë që, në vend të zvogëlohej, rritej. 
Pyetjet: Vdiq? U dëmtua rëndë? U dëmtua lehtë? Apo 
gjithçka qe pjesë e një inskenimi? Apo, ndoshta, e mori 
përgjigjen që deshi?, m’u kthyen torturë kineze. Tashti 
pyetja kryesore ka ndërruar drejtim: i shprehu dashuri 
të vërtetë ai djalë asaj vajze? Përgjigjja do të shpjegonte 
diçka. Jo gjithçka, por diçka. Dhe diçka është diçka. Nuk 
pres përgjigje nga lexuesi, pa e marrë vesh ai se pse ngrihen 
këto pyetje dhe ato që ende nuk janë artikuluar. Që ta marrë 
vesh, ka vetëm një rrugë: të vazhdojmë me rrëfimin.

*
Pra, nuk jam unë njeriu që e quajti këtë libër Romani i 

Dashurisë. Është titull që rri mirë në kopertinën e një libri 
të cilin e duan lexuesit, por arsyet për të mos e mbështetur 
atë qenë më të forta sesa ato për ta mbështetur. Për më tepër, 
nuk jam ai që dëshiron të çudisë me një histori, por ai që, 
përmes saj, ka nevojë për ndihmë. Për të pasionuarit pas 
shtypit të përditshëm kujtoj se kjo histori është paraprirë 
prej një njoftimi të përsëritur në disa numra gazete: Së 
shpejti, do të kemi dëshminë e librit i cili tregon sesa të 
pabazë janë zërat që e përfshijnë në veprimtari terroriste 
gazetarin tonë, të njohurin R.R.; garantojmë verifikimin e 
dëshmisë me origjinalin e audios përkatëse! 

R.R.? Jam unë. Sigurisht, ka shumë të drejtë ai që do 
të pyesë: histori apo roman? Ja ku po i laj duart: nuk jam 
unë ai që do të flasë për romanin. Jam ai që zbardh audion e 
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cila na çon në aeroportin londinez Heathrow, ku janë takuar 
një djalë dhe një vajzë dhe ai ka disa gjëra për të thënë. Me 
gjithë dëshirën e madhe, nuk i përshkruaj dot nga pamja. 
Madje, nuk e di as se si është zëri i vajzës, sepse po dëgjoj 
vetëm zërin e tij. Nuk e di se kur ka filluar biseda e tyre, që 
ai i thotë: 

Po, ka njerëz që më thonë “dështak”. Po, mua. Mirëpo 
unë jam i durueshëm: shoh larg. Unë e hedh bombën në 
vendin dhe kohën e duhur. 

Nuk e di nëse ajo flet me mimikë, apo rilidhet ndonjë 
bisedë e kaluar, që ai thotë: Keni shumë të drejtë që pyesni 
se pse po shkoj në Nju Jork. Apo pse erdha në Londër. 
Mësojeni: jam njeri me mision. 

Pas një pauze të shkurtër, ku mund të ketë parë diçka, ai 
vazhdon: Data 13, ora 13:00, viti 2013... Nuk jeni kureshtare 
për këtë koincidencë? 

Nuk dëgjohet zëri i vajzës – nëse vërtet flet – por vetëm 
i tiji, që tashmë thotë shtruar: 

Mbajeni mend, kujtesa është thelbësore në këtë histori. 
Gati - gati, personazh më vete. Vetëm kështu merr vlerë 
hedhja e bombës. Ja ku po jua them çfarë përfshihej 
në misionin tim: erdha që të takoja hartuesit e Occult 
Encyclopedia, si njeriu që dinte më shumë se kushdo për 
Shën Agustinin e Analtës. Nuk duhej ta lija të humbte 
historinë e një vendi që ka pasuruar historinë e apokalipseve 
dhe shenjtërimeve, por shumë nuk e kanë dëgjuar as sot e 
kësaj dite, megjithëse Analta ndodhet fare pranë Shkodrës 
sonë të dashur, e cila, në gjithë historinë mbi 2000-vjeçare, 
nuk ka harruar asnjëherë të shohë nga Roma. Kush mund 
të harrojë se në fëmininë tonë në Shkodër nuk ka pasur 
ndonjë shprehje që përdorej më dendur sesa: Hë, more, se 
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nuk u shemb Roma!, gjithmonë e shprehur me idenë: Hë, 
more, se nuk u shemb bota! Nëse mendoni ndryshe, nuk do 
të doja t’ju imponohesha, por nuk mund të rri pa kujtuar se 
në vitin 2000, ndërrim i mijëvjeçarëve, në Paris, edhe pse 
flitej për apokalipse, nuk thashë ndonjëherë: Hë, more, se 
nuk u shemb Parisi! Romën nuk e pashë, por qëndrova në 
aeroportin e saj, i zhgënjyer që avionin e linjës së Tiranës 
ia dhënë si pa të keq një linje tjetër, para ca shqiptarëve 
(kuptohet - shumica emigrantë) të pazotë për të reaguar. 
Që qe shembur Roma e përjetshme dhe e pathyeshme 
(INVICTA ROMA AETERNA), e tregonin fjalët e ilirit 
Jeronim: Tashmë, drita e lavdishme e botës është zbehur e 
ndotur, siç shkroi në manastirin e ngritur në Betlehem, ku 
e kishin zbuar për idetë radikale. Edhe pse mu në atë kohë 
një poet këndonte, gjithë ekzaltim: Roma vetëm të bërtasë 
dhe Rini urtohet; edhe pse qytetarët e saj besonin se vërtet 
kishin plaçkitur tri ditë vizigotët, por gjithçka ishte në një 
rregull të shkëlqyer, sepse institucionet e lashta u dukeshin 
krejtësisht të palëkundshme dhe ata, siç u pëlqente dhe siç 
qe zakoni, mund të gëzonin në kremtime pa fund; edhe 
pse Pelagu, murgu me origjinë britanike, ngulte këmbë se 
shpëtimi arrihej me përpjekje të forta individuale, me një 
fjalë, nëse njerëzit do të viheshin më fort në lëvizje, do të 
bëheshin më të mirë e më të zotë - Jeronimi e dinte çfarë 
thoshte. Doktrina e tij se qyteti i njerëzve, një kopje e keqe 
e Qytetit të Qiellit, ka një qytet-amë (me të uriturit - të 
ngopur, me ata që qajnë - të ngushëlluar), të cilin mund 
ta fitojnë vetëm ata që u ngjajnë fëmijëve, që e pranojnë 
me çiltërsi dhe pa u menduar atë që u jepet, mbështeste 
rënien e Romës së Përjetshme, por njeriu i shkretë aq di, 
aq bën: edhe 1500 vjet pas rënies së saj, i bënte lapidar atje 
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në Shkodrën e vockël. Shkurt, nuk kishte mbërritur te ne 
kumti i aritmetikës së Romave - e Para, e Dyta, e Treta e me 
radhë. Shkurt, nuk kishte mbërritur gjëja më e rëndësishme 
që na mëson Roma. E shoh: ndryshe nga çfarë mendoja, 
bomba qenka ruajtur për Londrën. (Të krijohet ideja se ajo 
flet diçka.) Është një qytet që e meriton. Po, Londra. Vetëm 
fillimi është i vështirë, sepse shpejt vjen koha që mendon si 
në tekstet e shenjta: Nëse është shenjt ai që lexon shpirtrat 
e njerëzve, që ushqen me pak ushqime katërqind udhëtarë, 
që sjell shi në kohë thatësire, që nuk e ndërron besimin e 
vet përpara asnjë torture, që ushqehet me barëra e rrënjë 
dhe bën të përkulet shpata si qiriu, nuk mund t’i shpëtohet 
tundimit për t’u bërë dëshmitar. Kjo është mënyra për t’ju 
thënë gjënë më të rëndësishme. Po për këtë më duhet ta keni 
zemrën të hapur. (Të krijohet ideja se ajo flet diçka.) Bëni 
durim... Do t’jua them dalëngadalë pse bëni pjesë në këtë 
histori. Thashë vetëm se më duhet kujtesa jote. (Të krijohet 
ideja se ajo flet diçka.) Sigurisht që keni dëgjuar diçka... 
Ta marrim nga fillimi... Bomba... Bëni durim! Madje, keni 
ndikuar te kjo histori. (Të krijohet ideja se ajo flet diçka.) 
Po të keni durim, do t’ju sqaroj shumë shpejt se cili është 
misioni im. Ju dukem konfuz? Pse po shkoj në Amerikë? 
Po të thuhej kjo me dy-tri fjalë, nuk do të hezitoja, mirëpo, 
me gjithë dëshirën për të bërë më të mirën, është më e 
ndërlikuar se kaq. 

*
 E pyeta porositësin (porositësen) për cilësinë e 

punës sime, sigurisht për të mësuar diçka përtej punës 
së drejtpërdrejtë, dhe mora përgjigjen më të shkurtër dhe 
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më të thatë që mund të jepet, sepse nuk më shuante asnjë 
kureshtje: E shkëlqyer! Sa për kaq, nuk kisha nevojë të 
pyesja: unë e bëja zbardhjen me përkushtim të madh, që 
rrëfimi të rridhte i qartë, sepse duheshin kapërcyer çaste të 
vështira si ky, për shembull: 

Sidoqoftë puna, cinizmi i Perëndimit e meriton një 
shuplakë... (Nuk më kanë bërë veshët!) Po më incizoni?... 
A mos i koleksiononi zërat e meshkujve që ju afrohen? 
Apo ju shkon mendja të më manipuloni dhe unë duhet të 
tregohem i kujdesshëm?... Mos më thoni se jeni e CIA-s?!... 
(A thua foli ajo?) Jo, nuk jam prift... (A thua?) Nuk jam 
as nga ndjekësit e Jehovajt... (A... ) U afrova te ju, sepse 
i ngjisni shumë dikujt që kam njohur dikur... Madje, do të 
thosha se jeni dikush që kam njohur... Po, ju kam njohur... 
Pse po më incizoni? Keni të drejtë, nëse mendoni se po 
lëviz herë pa here nga tema. Le të sqarojmë fillimisht atë që 
qe e rëndësishme për historinë e Analtës, atë që është thelbi 
i misionit tim: gjithmonë shpresoja se me anë të saj do të 
gjeja tim atë, Milo Temesvarin, atë njeri që në fëmijëri pat 
studiuar te jezuitët e Shkodrës, por kur u largua nga vendi, e 
mbuloi misteri, saqë edhe unë jam rreshtuar ndonjëherë me 
ata që nuk pranonin se ka ekzistuar, sepse më kot e kërkova 
deri në Argjentinë, në parajsën e njerëzve të fshehtë, pasi 
siç thoshte Umberto Eco, njohësi i tij më i mirë, qe CIA 
ajo që vendoste se kur duhej të kalonin disa vjet të mira 
që ai të jepte shenja se qe i gjallë dhe shumë i informuar 
për çfarë i ndodhte në rrethin e dhuntive dhe interesave të 
rralla, se kur duhej të renditej në listën e autorëve që nuk 
kanë ekzistuar kurrë dhe kur duhej të shfaqej me shkrime 
që e ngrenë botën peshë. Për atë burrë, nëna në fliste ashtu 
siç flasin njerëzit e tjerë për takimet me alienët. Ai nuk 
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ia kishte thënë kurrë emrin e vërtetë, por ajo iu bashkua 
menjëherë idesë sime se qe vetë Milo Temesvari. Edhe pse 
i vetmi portret, që gjendej lehtësisht në internet, dukej më 
tepër si një shkarravinë (vetëm unë dhe ajo mund ta dinim 
se sa qe kapur në karakter), edhe pse jezuitët mëtonin për 
ndonjë spekulim, meqë flitej për një njeri që fillimisht kishte 
marrë nga Lindja e jo nga Perëndimi, edhe pse shenjat 
paralajmëruese nuk na i thoin të gjitha, më mjaftonte që, 
sipas disa dëshmive, im atë qe parë në Analtë, vendi ku 
nuk e dija se si kisha përfunduar një herë aq rastësisht (siç 
mendoja asokohe), sepse, si te shumica e historive të botës 
(që nga Iliada), në këtë mes pat qenë një femër, për të cilën 
(në fakt) deri atë ditë nuk dija asgjë, edhe pse e kishim parë 
njëri-tjetrin nga larg, por pa ndonjë interes të veçantë... 
Nuk mund të bësh përjashtim: sigurisht, kur flitet për një 
tjetër, të gjitha femrat pyesin se kush ishte ajo, prandaj ja 
ku po përpiqem të mos lë pika të errëta. Eja e më shoqëro 
deri në Analtë, më pat thënë thjesht, duke bërë me dorë 
nga mali. Ngaqë Analta ngrihet rreth 500 metër mbi fushën 
ku vazhdon të kalojë rruga kombëtare, e kujtoj se mund të 
kemi qenë më pak se në gjysmën e rrugës kur më tha me 
ton urdhërues që t’i rrija larg, ndërsa vetë u ul mbi një gur 
dhe i dha kokës prapa. E mbaj mend si ta kem para syve 
atë ditë të largët: hemorragjinë e hundëve e pati nga dielli 
i fortë, kurse vetëm njëqind metra më lart mjegulla u bë 
aq e dendur, sa nuk arrija të kuptoja pse ngulmonte për të 
vazhduar rrugën. Po aq mirë mbaj mend se rrugës takuam 
vetëm gra (ndoshta duhet thënë se dëgjuam vetëm zëra 
grash), dhe se kur pyeta pa të keq se ku qenë burrat, mora 
një përgjigje me ton kaq të prerë, sa nuk guxova të pyesja 
më, veçse përsëritja me mend fjalët që kishte renditur: Qysh 
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se ia behu mjegulla në këto anë, filluam të vëmë rregull. Për 
një njeri që e njihte historinë e atij vendi, fraza e mësipërme 
donte të thoshte: Qysh se ia behu mjegulla në këto anë, 
filluam të ndajmë burrat veç e gratë veç. Nuk qe kjo ndarja 
e parë, sepse gjithçka filloi nga gjëra më të thjeshta: së pari 
u ndanë dhitë nga delet, pulat nga gjelat, kuajt e bardhë nga 
kuajt e kuq, numrat tek nga numrat çift, zjarret e mëdha nga 
zjarret e vogla, fiqtë nga kumbullat, ftonjtë nga shegët e egra. 
Kuptohet: lista e gjërave të ndara mund të zgjatej pa fund, 
pasi në Analtë kishte më tepër vend për mosmarrëveshje, 
sesa për marrëveshje. Imagjinojeni se kjo ndodhte kur nuk 
kisha ndonjë ide për misionin, prandaj herë pa here qenë 
bërë gati për të kaluar në harresë, gati i pasigurt nëse i kisha 
parë në ëndërr apo në zhgjëndër.

*
Edhe pse në rrethana të ndryshme, dy njerëz mund 

të bëjnë të njëjtën pyetje: Çfarë është më e rëndësishme? 
Po ndryshe nga unë, njeriu i audios mendonte që e kishte 
përgjigjen, sepse vazhdonte: 

Bëni durim, ju lutem! Bomba ka kohën dhe vendin e 
vet. Duhet të më besoni se ritakimi me femrën që më njohu 
me Analtën, ndodhi vetëm pas njëzet vjetësh, në një vend të 
huaj - sa shumë gjëra po na ndodhin sot në vende të huaja - 
në të cilin unë kalova pak kohë, kurse ajo vazhdon të jetojë 
sot e kësaj dite, duke marrë përsipër fëmijët e tri martesave 
të dështuara. Kurrë më nuk do të jesh për mua djali i atyre 
viteve, më tha, kur po më shihte pa rroba në trup. Harronte 
veten: vitet kishin kaluar edhe për të. Nuk mund të them se 
nuk doja të rrija pranë saj, se nuk doja ta përkëdhelja herë 
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pas here, por pranë derës së apartamentit, u ndjeva krejt i 
kthjellët (nuk kam provuar më parandjenjë aq të kthjellët), 
duke lexuar qartas në trurin tim: kisha gabuar kur shkela 
aty, ndaj i bëra disa pyetje pa shumë kuptim për Analtën, 
sepse kujtoj të më jetë përgjigjur: Analta bën gjëra të mëdha 
dhe të vogla. Më e madhja e të mëdhave është në dorën e 
kushëririt tim të parë, i njohur si filatelisti, i cili zotëron një 
pullë postare me një vlerë të jashtëzakonshme. Thonë se, 
kur ta shesë atë, gjithë Analta do të ketë festë. Më e vështira 
erdhi më pas: jashtë vura re se më hante gjithë trupi, një si 
thirrje për t’u kthyer po atë natë pranë asaj femre, për t’u 
shtrirë pranë saj, por njëkohësisht u jepja këmbëve shpejt, 
si të më ndiqte pas diçka kërcënuese. Puna e parë që bëra, 
qe banja. Dikur e kuptova se e kisha marrë lehtë, se ia 
kisha bërë kot qejfin vetes, sepse ajo aromë si prej lënde 
gome bëhej aq e fortë, sa më largonte gjumin... Paskeni 
dëgjuar për një histori kruajtjeje?... Nuk më habit... Është 
folur në Shkodër për këtë... Duke u rrotulluar nëpër rroba, 
bëra zbulimin e frikshëm: ajo lënda si prej gome qe lënda e 
dikurshme e mjegullës, me të njëjtin neps që i mbështillte 
dikur trupat dhe mendjet e analtasve. Më parë m’u desh të 
bindesha se ajo aromë nuk vinte nga sapuni, nga peshqiri, 
nga rrobat e brendshme dhe ato të jashtme, nga çdo gjë e 
mbajtur në xhepa, nga uji apo mjedisi, por nga vetë vendi 
me emrin Analtë. Kur fillova të mësohesha me të, m’u shpif 
frika tjetër: pas saj arome, mos e kishte radhën mjegulla 
vetë dhe, pas mjegullës, mos e kishte radhën ajo sëmundja 
e rregullit? 
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*
Ndihej menjëherë se ligjërimi i njeriut të audios nuk 

dinte të ndalur: 
Me flokë të gjata. Me një këmishë kuadrate, me ngjyra 

të forta... E si mos të më mbani mend, kur jam përpjekur 
aq shumë t’ju bie në sy?... Tashti është e rëndësishme të 
më besonit se nuk ka qenë ajo femër, por gjetja e tim et, 
arsyeja e vërtetë që iu riqepa Analtës (pyet për një burrë me 
emrin Mulo apo Malo, më pat thënë nëna, që atëherë nuk e 
pat saktësuar ende emrin siç duhej), ku edhe pas pesëdhjetë 
vjetësh dëshmitarët e paktë, tashti pleq, të cilët do ta 
kujtonin me hollësi ditën e parë kur aty u fol seriozisht për 
Fundin e Botës, diskutonin me bindje të plotë për zanafillën 
e kësaj historie. Sipas më të vjetërve, më tepër se prej 
faktit të nisjes së dikujt në Rrugën e Ndaluar, njerëzit qenë 
tronditur kur doli se ai qe djali i madh i njërit prej kasapëve 
të fshatit: askush s’e kishte çuar ndër mend më parë që një 
njeri pa emër e lavdi do të sfidonte e përdhoste tabutë e 
vjetra. Madje, deri atëherë, pjesa më e madhe e analtasve 
nuk e dinte as se ku fillonte ajo rrugë e mbuluar prej kohësh, 
mbase prej shekujsh, nga ferra të pakalueshme. Një herë 
që guxoi mësuesi të jepte temë hartimi për perëndimin e 
diellit, qe ndëshkuar: nxënësit, ose shkruan gjëra krejt të 
tjera, ose e dorëzuan fletën të bardhë. Nuk mbahej mend se 
kush vendosi që për të ikurin lypseshin përbuzja e fyerja, 
që vetmia t’i bëhej aq rraskapitëse, sa vetëvrasja t’i dukej e 
ëmbël. Ajo që mbahej mend mirë, ndodhi në buzëmbrëmje, 
kur, me të mbërritur, ndjekësi i fundit së pari u ul dhe vodhi 
diçka të verdhë, shkulm pas shkulmi, si të kishte pirë dhjetë-
pesëmbëdhjetë litra ujë. Pasi e mori pak veten, meqë askush 
nuk mund të thoshte diçka tjetër, me gjuhë të trashur tregoi 
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një orë rresht se si duhej ta kishte vrarë kuçedrën djali i 
kasapit. Mbahej mend vetëm fjalia e fundit. Bëjini derman 
asaj... gruaje. Atëherë njerëzit panë përtokë një grua 
bukuroshe, e cila as që përpiqej të mbulonte lakuriqësinë e 
zbuluar nga rrëzimi, sepse nuk i kishte mbetur pikë fuqie. 
Duhej të merrte veten ajo, të cilën të gjithë e njihnin si 
prostituta, që të mësohej se, gjatë kohës që rrëzohej përtokë, 
merrte vendimin më të rëndësishëm të jetës: gjithë paratë e 
fituara nga puna e saj do t’ua falte të varfërve, por nuk arriti 
të rrinte për shumë kohë në sipërfaqe të ngjarjeve, sepse ose 
merrej në konsideratë ana e saj... më kuptoni se çfarë dua 
të them... ose mbaheshin mend vetëm disa rrahje që i bënë 
ish-dashnorët, të cilët kërkonin paratë ose kthimin e saj në 
të dikurshmen, kështu që përsëri kryengjarja për Analtën 
mbeti ikja e djalit të kasapit dhe nevoja e shpjegimit të 
ëndrrës që ai pa një natë para nisjes. Qe Nata e Këndellave, 
kur pa në ëndërr shifrën ku shihte përmbushjen e vet. Ajo 
shifër qe numri 13.

*
Që të bindeni se njeriu i audios nuk dinte të ndalej, ju 

vjen copa e mëposhtme: 
A ma thoshte dot numri 13 se kur do të më çonin këmbët 

drejt vajzës që ëndërroja? E kujtoj mirë se do të kapesha fort 
pas tij vetëm pas takimit me Umberto Eco-n. Deri në vitin 
1988 Temesvari ishte gjallë - në të kundërt, nuk mund të 
kishte parasysh librat mbi misterin e Rennes-le-Chateau, të 
shfaqur mes fundit të viteve ‘60 dhe ‘70, dhe as bestsellerin 
e famshëm Holy Grail, që i përkiste vitit 1982. E drejtë: në 
vitin 1988, Temesvari nuk mund të dinte për librin Kodi 
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Da Vinci, megjithatë ai shprehej për pikturën Darka e 
Fundit e Leonardo da Vinci-t: një trekëndësh i përmbysur, 
drejtuar nga Jezusi, pa pikë dyshimi kishte domethënien e 
një vagine (virtuale), ose thënë ndryshe, zonën pubike të 
një trupi femre (pra, martesa e Krishtit me Magdalenën 
nuk qe fare mistike). I bënte përshtypje natyra e skenës ku 
dishepujt në të majtë shfaqeshin të lidhur me Mjeshtrin, gati 
për një bashkëbisedim alarmi, ndërsa në të djathtë dukej 
sikur qenë në ikje e sipër. Pra, Temesvari argumentonte se, 
më shumë se një darkë mes Mjeshtrit dhe dishepujve apo të 
një feste martesore, Darka e Leonardo-s fliste për prishjen 
mes një grupi: dëshironte të lajmëronte bashkëkohësit e tij 
se komploti i përshkruar nga protokolli ka funksionuar që 
nga fillimi, por sigurisht pa e ditur se ai do të vijonte deri në 
ditët e sotme, ku merr forma të ndryshme, deri në komplote 
të pavarura. Konkretisht, Temesvarit i interesonin pyetjet: 
mos vallë Gjoni, dishepulli bukurosh, me pamje burri e 
gruaje njëkohësisht (pra, një heteroseksual), do të ishte 
viktimë e këtij komploti, prandaj arratisja në Pathmos bëhej 
për t‘u shpëtuar joshjeve nga Pjetri dhe Juda, me qëllim që 
Apokalipsi që la pas të jetë alegoria e rezultateve profetike 
nëpër të cilat do t’i kalonin shokët? Apo ndoshta Leonardo 
dëshironte të denonconte teoritë e ndryshme, përfshirë 
këtu edhe të ardhshmin Kodi Da Vinci, duke e ndërtuar 
Darkën si një blof provokues dhe duke i shtyrë të gjithë 
drejt interpretimit? Thjesht, ai donte të thoshte, jo vetëm 
për mua si djalë, por për të gjithë shoqërinë njerëzore, se 
në kohën tonë pothuajse të gjitha historitë po ritregoheshin, 
se nuk kishte një histori, por një seri historish - zyrtaret dhe 
të përjashtuarat - se edhe nën një shkronjë duhej kërkuar 
dhe gjetur një kuptim sekret, se dikush ka komplotuar ose 
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komploton ende nën hije, se ndoshta ndonjërit prej këtyre 
komploteve i përkiste edhe zhdukja e tij, apo se ndoshta ai 
kishte vënë në dukje shifra që ende duhej të kishin mbetur 
të fshehura. Pra, ishte e qartë se kisha një mision: pse emri 
Leonardo da Vinci përbëhet nga 13 shkronja, kur po aq janë 
edhe panelet në afresk apo pjesëmarrësit? Pse ka po kaq 
germa emri Milo Temesvari? Pse ka 13 germa emërtimi 
Djali i Kasapit? Mendoj se na vjen në ndihmë Kodi Analta, i 
thashë Eco-s. Analta? Në Paris, ku po jepte disa konferenca, 
Umberto Eco shoqërohej prej një bashkëkombësi të tij që 
- a mund ta mendoni, e dashur! - e kishte jetën për së dyti 
prej një familjeje nga Analta, mirënjohjen për të cilën nuk 
e kishte harruar kurrë. Më falni që ju quajta ashtu, por nuk 
mund të harroja emocionin që pata provuar atë ditë. Nuk e 
kuptoja mirë se çfarë po ndodhte, por gjithsesi ndjehesha 
pjesë e diçkaje të madhe. Është ajo dita kur Eco më tha: 
Nëse nuk do të dilte kjo Analta e mikut tonë, do të të kisha 
menduar gjithmonë si një personazh të shpikur nga unë.

*
Akuzës se “kishte shumë fantazi”, njeriu i audios i 

përgjigjej: 
Po e marr si një eufemizëm: nuk dashkeni të më thoni 

“gënjeshtar”... Mendoni se edhe këtu në fund të botës, 
ne u takuam rastësisht?... E skuqura e fytyrës tënde po 
më ndihmon për rrëfimin tim: le të themi se Cungu i të 
Këndellave filloi të jepte shenjat e ndezjes, duke i dhënë 
mjedisit një atmosferë krejt tjetër, por djaloshi, që do të ikte 
në Rrugën e Ndaluar, nuk e kuptoi nëse kjo po ndodhte në 
ëndërr apo zhgjëndërr, sepse ndërkohë ndiqte veprimet e 
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gruas që shtronte sofrën e madhe, mbi të cilën, në mënyrë 
rituale, ajo po vendoste ca poçe vere e enë të ndryshme 
prej balte, duke pëshpëritur në mënyrë rituale, sa për t’u 
dëgjuar brenda kthinës. Ai u kujtua: Natën e Këndellave 
kthehen në shtëpi shpirtrat e të vdekurve, të cilët duhet ta 
gjejnë sofrën gati. Me zë, tha: Ëndrrat na thonë se vetë ne 
njerëzit i vëmë kufijtë e pengesat, pasi në të vërtetë ato nuk 
ekzistojnë. E ëma kapi muzikën, jo kuptimin e asaj që u tha, 
prandaj, megjithëse e pat të qartë se ai e kishte mendjen te 
ikja, nuk diti çfarë të shtonte, sepse diçka sikur po ia bënte 
fjalët të pavlefshme. Në fakt, gjithë analtasit e atyre ditëve i 
përshkruanin si njerëz pa shumë fjalë, derisa ndodhi vrasja, 
siç e quajtën disa, apo vetëvrasja, siç e quajtën disa të tjerë. 
Mund të ketë pasur edhe versione të tjera për atë ngjarje, 
por njerëzit kanë veçuar atë që ka qarkulluar më shumë, 
që thotë se mësuesi, ndoshta i vetmi pa teori komplotesh, 
e kishte si pas një mjegulle vajzën e vetme të kasapit kur 
iu përgjigj: Yt vëlla ndoshta edhe ka mbërritur aty ku është 
nisur. Sidoqoftë, askush s’mund ta vërtetojë. Ne e pranojmë 
në mirëbesim. Kur, në vend të lirohej prej fjalëve, vajza filloi 
që të lirohej nga teshat e trupit (Që të bëhej gazi i botës), me 
një lëvizje të shpejtë, ai arriti ta mbërthejë nga kyçi i dorës. 
Dukej sikur mbërtheu kujtesën që po ngarkohej, nga e cila 
nuk do të lirohej gjithë jetën. Që donte të thoshte se, me 
gjithë përpjekjet e mundimshme, s’mundi ta duronte më atë 
djersitjen prej akulli dhe ngërçin e fortë ndër zorrë, ato duar 
dhe atë gjak që ia urdhëronte një forcë e panjohur, sepse 
sakaq mbeti pa frymë, sikur po e damkosnin me hekur të 
skuqur apo sikur po e kapte një ndjenjë e pakontrolluar vaji. 
Që donte të thoshte se, së bashku me fjalët: Meqë nuk mund 
të jem fati yt, nuk dua të shkoj as te fati im i parë!, ndjeu 
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se u përcoll në dorën e tij të ftohtit e metalit të një arme. 
Që donte të thoshte se, shumë më vonë, larg atij vendi, do 
ta kuptonte që kishte thënë: Mos vallë duhet ta pranoj se, 
siç po thuhet gjithandej, familja juaj qenka një mallkim!? 
Që donte të thoshte se, si nëpër jerm, kishte dëgjuar edhe 
fjalët e vajzës: Ne jemi mallkimi i vetes, sepse të tjerët te 
ne zbulojnë ose dashurinë ose frikën ndaj saj. Që donte të 
thoshte se, kur ndjeu t’i rëndonte pesha e trupit të vajzës, iu 
shfaq me një qartësi të pamëshirshme, prej filmi, marrëzia e 
veprimit të nxituar dhe pafundësia e gjërave që do të mund 
të bënte në atë fshat, se po ia mbathte larg njerëzve që do të 
mund t’ia dëshmonin tmerrin e përmbledhur nga realiteti, i 
cili po i kthehej përnjëherësh te shqisat, se megjithëse ecte 
gjithë ngut, në faqen e një pllaje, si në faqen e një libri, 
iu renditën këto fjalë, që ai e dinte se ishin vetë zakonet e 
vendit: Një vajzë e fejuar, duke u martuar me një tjetër, i jep 
të drejtë të fejuarit t’i vrasë vëllanë, të atin, xhaxhanë ose 
kushëririn e parë. Nëse vajza është e rrëmbyer, të afërmit 
ose i fejuari, kanë të drejtë të vrasin rrëmbyesin, ose ndonjë 
prej të afërmve.

*
 Për disa gjëra, kujtesa kolektive e Analtës më tepër 

lirohej, sesa ngarkohej. Njeriu i audios përpiqej të sqaronte: 
Jo gjithkush e dinte se, disa metra më tej, tek shihte se 

qeni i shtëpisë s’e hante ushqimin prej dorës së tij, veçse e 
kundronte me ca sy të trishtuar e enigmatikë, djali i vogël 
i kasapit pat hequr dorë nga ajo që po bënte, duke e çuar 
mendjen tek e motra, pas së cilës qeni qe shumë i lidhur, 
dhe vendosi ta kërkonte, por nuk kishte bërë asnjë hap, kur 
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u përzien bashkë angullima çjerrëse dhe krisma e armës. 
Mu atë çast ai dalloi lot në sytë e kafshës dhe u pushtua 
menjëherë nga parandjenja e keqe, megjithëse atëherë 
kurrsesi nuk deshi të besonte në diçka fatale. Nuk besoja se 
qemë kaq të dënuar nga fati, do t’u thoshte më vonë, në ditët 
e gjata të zisë, prindërve të dërmuar. Por ngurrimi i tij nuk 
zgjati shumë, se e ëma u shfaq në derë, e pazonja ta mbante 
përbrenda një të vërtetë të tillë, dhe përmendi vrasjen. Jo 
gjithkush e dinte se, qysh atë çast ajo u duk njëzet vjet më 
e vjetër, sikur befas t’ia kishin hequr me dorë nga jeta ato 
vite. Jo gjithkush e dinte se i biri, i cili nuk ndjeu dhimbje 
më pak, as atëherë, as më vonë, që nga ajo ditë do të fillonte 
të përdorte gjithfarë mënyrash për t’ia larguar mendjen nga 
ndjenja e fajtores. Nuk priste ndonjë gjë të madhe as atë ditë 
kur solli në shtëpi një orë tavoline, të cilën e kishte ndërruar 
me një dele te një i panjohur i rastit. Pak para mbrëmjes, 
pa thënë asnjë fjalë, filloi të bënte zhurmë me zilen e orës, 
derisa u tërhoqi vëmendjen prindërve të shushatur në një 
qoshe të dhomës. Kur pa se ia arriti qëllimit, u hodhi një 
shikim të kënaqur, sepse shumë rrallë po ndodhte një gjë e 
tillë. E kurdisa, tha. Por më duhet të dal të pyes për orën e 
saktë. Pa e drejtuar fare trupin e lodhur, e ëma i hodhi një 
shikim të vakët që prej cepit ku po rrinte, si një perëndi e 
mefshtë, e pa mësuar që ta besojnë. Mos u lodh kot, po çoje 
shtatë e njëzet, i tha me përtesë, siç thuhen shumë gjëra për 
forcë zakoni. Jo gjithkush e dinte se, për të mos ia prishur 
qejfin, djali e vuri orën aq sa tha ajo, por më vonë, kur 
ndeshi në rrugë një tregtar çikërrimash, u mahnit: qe fjala 
për një saktësi të plotë. Dhe nuk qe një rastësi kalimtare: 
gruaja e kasapit, e cila e gjente përmendsh orën e saktë 
në çdo kohë, përditë filloi të nxirrte nga kujtesa ca data 
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martesash, lindjesh, vrasjesh, vdekjesh, sëmundjesh masive 
e pushtimesh, të papërmendura kurrë më parë, ca emra 
njerëzish, që i linin gojëhapur edhe më pleqtë, ca histori 
të varrosura mashtrimesh a dashurie, të cilat i vinin flakën 
gjithë fshatit, i cili, duhet thënë, i lemerisur nga kjo, për 
ca kohë e zbuti mjaft sjelljen e vet, duke e kthyer në një si 
matje pulsi. Ka mbetur vrimë e zezë, nëse qe e sinqertë apo 
e fshehu të vërtetën, kur pas disa përpjekjesh e mundimesh 
ajo i tha të birit, se nuk ia dilte dot, pra nuk po e gjente emrin 
e vrasësit. I biri s’e ngacmoi më: siç u mor vesh më vonë, 
atij i interesonte më tepër një nuk e di, sesa një përgjigje 
e gabuar. Vetëm kur vrau kushëririn e parë të mësuesit, e 
kuptuan njerëzit se çfarë mund të bluante në kokë një djalë 
i pafjalë si ai. 

*
E pyeta veten disa herë: a e pranon vajza këtë narrator 

të gjithëdijshëm – ja ku u infektova nga shkrimtari – apo 
thjesht është zënë rob prej tij? Përgjigja më e drejtë më dukej 
se kjo duhet të dëgjohej nga zëri i saj, që donte të thoshte se 
duhej ndjekur vazhdimi i audios, të cilën e zbardha kështu:

Meqë nuk e keni parë, mund të mos e besoni, por 
unë e di se ekziston një foto e Marubëve të famshëm, të 
cilës, për çudi, i mungon plotësisht kompozimi (gjë që nuk 
ndodh kurrë te ata mjeshtër) i një figure burri të moshuar. 
Rrallëkush e di se për këtë nuk duhet fajësuar fotografi, por 
modeli. Jo modeli që ndodhet në të, por një tjetër që nuk 
duket. Unë e di se modeli në foto është kasapi, por ndërkohë 
mungon e shoqja... Kam dëshmi. Një tregim i shkurtër prej 
ndihmëses së Marubit të fundit, ndihmon për të bërë lidhjen 
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me historinë tonë: kasapi me të shoqen arritën ta vizitojnë 
të birin pak para transferimit nga burgu dhe pikërisht në 
këtë udhëtim të fundit në Shkodër u kuptua se plakën 
nuk e kapnin shkrepjet e fotoaparatit... Meqë plaku nuk 
e hiqte asnjë çast atë foto nga dora, le ta mendojmë një 
pasdite të butë maji kur, më tepër për ta qortuar, sesa për ta 
ndëshkuar, ajo i bërtiti: Lëre atë dreq, sepse një copë letër 
është! Kasapit s’i iku trishtimi nga fytyra, megjithatë e uli 
fotografinë, ku vazhdonte të priste shfaqjen e fytyrës së 
saj. E di se është një copë letër, ia ktheu, veçse nganjëherë 
më duket sikur ti nuk je me të vërtetë. Në fillim e shoqja 
qeshi nga këto fjalë të thëna me aq sinqeritet, po kur ia pa 
fytyrën, u murrëtye edhe ajo: u ngrit ngadalë dhe ia hodhi 
duart në qafë, me shpresën e vakët se kështu do t’ia zbuste 
ndopak trishtimin. Mos u bëj fëmijë! i tha me ton filozofik, 
të njeriut të ngopur me jetë. Edhe pak e po shkojmë atje ku 
nuk kemi nevojë për asgjë. Ishte kohë dreke dhe asaj i duhej 
të merrej me gatimin, por, për çudi, pa se nuk po i pëlqente 
të ndahej prej tij, sepse pasi ia zbërtheu këmishën, filloi t’ia 
përkëdhelte gjoksin dhe barkun, me një lloj ndjesie që, sa 
më shumë e prekte, aq më shumë fundosej bota përreth, 
duke mbetur vetëm zëri i saj që thoshte se atij i vinte era 
plak. I shoqi kërkoi një rast kur ajo do të ndalonte pak dhe 
e pa i qetë. Nuk do të më vinte keq për atë që the, mezi i 
pëshpëriti, nëse do ta kishim shtëpinë plot, që ai djalli i 
magjisë të plaste nga zilia. Pikërisht atëherë e kuptoi ajo 
se e urrente për vdekje fotografin. Më pas, kur zbuloi se 
urrejtja dhe dashuria janë dy gjëra të ndërsjella, sepse me të 
njëjtën fuqi që urreu fotografin filloi të dashuronte të shoqin, 
befas ndërroi mendje: ia diti për nder atij njeriu, që i linte 
vend për ndjenjën e saj ndaj të shoqit, të cilin vazhdonte ta 
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përkëdhelte në vende gjithnjë e më delikate. Plaku, i cili 
po përpiqej prej kohësh të rregullonte frymëmarrjen, nuk 
thoshte asnjë fjalë, i sigurt se në atë fyt të rënduar nuk do të 
mund të artikulohej një fjali e rregullt, se nuk do të mund 
t’ia dilnin asaj që po kërkonte e shoqja, megjithatë i dukej 
e mjaftë zhytja në një si banjë të vakët, edhe duke e quajtur 
iluzion më tepër sesa jetë. Do ta kuptonte vetëm më vonë 
shndërrimin e vaktësisë në një nxehtësi të papërmbajtshme, 
që, pa u marrë vesh nëse shpërthente nga brenda apo vinte 
nga jashtë, i shkriu në një qiellin e tokën, gjithë atë gjithësi 
që mund t’ia rrokte mendja, e cila sikur premtonte diçka, të 
paktën një iluzion mbarsjeje, një iluzion se jeta nuk mbaron 
me vdekjen e njeriut. 

*
E kuptuat më në fund se kisha për të thënë diçka të 

rëndësishme? (Shkrimtari nuk e dinte se po lexoja fillimin 
e audios vazhduese.) Mënyra për të vazhduar? (Shkrimtari 
vazhdonte të më shihte pak me habi.) Ja një: Dimë se 
patriarkut Abraham, për arsye të përkushtimit të thellë, 
Perëndia ia ktheu vogëlushin e sakrificës, por në gjëmën që 
do të pllakoste familjen e kasapit - fëmija 5 vjeçar, i veshur 
me ngjyrën e kuqe për ditë feste, u sulmua nga demi i 
tërbuar - nuk bënë dobi as ndërhyrja njerëzore, as ndërhyrja 
hyjnore. (Tashmë, shkrimtari nuk kishte dyshim për atë që 
po bëja.) I zoti i shtëpisë, i cili nuk dinte të vinte rregull 
mbi këtë provë, qante pa pyetur për ndërhyrjet e së shoqes. 
Në krye të çdo muaji, kur i ktheheshin vatrat e lotëve dhe 
shikimi, njeriu i parë që dallonte në dhomë, ishte e bija, 
e cila, pasi rrëmonte në një kosh rrobash, dilte jashtë dhe 
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nuk shihej më. Plaku ngrihej në këmbë dhe e ndiqte pas, 
duke thirrur emrin e saj, derisa ndeshte të shoqen në derë. 
Gruaja nuk i thoshte nëse e besonte apo jo, vetëm se e zinte 
ngadalë për dore dhe, kur e afronte pranë shtratit, fillonte 
ta zhvishte si një fëmijë, duke e dëgjuar se si pëshpëriste, 
gati duke u ngashëryer: Vërtet na vijnë prapësitë prej asaj 
që bëri djali ynë i madh? Plakës nuk i pëlqente pamja e tij 
prej qaramani. Marrëzira! i thoshte me tonin e një perëndie 
mbrojtëse. Dhe mos e vrit mendjen! Jeta vetë është një 
ëndërr dhe një ditë do të zgjohemi. Teksa mendonte se në 
zërin e saj ndihej menjëherë pasiguria, nëpër shpejtësinë e 
pazakontë të emocioneve i shfaqej fytyra e së bijës. Gjithçka 
ishte e vrullshme, mirëpo pas pak provonte një lehtësim të 
papritur, sepse i dukej se tek ai veprim zbulonte arsyen e 
moskapjes nga fotoaparati: mendonte se duhej të kishte 
dalë në fotografi kur qe e re, e bukur dhe plot shëndet e jo 
tashti që pleqëria po e vinte gjithnjë e më poshtë. Asnjëherë 
nuk e mori vesh, nëse e kishte për vete a për të shoqin, 
kur thoshte: Çdo e keqe vjen për të mirë. Prej nesh do të 
lindë dragoi që do të vrasë kuçedrën e mallkuar. E shoh 
se si po vijnë, jo një, por shumë djem. Një herë, kur u ngrit 
dhe iu afrua dritares siç bënte zakonisht pas dashurisë, pa 
të përshkonte njërën nga rrugët që të çonte në qendër të 
Analtës një njeri që ecte shpejt, pa përshëndetur as majtas, as 
djathtas. Kishte pamje eremiti, me lecka të vjetruara, flokë 
dhe mjekër të paqethur, por duhej të zotëronte një fuqi të 
papërballueshme shpirtërore, sepse nuk i bënin përshtypje 
fare shikimet e çuditura dhe injoruese. Me të mbërritur në 
qendër, gjeti vendin më të lartë, vuri duart si hinkë para 
gojës dhe shpalli me ton profetik: Fantazmat i pjell mungesa 
e dashurisë! Zëri i kishte mbetur po ai i shumë vjetëve më 
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parë, kur predikonte dijen para nxënësve, prandaj e njohën 
se kush qe: prapë pa përshëndetur as majtas, as djathtas, 
mësuesi mori rrugën e shtëpisë së vet. Ishte po e diel, pra 
shtatë ditë më vonë, kur doli për herë të parë prej saj dhe tha 
se atje lart në shpellat e Analtës, kishte jetuar plot gjashtë 
vjet rresht me një ujk... Megjithëse ai e tregoi historinë 
si një parabolë nga duhej të dilte një moral i madh, disa i 
thanë se gënjente, disa të tjerë këmbëngulën se ajo histori i 
përkiste dikujt tjetër, se kishte ndodhur shumë vjet më parë 
në një zonë aty afër. Dështimi nuk e theu, pasi shumë shpejt 
iu vu punës për rihapjen e shkollës. Në shtëpinë e kasapit 
nuk ia hapën derën menjëherë, sepse plakës sapo i kishin 
ardhur dhimbjet e lindjes. Megjithëse qe mesi i korrikut, 
po fillonte një borë e shtruar, si prej lulesh, kur u dëgjua e 
qara e foshnjës dhe mësuesi profetizoi, përmes hapësirës 
së ngushtë të derës, që dikush e mbante me këmbë: Ka 
një të ardhme të shkëlqyer. Sigurisht, po t’u nënshtrohet 
mësimeve të mia. Aleksandri i Madh u bë i madh, sepse 
mori ca thupra shpinës nga Aristoteli. Në fakt, qenë 
binjakë. Plaka, e zhgënjyer që nuk po shihte ndonjë shenjë 
flatre dragoi nën sqetullat e të vegjëlve, tha vetëm: Kjo botë 
është pëllëmbë-pëllëmbë. Varet se në cilën pëllëmbë do të 
shkelin. Meqë binjakët qanin pa pushim, ajo i ra fort ballit 
me dorë në shenjë kujtese dhe i vendosi djepet e tyre në 
anën e kundërt me atë të vëllait fatkeq, që nuk qe bërë më 
shumë se pesë vjeç. Mirëpo vaji i tyre do të qe i tillë saqë 
nga frika e verbimit më shumë do t’i mbanin në krahë, sesa 
në djepa. Pas një muaji, e ëma u kujtua se ai ishte vendi ku 
flinte e bija dhe prapë i ra ballit me dorë, duke psherëtirë: 
as ai fat nuk qe për të vegjlit e saj. U gjet vend tjetër për 
djepat, por fëmijët filluan të qanin gjithnjë e më fort, duke 
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e përmbytur shtëpinë me një ndjenjë tmerri. U qetësuan 
në mënyrën më të papritur, kur nuk kishte mbetur asnjë 
rreng për t’u përdorur. Mbahet mend se atëherë, në moshën 
tremuajsh, njëri të ketë thënë: Zoti është më i madhi. Nuk 
u mësua kurrë se cili foli, sepse fjalët i dëgjoi vetëm plaku, 
që në këtë kohë e kishte shikimin mjaft të dobësuar, por ato 
fjalë u morën si një ogur i madh për të ardhmen e Analtës. 

*
E ardhmja? (Lexova unë.) 
Aha, më duket se i humbi fuqia e parë, tha shkrimtari. 
Prapë gjen arsye të mos besosh për bombën? (Lexova 

unë.) 
Është si them unë, tha shkrimtari. 
Nëse ke arsye të mos e besosh, mos beso, por mua më 

duhet të theksoj atë që tregoi ish-ushtari italian në Shqipëri, 
miku i Eco-s. (Lexova unë.) 

Pak më ngadalë, tha shkrimtari, qortueshëm. U detyrova 
t’ia nisja leximit më i përqendruar:

Pra, një ditë u panë nazistët në Analtën e mënjanuar nga 
bota: te shtëpia ku ishte strehuar dezertori, atë ditë ndaluan 
tre kuaj, prej nga zbritën njerëz të armatosur. Plaku i shtëpisë 
tha se brenda kishte vetëm njerëzit e familjes, por qe fjala për 
një informatë të saktë, kështu që gjermanët hynë në oborr, 
i vunë njerëzit në rresht dhe thanë: ose të dilte italiani, ose 
do të pushkatoheshin të gjithë... Ma mori mendja se e ke 
dëgjuar. Edhe është shkruar për të... Dakord, mund të mos 
jetë e njëjta histori. Ose është treguar ndryshe. Le të vazhdoj 
siç e di unë: Sapo mbaroi koha e urdhrit, njëri nga djemtë 
e shtëpisë u kthye nga i ati dhe, me një vështrim që thoshte 
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diçka për nderin e shtëpisë, bëri disa hapa përpara. Këtu 
mbaroi historia e tij, por jo ajo e dy të huajve: dy ish-aleatët, 
më vonë armiq, së fundi u ndodhën nën urdhrat e partizanëve 
të armatosur (me të njëjtin fat: robër lufte), diku afër detit, 
në një pikë grumbullimi ku po prisnin riatdhesimin. Derisa 
të vdes nuk e harroj fytyrën tënde, i tha gjermani, sapo e pa. 
Shpjegoi se vartësit e dinin urdhrin, sikurse ai: pra, në qoftë 
se vendasit nuk e dorëzonin, do të digjej shtëpia dhe do të 
vritej gjithë familja, prandaj qe i vetëdijshëm kur bëri atë 
zgjidhje. Këtu mbaroi edhe historia e italianit me familjen 
mikpritëse. Pas riatdhesimit, u çonte miqve të vet letra e të 
holla, por të gjitha iu kthenin me shënimin e autoriteteve të 
vendit: Personi nuk ekziston. Unë nuk dija t’i thosha italianit 
plak pse patën shkruar ashtu autoritetet, por u mundova 
t’i shpjegoja se cili qe fati i mëtejshëm i asaj familjeje, 
pasi vëllai i të vrarit nga gjermanët qe vetë kasapi, diçka 
që më çoi peshë, sepse sapo mora numrin e gjermanit, i 
telefonova. Më tha se jetonte në Krakov, në jug të Polonisë, 
dhe se më priste, por nuk ma dha adresën e saktë për shumë 
kohë, diçka që më intrigoi edhe më shumë. Gjatë fluturimit 
(Tiranë – Milano – Krakov), pashë nga avioni Vjenën dhe 
Gracin. I kujtoj mirë këto detaje, sepse, siç do të më thoshte 
më vonë, gjatë diplomimit në Grac, ai ishte njohur me disa 
albanologë, kështu që dinte shumë për traditat, zakonet e 
virtytet e shqiptarëve, saqë këmbëngulja ime për ta takuar 
me çdo kusht për të kishte pasur dy shpjegime: ose doja të 
merrja hak (e njihte mirë Kanunin) për vrasjen e Analtës, 
ose isha thjesht një shkodran i mirë, si edhe zotni Sahatçia, 
orëndreqësi që e kishte ritakuar në vitet ‘60. Mbase e ke 
lexuar historinë e tij në ndonjë gazetë: Mjeshtri plak, që 
shteti nuk kishte arritur ta fuste në kooperativë me të tjerët, 
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hoqi monoklin, mori në dorë matrikullin prej metali, një 
teneqe rrethore me një grep në njërën anë, që shërbente 
si faturë, dhe hapi kasafortën, ku kishte edhe dhjetë-
dymbëdhjetë orë të tjera. Shumë-shumë, tha, këtu sahatet 
qëndrojnë deri në tre muaj, pastaj vijnë e i marrin, por ky 
yti ka pritur goxha vjet. Dje pata një parandjenjë... dhe e 
kurdisa. Ja punon, shikoje! Gjermani kërkoi t’i jepte para, 
por mjeshtri tregoi disa shenja në matrikullin që sapo i ishte 
dorëzuar, dhe tha: Zotëri, është paguar! Megjithëse nuk ma 
donte mendja që aventura për t’u rikthyer në Shkodër kishte 
të bënte fund e krye me kërkimet për të rënë në gjurmët e 
Erberhard-it të rrallë, orës jashtë serie, kujtim nga gjyshi, 
e dëgjoja gjermanin me vëmendje, për të kapur detajet ku 
mund të tradhtonte veten. Mirëpo e kishte përgjigjen edhe 
për mënyrën se si arriti të hynte në Shqipërinë e mbyllur 
të asaj kohe: duke pasur nënën polake, rregulloi një vizë 
nga Polonia dhe iu bashkëngjit një grupi turistësh që vinin 
në Shqipëri për një përvjetor të Skënderbeut. Më mbetej 
motivi i pushkatimit të djaloshit. Ashtu si rrodhën punët, 
martirizimi i tij ishte i pashmangshëm, ma ktheu, duke më 
përmendur disa dokumente që mbanin firmën e Hitlerit. Për 
shembull, te Urdhri i 16 dhjetorit 1942, i një feldmareshali, 
thuhej: Humanizmi i çfarëdo lloji është krim kundër kombit 
gjerman. Sidoqoftë, vazhdoja të prisja se ku mund të 
tradhtonte veten, sepse përvoja më kishte bindur që vetëm 
Kodi Analta do të më çonte ku duhej.
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*
Ç’hyni ju në një histori me nazistë?! (Lexova unë.) 
Vë bast se i mbeti historia në dorë, tha shkrimtari. 
Nuk po më dëgjoni?! (Lexova unë.) 
Vë bast se i mbeti historia në dorë, tha shkrimtari. 
Është mirë ta lëmë të flasë, thashë unë. 
E kisha prekur në sedër, kështu që shkrimtari më lejoi 

të vazhdoj leximin:
Mirëpo, problemi është se bomba funksionon nëse 

vazhdon historia, e cila, për hir të së vërtetës, nuk do ta 
braktiste atë familje. Edhe pse qysh pas shprehjes Zoti 
është më i madhi në jetën e tyre nuk pati më asnjë ngjarje 
për t’u mbajtur mend, një ditë u dha para tyre mësuesi, por 
ndryshe nga ç’kishte parashikuar, pa se binjaku tek i cili 
kishte më shumë besim, nuk mësoi kurrë të shkruante e të 
lexonte - ishte si t’i jepje mësim një cope druri - ndërsa 
tjetri ishte natyrë e tërhequr, megjithëse dinte të shkruante 
e të lexonte shumë mirë. Historia thotë se ishte e sigurt që, 
nëse nuk do të vinte letra nga burgu, edhe binjaku që mësoi 
shkrim e këndim, do t’i humbiste këto aftësi. Me sa duket, 
i gëzuar që në familjen e tij dikush shkruante e lexonte, 
djali i burgut e shpeshtoi numrin e letrave, aq sa binjaku 
lexues u mërzit prej tyre, por binjaku tjetër e detyronte t’ia 
lexonte me zë të lartë, derisa t’i mësonte vetë përmendsh. 
Pikërisht pas letrës për teorinë e relativitetit mendoi për 
herë të parë për makinën fluturuese. I studioi gjatë llojet 
e makinave fluturuese për të cilat i shkruante i vëllai, por i 
kushtëzuar edhe nga mundësitë e veta, veçoi njërën, duke 
ia kushtuar asaj gjithë kohën, derisa e ngriti më këmbë 
mu në mes të kopshtit të madh, ku me një pasion fëmijësh 
bënte prova pambarim, nën vështrimin e pakapshëm të së 
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ëmës. E shqetësuar nga rrezikshmëria e këtij pasioni të 
ethshëm e të pakuptueshëm që i mbërtheu të birin, e ëma 
filloi të studionte me imtësi vendin e tij të fjetjes dhe doli 
se në atë vend kishin ndodhur gjëra të mira dhe të këqija, 
prandaj vendosi një copë pasqyrë për të shpërndarë forcat 
e së keqes. Nuk ndodhi ndonjë ndryshim i shpejtë, prandaj 
ajo hoqi pasqyrën dhe mori një vendim të ri, por nuk pati 
guximin të përdorte ujë të bekuar, sepse iu shpif frika e 
ndonjë pështjellimi. Meqë ia nisi punës me një flakë qiriri 
që lëshonte tym, e shtytur nga një parandjenjë e ligë, u 
detyrua ta mbushë atë cep të dhomës me degë lisi e bredhi. 
Mirëpo ndodhi eklipsi: në orën e caktuar kafshët u nisën 
drejt vathës, zogjtë u tulatën, gjelat ia nisën këngës, era 
përkundi pemët e nemitura dhe filluan të shfaqen yjet, duke 
krijuar tek të gjithë ndjesinë se po ndalej koha dhe dielli nuk 
do ta merrte veten kurrë më. Analtasit, zakonisht të ftohtë 
e stoikë, u përfshinë nga një tmerr i papërshkrueshëm dhe 
u bënë më të butë e të arsyeshëm me njëri-tjetrin. U bënë 
pajtime të disa zënkave që mendoheshin të përjetshme, 
mirëpo, pothuajse në të kthjellët, një rrufe u dha flakë disa 
mullarëve, duke i përvëluar zemrat e acaruara, dhe atëherë 
marrëdhëniet e njerëzve morën rrugë tjetër: prapë u bënë 
inatçorë, të sertë dhe ngatërrestarë. Tashti në Analtë binin 
në sy dy ndarje të mëdha: nga njëra anë qenë ata që, për 
të shpëtuar nga ankthi i gjëmës, s’donin të dinin për asgjë 
dhe, nga ana tjetër, ata që përdorën të gjitha mënyrat për të 
nxjerrë ndonjë fjalë më tepër prej binjakut, i cili nënqeshte 
i qetë dhe i bindte të vetët për kotësinë e kësaj frike. Meqë 
gjëma e përfolur nuk po ndodhte, gruaja e kasapit, e sigurt 
se i biri merrte erë nga punët e qiellit, e la të lirë, mirëpo 
ndërkohë ai e kuptoi se i mungonte diçka fillestare dhe i 
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shkoi ndër mend të përpiqej edhe një herë për të mësuar 
shkrim e këndim. Vetëm atëherë u kuptua se mësuesi nuk 
mund të takohej më. Unë këtë e prita si paqartësi të misionit 
tim: më dukej se e kisha kundër diçka të pakuptueshme.

*
Nuk do të ndërhyj më, premtoi shkrimtari. 
Vërtet më la të lexoja siç desha atë që kisha zbardhur:
Vërtet, nuk mund t’i zotërosh forcat superiore, por mund 

t’i njohësh ato. Këtë mësim e nxora nga historia e mësuesit, 
e cila na thotë se ka çaste në jetë kur ca zëra enigmatikë i 
thonë një qenieje njerëzore se është i zgjedhur. Megjithëse 
nuk e kuptonte mirë pse quhej i zgjedhur, me gjithë atë 
vuajtje që kishte brenda tij, mësuesi përpiqej të mos e jepte 
veten. Herë-herë kishte ca të qara të shpeshta, por më pas e 
shihte se këto e ndihmonin për t’u ndier më i lehtë e më me 
energji. Nëse ndonjëherë, krejt pa kuptuar, tregonte shenja 
lodhjeje, diçka do ta shikonte me sy të butë e njerëzorë, një 
ftesë e përhershme për veprime të arsyeshme. Kur e kërkoi 
binjaku, ai kishte kohë që hante, pinte e flinte në majën e 
lisit më të lartë të Analtës. Edhe pse ishte shumë lart, dukej 
se vazhdonte të kishte të njëjtën fuqi shpirtërore. Nuk i 
mungonte as fuqia fizike, sepse gjatë gjithë kësaj kohe pati 
privilegjin që vajza e kushëririt të parë ta furnizonte me 
të gjitha gjërat që i nevojiteshin. Sigurisht, ai e mendonte 
këtë si një nga meritat e tij prej të zgjedhuri, deri ditën që 
e mori vesh të vërtetën: e lodhur tmerrësisht nga pritja e 
gjatë, mbesa e humbi durimin dhe ia shprehu mendimet e 
saj në një copë letër, të cilën e vendosi në shportë, së bashku 
me ushqimet. Kur lexoi se ajo bluante në vete mendimin e 
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gjakmarrjes, duke i mbajtur shpresat te mësuesi që kishte 
mbetur i vetmi mashkull në fis, nga ana e lisit të gjakut, 
ai sajoi një nënqeshje deliri në cep të buzëve përqeshëse 
dhe, pasi pa një copë herë poshtë e lart, ia priti me një zë 
bubullues, i cili duhej të bindte jo atë çupëlinë, por gjithë 
botën: Marrëzira! Unë s’u përkas më tokësorëve! Vajza 
s’i mori vesh këto fjalë, sepse iu duk se dëgjoi vetëm një 
krrau-krrau që u përplas atje tutje, por me intuitën e femrës 
e kuptoi se qe një përgjigje e padëshirueshme. Aty për aty 
nuk tha gjë, nuk ia ndërpreu ushqimin as atë ditë, as më 
pas, veçse i bëri sëpatës më të mirë një mprehje të përkryer 
dhe filloi të godiste lisin ditë për ditë me të. Për shumë 
kohë mësuesit kjo iu duk si lojë, por një ditë fundvjeshte 
lisi u shkund si nga një tërmet i fuqishëm e ra gjerë-gjatë, 
me potere, si të binte vetë një botë që nuk i mendohej aq i 
lehtë fundi, duke shpërndarë degë të holla e gjethe të thata 
gjithandej, në një perimetër shumë të madh. Gjethet e kuqe 
dukeshin - megjithëse mund të mos jetë vendi i duhur, 
më lejoni të përdor një metaforë - si gjaku i tij i derdhur. 
Mësuesit iu deshën disa ditë që të mësonte të riecte si gjithë 
njerëzit e tjerë, prandaj filloi të dilte i vetëm jashtë fshatit 
dhe të bënte shëtitje të gjata, duke shpresuar gjithmonë se 
do ta merrte veten. E mbesa, që s’e dinte se çfarë bluante ai 
në kokë, vazhdonte të kujdesej për të me zellin e parë, me 
bindjen se do ta binte për fije, ashtu siç e donte nderi i fisit. 
S’ndodhi as njëra, as tjetra, sepse pas njërës nga stërvitjet 
mësuesi s’u pa më në Analtë, edhe pse gojët e botës thoshin 
se ai qe gjallë dhe përditë priste rikthimin triumfal, pasi 
ndryshe nga ata, kishte probleme me atë kujtesën fatale. 
Njerëzit talleshin me këtë ndjenjë triumfuese, por kishte 
edhe ndonjë që e merrte seriozisht: Analta nuk ishte më 
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ajo e para. Megjithatë, atëherë mungonin ata që mund ta 
mendonin se çfarë mund ishte ai fshat për historinë e botës. 
Kjo do të perceptohej më vonë, kur po bëhesha gati të 
dyshoja në natyrën e misionit tim. Të mos them në qenien 
e tij.

*
Siç më kishte premtuar më përpara, shkrimtari më la të 

lirë në lexim: 
Nëse po më ndiqni, ja ku jam për të dëshmuar se 

historia thotë se binjaku i dashuruar pas letrave të shkruara, 
nuk mund të harronte çastin kur mendoi ta flakte atë tub të 
taposur në të dyja anët me qelqe, por, sa afroi pak syrin, i 
tronditur thellë, thuajse i lëvizën zorrët nga vendi, ndjeu ta 
mbërthente papritur misteri i një force të gjithëpushtetshme, 
e aftë t’u jepte përgjigje mistereve më të mëdha, ku fuste 
edhe vizitat e kaçurreles leshverdhë, vajzës së fqinjëve. 
Nuk mund të harronte çastin kur ajo qëndroi pranë tij me 
vandakun e letrave në dorë, nën shikimin ngulmues, veçse 
nuk dalloi tek ajo gëzimin e fitores, por ngushtimin e forcës 
së kënaqësisë, një ndjenjë që e provonte vetë prej aq kohësh, 
prandaj, ndërsa i erdhën në mend aventurat e trishtuara 
të ndjenjave, nervave e mendimit, e pa veten të mpirë, të 
brejtur, të zbrazët dhe të mbaruar nga ethet e drithërimat e 
punës. Nuk mund të harronte se, kur doli nga vetmia e thellë, 
kishte marrë vendimin për të fluturuar në qiell: vetëm në 
qetësinë kozmike shpresonte të gjente përgjigje për gjërat 
që ia mundonin zemrën. Binjaku tjetër, që qe kundër atij 
vendimi, sepse nuk i kishte pëlqyer kurrë të fluturonte, kur 
u zgjua një mëngjes dhe nuk e pa vëllanë pranë vetes, i 
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kapluar nga pendimi, i kërkoi së ëmës një kafe shqeto. E 
ëma i ndenji gati. Edhe po ta doje të ëmbël, nuk kam si ta 
bëj, i tha. S’ka mbetur kokërr sheqeri. Atëherë binjakut iu 
kujtua i vëllai, i cili pyetjes se me çfarë do ta niste makinën 
fluturuese, i qe përgjigjur: Me sheqer të djegur. Kasapi 
qau dhe, si zakonisht, humbi shikimin. Siç u mor vesh më 
vonë, disa ditë pas fluturimit, më fort se për shikimin ai 
qe i shqetësuar për shpirtin. A mos po e bjerrim? e pyeti të 
shoqen një darkë. E shoqja u trondit jo nga kuptimi i fjalëve, 
por nga timbri i zërit: iu duk sikur zëri i të shoqit qe zëri i një 
tjetri. Pas këtyre fjalëve kasapi heshti dhe foli vetëm pas një 
ore. Më kujtohet mirë, tha, kur i kërkova arkipeshkvit ose të 
më bënte ipeshkëv të Sukës, ose do të kthehesha mysliman. 
Kësaj here e shoqja e vështroi e qetë, e sigurt se e gjeti 
atë që e shqetësonte. Zëri me të cilin po flet, i tha, është 
zëri i priftit të Trumshit, të cilit i duhej të kujdesej edhe për 
Analtën. Ka jetuar treqind e sa vjet më parë. Por kasapi nuk 
po kuptonte se çfarë i thoshin: mendja e tij punonte ndryshe 
nga e zakonshmja. Vetëm pak minuta më vonë, shtoi: Prifti 
që mori në Stamboll gjithë familjen, u pendua, por qe 
vonë, sepse ishte plakur dhe vdiq rrugës. E shoqja, tashti 
pa asnjë hije dyshimi, ngulmoi: Nuk gabohem aspak. Është 
zëri i atij që thashë. Është koha kur binjaku i mbetur pa 
vëllanë, i cili provonte një ndjenjë vetmie nga këto biseda 
të prindërve, dilte jashtë dhe pavetëdijshëm ngulej ballë për 
ballë me hënën e plotë, e cila ia përthithte shikimin, derisa 
dukej se prej dritës së saj i helmohej gjaku me një inat të 
verbër, që e përhumbte të gjithin. Është koha kur, një ditë 
si gjithë të tjerat, kasapi, për herë të parë në jetë u dha te 
dera e shtëpisë së vajzës. Nuk e dini se ku është? - u tha 
atyre brenda. - Atëherë, ejani pas meje. I çoi në grykën e një 
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pusi, veçse nuk mund të shihte se si sytë e vajzës së vdekur 
qenë çapëlyer prej një habie të thellë. Aq më pak mund të 
dallonte të fotografuar atje fytyrën ndjenjangatërruar të atij 
që kishte qenë i pranishëm në fundin e saj. Vetëm një njeri 
arriti ta dallonte atë: por as binjaku s’arriti ta merrte vesh 
nëse qe fytyra e tij apo e të vëllait. Jo vetëm që nuk arriti 
të ndriçonte të vërtetën për të vëllanë, por ndërkohë kuptoi 
të vërtetën e vet të hidhur: nuk mund t’i shpëtonte thirrjes 
së egër të hënës, sepse ajo e gjente në bodrum, në raftin 
e rrobave, nën mbulesën e gjumit e kudo që provonte të 
fshihej, duke ia mbushur damarët me afshe dhune. Kur pa 
se e ëma e mbushi më kot shtëpinë me degë lisi, bredhi e 
dëllinjash, madje e spërkati me ujë të bekuar, vendosi vetë: 
meqë njëri binjak kishte shkuar lart në qiell, tjetri duhej 
të shkonte thellë nën tokë, gjë që e ndërlikonte edhe më 
natyrën e misionit tim. 

*
Vazhdova sërish të lexoja pa ndërhyrje:
Mos doni të thoni që duhet të tregohem i kujdesshëm 

në ato që them, se ka njerëz gjithandej rreth nesh? Unë 
thjesht respektoj idenë se historia është për të dëshmuar. 
Sidomos, kur është fjala për atë që mund të tronditë botën. 
Unë thjesht respektoj idenë se prej Kodit Analta dimë që 
binjaku i shpellës e njohu menjëherë atë grua, me të cilën 
nuk kishte shkëmbyer ndonjëherë ndonjë fjalë, as të rastit, 
dhe u bë gati ta dëgjonte, i sigurt se vetëm një arsye e fortë 
e sillte njeriun aty. Arriti t’ia shihte sytë e bukur, të ndezur 
nga urrejtja, aq kohë sa vonoi pisha të binte nga dora e saj 
dhe të fikej në një ujëmbledhës. Nuk mund ta llogariste 
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kohën sa zgjati heshtja, sepse nga frika e një rrengu nuk 
ia mbante të afrohej. Iu duk rreng edhe ajo si gërhitje që 
filloi të vinte prej gruas. Shumë më vonë pati përshtypjen 
se gruaja kishte vdekur, prandaj, për të mos vdekur vetë nga 
frika e së pakuptueshmes, u afrua dhe pa se edhe e fjetur ajo 
qe mbërthyer nga një gjendje e tmerrshme shpirtërore. Kur 
ajo u zgjua, binjaku mësoi se kushërira e parë e mësuesit 
kishte ardhur për të marrë gjakun dhe se gjëja që ra në ujë, 
qe pushka. Kur ajo rimbështeti kokën te guri i zakonshëm 
dhe e zuri gjumi sërish, ai ndjeu se u shqetësua: e dinte se 
shkuma e zgjuar në kocka prej pranisë së gruas ishte fara 
e tërbimit të tij të vjetër, që provonte dikur prej hënës. Me 
mendje vendosi të largohej prej saj, por praktikisht bëri të 
kundërtën: megjithëse dora i peshoi rëndë, e ngriti lart dhe 
e vendosi mbi të sajën. Gruaja, që hapi sytë, e pa menjëherë 
shtrembër dhe e largoi të veten, duke murmuritur nëpër 
dhëmbë me një zë që kishte ndryshuar papritmas: Hiqe 
mendsh! Më vonë thanë se sikur e parandien tërbimin që do 
të vinte pas gjumit të saj. Nuk e mësuan që ato ditë te varri 
i vajzës së kasapit doli bari për herë të parë, që mjegulla 
ndenji shtatë vjet pa u larguar nga Analta – mendja e tyre 
punonte vetëm në një drejtim: si ta mbërthenin përjetësinë 
e ilaçit të dashurisë? Me një ndjenjë të pashprehshme 
turpi, studionin aromat, prekjet e zhurmat dhe kërkonin të 
shënonin në kokë gjithçka që përftonin prej tyre, thua se 
ua shikonin me sy materialitetin. Si dy perëndi të vogla, të 
harruara në një skutë të universit, nuk donin të kuptonin as 
se ç’përmbante përbrenda një gjë aq e tmerrshme sa koha. 
Dashuria e Milo Temesvarit me nënën time i përkiste po 
kësaj kohe? Më dilte se ai kishte qenë në Shkodër në të 
njëjtën kohë me Hrushovin, udhëheqësin e sovjetikëve. 
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Mund ta dinte vetëm CIA. Kam dëgjuar të përmendet emri i 
Çe Guevarës si njeriu që bëri në Shqipëri një udhëtim po aq 
misterioz sa edhe Milo Temesvari, por, meqë nuk e vërtetoja 
dot se ai vizitoi Shkodrën, nuk bëja dot lidhjen mes tyre. 
Sidoqoftë, nuk më vinte që ta injoroja as atë pistë kërkimi, 
sepse nuk mund ta largoja nga mendja pyetjen intriguese: 
përse, shumë vite më vonë, Milo Temesvari zgjodhi si 
vend strehimi Argjentinën, atdheun e Çe Guevarës? Edhe 
pse ende nuk më kishte nxjerrë diku, teoria konspirative 
më mprihte shqisat, sepse herë pas here valëvitej diçka, që 
pritej të merrte pamjen e shifrës 13, dhe më ngjallte shpresa 
se vazhdoja të isha në mision. 

*
Jo, ajo nuk është e rëndësishme për historinë. (Lexova 

unë.) 
E shoh të rënë moralisht, tha shkrimtari, duke harruar 

premtimin e bërë. 
Më lër të ta shpjegoj. (Lexova unë.) 
Sigurisht, do ta lëmë, tha shkrimtari. 
Mora zemër dhe e vazhdova leximin me një zë më të 

sigurt:
Po ja, e rëndësishme është të thuhet se, pas gëzimit nga 

lajmi se ata kishin fëmijë, plakës iu desh të përballej me 
zhgënjimin e hershëm, sepse i nipi jo vetëm që nuk kishte 
flatra dragoi nën sqetulla, por dha menjëherë shenjat e 
mospërshtatjes me botën e sipërme. Megjithatë, e frikësuar 
se mos e humbte atë dhuratë të Zotit, ajo pranoi që t’i mësonte 
shkrim e këndim i ati, i cili, meqë në shtëpi nuk kishte libër 
tjetër, i foli për letrat e dërguara nga burgu, pa e menduar 
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se ishte duke i zbuluar të voglit një botë magjepsëse, sepse 
pas kësaj dite edhe ushqimin duhej t’ia çonin në dhomën ku 
gdhihej e ngrysej me lexime. Kur dilte nga dhoma, i vogli 
qëndronte krenar në derë, i binte gjoksit fort dhe thoshte 
me një ton të prerë, duke i tmerruar dy gjyshërit e hutuar 
me gjëra si këto: Eklipsi s’do të ndodhë as tashti! Por 
edhe kur të ndodhë, bota s’do të marrë fund! Plaka, që nuk 
donte ta tregonte dështimin para të nipit, vidhej në kopsht, 
si për të freskuar mendjen, sepse atje filloi të vejevinte, 
derisa ndeshte dikë që e njihte vetëm pasi e kërkonte mirë 
në kujtesë. Me shkathtësinë që ajo ia njihte mirë, fotografi 
ngrinte aparatin në sy dhe i thërriste shpejt e shpejt, pa i 
lënë kohë të merrte veten: Gati! Hop! Me shëndet! Edhe një 
herë. Gati! Hop! Me shëndet! Plaka, e cila ndihej e fyer nga 
mënyra se si ai vinte e ikte, ia tregonte këtë histori të shoqit, 
duke e quajtur si dikur “djalli i magjisë”, por kasapi tregohej 
mosbesues. Nuk ngjitet dot një qytetar në këto shkrepa, i 
thoshte me tonin e një orakulli të verbët. Veçse ty të vret 
ndërgjegjja që nuk i dole atëherë në fotografi. Kur nipi u dha 
në dhomë dhe tha: “Kur ta kapërcej unë Rrugën e Ndaluar, 
ju dy do të jeni njerëz të lumtur”, kishte hedhur shtat mirë, 
prandaj pleqtë e panë të keqen mjaft afër. Pa marrë udhë 
shqetësimi i tyre, ra dera: me të shoqen pas vetes, u dha 
binjaku i shpellës, që zbrazi në një qoshe plaçkat e pakta, si 
shenjë se po zbarkonte sërish në shtëpi të prindërve. Erdha 
se vjen vëllai, tha. Prindërve u shkoi mendja se kishte çuar 
letër djali nga burgu, por tjetri i sqaroi shpejt e shpejt: Vjen 
binjaku im. Atje në shpellë kishte pasur mjaft kohë për të 
kujtuar përmbajtjen e letrave të dikurshme dhe të mendonte 
se i vëllai, që kishte lëvizur në qiell me shpejtësinë e dritës, 
do të kthehej pothuajse aq i ri sa qe nisur, kështu që do 
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t’i jepte mundësinë të shijonte rininë e humbur, me njëfarë 
zilie të fshehtë se nuk kishte zgjedhur botën e duhur. Foli në 
një mënyrë të tillë sikur për mahnitjen kishte vend vetëm në 
Analtë, ndaj pleqtë e shikonin pa kuptuar asgjë, por nga kjo 
i vogli po ngazëllehej. Do të doja të vinte me të vërtetë, tha. 
Vërtet, do të ishte gallatë. Po ndjehej menjëherë se zëri i tij 
nuk arrinte ta fshihte xhelozinë.

*
Nuk po merremi vesh për gjërat më të rëndësishme... 

(Lexova unë.) 
Nuk dua të bie në përsëritje, tha shkrimtari. Vazhdo. 
Kështu do ta humbasësh mundësinë për të kuptuar rolin 

tënd në këtë histori. (Lexova unë.) 
Nuk dua as unë, tha shkrimtari. 
Nga heshtja që pasoi, e kuptova se mund të vazhdoja 

leximin:
Sidoqoftë puna, më duhet të them se të gjithë pajtoheshin 

që binjaku i qiellit erdhi në shtëpi nga toka, se fytyra e tij e 
rrudhosur tregonte pamjen e një nëntëdhjetëvjeçari, por meqë 
ishte shurdhmemec, s’u mor vesh kurrë se ku kishte qenë 
dhe ç’kishte bërë, prandaj kthimi i tij, që duhej t’i gëzonte 
njerëzit, mbolli hutim e frikë. Nuk mjaftoi kjo: në Rrugën 
e Ndaluar, çdo pasmesnate, filloi të digjej një zjarr i madh. 
Thua kishin bërë ndonjë marrëveshje të fshehtë, analtasit i 
mbyllnin të gjitha dritaret me pamje andej, megjithëse, siç 
do të merrej vesh më vonë, nëpër mure apo hatulla mund 
të gjeje ca vrima të bëra nga kureshtja ngacmuese, por për 
qenien e tyre heshtej gjithandej, ose, si gjithmonë, flitej 
me eufemizma. Binjaku i qiellit u përpoq disa herë që të 



210

Gazmend  Krasniqi 

fliste, por dështoi. Gruas së binjakut të shpellës, së cilës pas 
gjumit të të shoqit i duhej të bënte çdo punë vetë, i shkrepi 
rrufeja pranë, ndërsa bënte dru në mal. E gjetën pa kujtesë: 
nuk kujtonte as shtëpi, as gjë prej gjëje, por i shoqi e priti 
këtë gjë i qetë, madje me njëfarë kënaqësie. Më mirë kështu, 
tha, duke pasur parasysh problemet e tyre të njohura. I pari 
njeri që tërhoqi për pak çaste vëmendjen e kalimtarëve 
në rrugët gjysmë të boshatisura, qe një nuse. E zhveshur 
lakuriq, ashtu siç e kishte bërë e ëma, çirrej me sa i hante 
gurmazi, duke sharë mbarë e mbrapsht me fjalë që nuk do 
të guxonte t’i përdorte as edhe një mashkull. Kjo nuse nga 
fshatrat e fushës, e martuar me një burrë të moshuar nga 
Analta, pas dy orësh ia hoqi vetes me çifte. Aty për aty, i 
shoqi e përballoi vrasjen e saj, por e pësoi më vonë, sepse 
një portokall, që kishte sjellë dikur e shoqja nga vendlindja 
e saj, bëri frutat e panjohur në Analtë dhe ai ngulte këmbë 
se qenë koka bionde grash, derisa një mëngjes e gjetën pa 
frymë mes një pellgu gjaku. Kishte përdorur të njëjtën çifte. 
Binjaku i qiellit përsëriti pikë për pikë atë që kishte bërë 
ajo grua disa ditë më parë, duke u dhënë të drejtë të tjerëve 
të thoshin se ai kishte fjetur me të. Atë që humbi në sytë e 
burrave, e fitoi te gratë: ata panë se pas fytyrës së tij të tharë 
e të rrudhosur fshihej një burrë i jashtëzakonshëm. Flitej 
se i shkoi nami shumë larg, sepse erdhën ta vizitonin edhe 
gra nga fshatra të largëta. Në këtë kohë, thellësisht xheloz, 
binjaku i shpellës pinte e pinte, derisa një ditë e shpalli: Ka 
ndodhur një ngatërresë e vogël. Unë jam binjaku i qiellit, 
ndërsa im vëlla është binjaku i shpellës. Nuk ia vari njeri, 
sepse mes ngjarjeve që rridhnin me shpejtësi, mori famë një 
fallxhore. Pothuajse të gjithë shkuan te kjo e fundit, ndërsa 
ajo vetë shkoi vetëm te njëri: binjaku i qiellit. Fallxhorja ua 
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nxori fundin marifeteve të veta, derisa arriti t’i dëbonte të 
gjitha gratë prej tij dhe ta mbante vetëm për vete. Se deri 
ku ka shkuar rënia morale e kësaj kohe, e tregojnë disa 
shkrime që mund t’i gjesh atje sot e kësaj dite. Brenda një 
kohe të shkurtër, e ngritën kujtesën në kult. Fjalët Delet 
dhe dhitë milen u shkruan te dera e vathës, fjalët Mushka 
ngarkohet u shkruan ndër shkalla, fjalët Qumështi bëhet 
djathë u shkruan në trungun e ftoit, ndërsa fjalët Nga leshi 
i deleve bëhen rroba u shkruan te dera e oborrit. Punonin si 
të pushtuar nga një zjarr i shenjtë, prandaj kjo qe arsyeja që, 
nganjëherë, nuk qe krejt e lehtë as t’ua kuptoje shkrimin, po 
as të dyshoje në mision. 

*
Mendoj se jemi në linjën e duhur... (Lexova unë.) 
Aha, bëri shkrimtari. 
Më ndjek mua dhe ndërhyj ku e shikon të rëndësishme. 

(Lexova unë.) 
Ndërhyrje? tha shkrimtari. 
Mos e humb rastin. (Lexova unë.) 
Kur pashë se shkrimtari nuk kishte ndërmend të 

ndërhynte më, vazhdova:
Kur djali i binjakut të shpellës solli nuse në shtëpi, 

njerëzit e tij thanë një “faleminderit” pa zë, sepse kjo 
tingëllonte si pastrim nga idetë e vjetra të nisjes në Rrugën e 
Ndaluar, mirëpo atmosferën do ta prishte tërmeti, që, vetëm 
për disa sekonda, bëri dëme shumëvjeçare. Vetë njerëzit u 
dëmtuan edhe më rëndë se shtëpitë. Ende nuk kishin marrë 
fund lëkundjet e njëpasnjëshme të tokës, e cila po zinte 
vend edhe një herë, kur gati plasi sherr mes dy binjakëve, 
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që desh ndërruan gratë. Në të vërtetë, qenë gratë ato që i 
ngatërruan burrat, sepse dy binjakët kishin filluar përsëri 
të ngjasonin si dy pika uji. Atëherë binjaku i shpellës mori 
dy-tri plaçkat më të nevojshme, i futi krahun gruas dhe u 
nis pa e kthyer kokën, me pamjen e atij që thotë: E dini vetë 
ku më keni. Gruaja e kasapit u zgjua e tmerruar, sepse pa 
ëndërr sikur kishte zënë krimba nën sqetulla. Megjithëse 
nuk kishte dëgjuar ndonjëherë që t’i dilnin flatra dragoi një 
plake si ajo, u nis drejt banjës, duke e ushqyer veten me 
ndonjë shpresë të vogël. Banja vetëm se e ndihmoi ta zinte 
gjumi edhe një herë, derisa e zgjoi ëndrra tjetër, ku i thuhej 
se nusja e madhe, fallxhorja, kishte nxitur turmën kundër 
nuses së vogël. Nusja e vogël ia kishte dalë vetë përballë 
turmës së ndërsyer, sepse u dha te dera shumë shpejt. E 
prekur nga fuqitë e prera të së resë, gruaja e kasapit nuk 
bëri pyetje, vetëm e zuri për dore, e sigurt se tjetra donte 
të shtrihej në shtrat, kaq e rraskapitur i dukej. Sa i ndjeu 
që hynë, i riu i pa i përhumbur, me fytyrën e zbardhur nga 
ndenja e gjatë mbi letra dhe, me një ton qiellor, u tha: Edhe 
letra që mbaj në dorë tregon se eklipsi nuk është Fundi i 
Botës... Apo doni t’jua shpjegoj më mirë? Letra i shpëtoi 
nga duart, por, në vend që të binte përtokë, befas, u ngjit 
në tavan. Vetëm atëherë e mori vesh plaka se pse e urrente 
nusja e madhe nusen e re: kjo e fundit mund të bënte gjëra 
të pazakonta me fuqinë e mendjes, duke ia dalë edhe një 
turme. Por nuk ishte e thënë që ajo ditë të mbyllej me 
harenë e këtij zbulimi, sepse ende nuk kishin mbaruar këto 
biseda, kur u dha në derë nusja e madhe, e cila, pa ua varur 
vështrimeve të rrepta të vjehrrës dhe nuses së re, bërtiti: Po 
ju, a nuk e ndieni erën e të djegurit?
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*
Fakti që ti nuk po e ndërpret incizimin, për mua është 

provë se duhet të vazhdojmë. Veçse ju flisni aq zëulët, sa 
nuk ka regjistrues t’ju kapë. Mendoni se fjalët tuaja janë të 
parëndësishme? (Lexova unë.) 

Siç qeshë mësuar tashmë, heshtjen e shkrimtarit e mora 
se nuk donte të ndërhynte dhe vazhdova leximin:

E si nuk ia vlen të mësosh se, meqë nuk u gjet asnjë 
provë vrasjeje, u besua se binjaku pa gojë qe përzhitur nga 
vuajtja, sekretin e së cilës e mori përgjithmonë me vete! 
E si nuk ia vlen të mësosh se, ditën e varrimit, megjithëse 
verë, u përsërit bora e rënë ditën e lindjes së tij e të vëllait, 
po ajo borë e shtruar, sikur binin lule, e cila e mbulonte 
me dridhma trupin e plakur të gruas së kasapit, kur po i 
thoshte të shoqit, tashmë me gjysmë shikimi: Ka mbetur 
koha në vend! E si nuk ia vlen të mësosh se mbahej mend 
që pasdreke u kthye në shtëpi binjaku i shpellës me të 
shoqen dhe se pasmesnate u shfaq edhe një herë flaka në 
Rrugën e Ndaluar. Apo se nuk pati ndonjë ngjarje tjetër deri 
në ndërrim të viteve, kur mbërriti letra e xhaxhait të burgut, 
veçse tashmë me vulën e një shteti të huaj. E si nuk ia vlen të 
mësosh se ishte hera e parë që e shkruante historinë e vet që 
nga fillimi. Kur kreu vrasjen, i patën thënë, shkurt, se kishte 
shtet dhe nuk mund të bënte më sipas qejfit. Ditët e para 
të burgut mbaheshin mend për demonstrimin e një kujtese 
që e mahniste drejtuesin e kursit kundër analfabetizmit, i 
cili kur vendosi t’u drejtohej autoriteteve për zbutje dënimi, 
por deshi të dinte më parë se çfarë do të bënte ai djalë në 
liri, mori përgjigje që nuk priste: djali, pa pasur nevojë 
të mendonte ndopak, iu përgjigj se do të merrte pushkën 
dhe do të qëllonte edhe në varr viktimën e tij. Ndërsa kur 
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mësuesi ngulmoi të dinte pse qe i sigurt se kishte bërë 
pikërisht atë që duhet, pasi vrasësi s’u zbulua kurrë, djali 
nënqeshi në mënyrën më të padeshifrueshme dhe ia ktheu: 
Ngaqë kam ndërgjegjen e qetë. Megjithatë, pikërisht në 
këtë kohë pranoi të merrte prej tij mësime vizatimi. Qenë 
mësime të përshpejtuara, sepse pritej nga çasti në çast të 
transferohej në burgun më të largët, diku në një zonë të 
thellë, ku për arsye të dëborës nuk udhëtohej fare disa muaj 
dimër dhe shumë shpejt (ishte vëllai i një të arratisuri) do 
të përfundonte me të dënuarit politikë. Pas amnistisë për 
të burgosurit e ndërgjegjes, shkoi në perëndim, ku kishte 
mësuar se vëllai i madh, pra i ikuri i dikurshëm në Rrugën 
e Ndaluar, qe bërë shkrimtar dhe kishte jetuar atje, deri në 
vdekjen nga sëmundja e pashërueshme. E si nuk ia vlen të 
mësosh se vetëm kur u përmend shkrimtari, u kujtuan për 
pakon e rëndë që shoqëronte letrën dhe panë se qenë libra, 
të cilët hidhnin dritë mbi fillimet e kësaj historie. Po i riu 
nuk i hapi, sepse u nis menjëherë në Rrugën e Ndaluar, ku 
– po t’ia thoshin të tjerët, nuk do ta besonte – do të takonte 
të atin, i cili nuk e bënte ndezjen e zjarreve me ndërgjegje, 
por somnambul. E si nuk ia vlen të mësosh se binjakut 
të shpellës iu ndriçuan historitë e vjetra me kaçurrelen 
flokëverdhë dhe të shoqen, prandaj nuk mundi t’i shpëtonte 
vendimit për rikthimin në shpellë. E si nuk ia vlen të mësosh 
se kjo qe arsyeja që ai dhe e shoqja humbën ceremoninë 
e vendosjes së bustit prej guri të djalit të madh të kasapit 
në qendër të Analtës, ceremoni që u zhvillua në praninë e 
disa burrave me pamje serioze, të gjithë nga kryeqyteti. E si 
nuk ia vlen të mësosh se djali i burgut, që ishte vetë autori 
i skulpturës, shikonte e dëgjonte gjithçka gjakftohtë, si i 
huaj, por gati e pati humbur qetësinë, kur një përfaqësues i 
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Analtës, njeriu që hoqi bezen mbështjellëse nga busti mes 
duartrokitjeve të turmës, e mbylli ligjëratën e vet me fjalët: 
Prindërit tanë e patën kuptuar prej kohësh se çfarë fshihej 
para pamjes së thjeshtë të bashkëfshatarit të tyre..., sepse 
atë çast befas ndjeu t’i rrasej e dikurshmja vetmi e thellë e 
të vëllait. E ngushëlloi veten shumë shpejt: mendimi se ata 
njerëz prireshin nga vullneti i mirë e qetësoi menjëherë, pasi 
i dukej i mjaftë shqetësimi për të atin, i cili po ngjante se 
bëhej gjithnjë e më i tejdukshëm, sikur do të nisej nga çasti 
në çast në qiell. Kasapi arriti ta shtynte deri të nesërmen. 
Amaneti i tij i fundit qe: Mos i vishni kurrë fëmijët e vegjël 
me tesha të kuqe. Në varrim mori pjesë edhe çifti i shpellës, 
i cili zuri vend rishtas në shtëpi, sepse ajo sikur u shkretua 
kur djali i burgut e la Analtën. Për çudinë e të gjithëve, i 
nipi nuk shkoi me këtë të fundit. Do të mendohem edhe 
pak, tha me një ton të rëndë filozofik, sepse kam nevojë t’i 
jap shpjegim çdo gjëje që bëj. E si nuk ia vlen të mësosh 
se, meqë i riu hoqi dorë nga letrat e shkruara, me to filloi 
të merrej i ati, i cili tashti, që nuk zgjohej natën, nuk kishte 
nevojë të flinte ditën, prandaj gjithë orët e fituara nga gjumi 
ia kushtoi leximit, që gati e kishte humbur. Herë-herë, i 
rrëmbyer nga ndonjë valë emocioni, i lexonte ndonjë gjë 
së shoqes, e cila, ngaqë s’kuptonte asgjë, shpesh argëtohej, 
duke ia krisur gazit për gjëra shumë serioze. E si nuk ia 
vlen të mësosh se, një herë, në të dalë të dimrit, u ngrit 
me vrull nga letrat dhe tha plot emocion: Grua, së shpejti 
do të të shpall diçka të jashtëzakonshme. Por kishin ikur 
pranvera dhe gjysma e verës, kur ngriti kokën dhe pa se, pa 
hyrë ende në gusht, binte një borë e shtruar, si prej lulesh. 
I kthjelluar përnjëherësh, si të prekte zemrën e një sekreti 
të shenjtë, e soditi atë pamje me emocione të forta, derisa 
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ndjeu një dobësi trupore, por gjithsesi eci me këmbët e veta 
deri te shtrati. Kjo borë, i tha së shoqes, është ftesa që më 
bën vëllai binjak dhe unë s’ia prish dot, sepse ti e kupton se 
mund të kishim qenë e njëjta gjë. Zoti e di pse u bëmë dy! 
Lamtumirë!  

*
Ju dukem, më së fundi, njeri interesant? Po nuk e 

aprovuat këtë, nuk ka bombë... Apo e kuptuat menjëherë se 
kisha për të thënë diçka të rëndësishme?... Bëni durim edhe 
pak fare... Një mendje më thotë se duhet të vazhdoj aty ku, 
e ngarkuar nga kujtesa e zgjuar befas, gruaja i përzuri nga 
shtëpia djalin dhe nusen, dogji fije për fije letrat e shkruara 
dikur nga burgu, por prapëseprapë nuk gjeti qetësi, sepse 
të nesërmen, menjëherë pas varrimit, sapo kishte marrë 
drejtimin nga shpella e vet, e pa të nevojshme t’i drejtohej së 
vjehrrës: Po nuk e shtyve dot vetëm, e di ku më gjen. Mirëpo 
edhe pas gjithë këtyre ngjarjeve, që e shkretuan shtëpinë, 
gruaja e kasapit nuk ndihej krejt vetëm: përshtypja se ishte 
dikush që s’i ndahej, i dilte e vërtetë kur, pasi fërkonte sytë 
gjatë, bindej se nuk po gabohej, pasi njihte fotografin. Më 
mërzite, i thoshte me një ndjenjë të thellë bezdie. Mos u duk 
më! Çfarë do në këto shkrepat tona! Fotografi jo vetëm që s’i 
ndahej, por dukej se do t’ia kthente jetën në torturë, prandaj 
në krye të atij maji vendosi të fshihej në pyll, ku priste të 
kënaqej me lirinë e fituar, megjithëse edhe ajo ndjesi së 
mrekulluari i shoqërohej pa pushim nga frika. Dhe nuk e 
gabonte parandjenja (thua se, kur po vdiste, i shoqi ia kishte 
kaluar asaj këtë veti): në thellësinë më të plotë të pyllit u 
dëgjuan ca hapa aq të lehtë, sa i dukej se qenë brenda saj. Më 
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përpara erdhi humbja e durimit, sesa zgjidhja, sepse kur pa 
se poshtë këmbëve të saj shtrihej një liqen blu, prej thellësisë 
së madhe, nuk e zgjati: u hodh kokëposhtë, drejt e në ujë, pa 
asnjë mëdyshje. Shkuma e mbështolli si një dantellë, por më 
në fund u zhduk, duke u sulur me të shpejtë drejt fundit. Pasi 
bëri disa dhjetëra metra, u lëkund në mëdyshje, megjithatë 
nuk u ndal para një tufe peshqish të vegjël, të cilët, kur e 
panë, u trembën dhe ndërruan drejtim. Pikërisht atëherë ajo 
dëgjoi se i folën. Zëri i njohur ia shkundi qenien e amullt: qe 
fotografi me aparatin në gatishmëri, i rrethuar nga peshqit e 
vegjël që qenë rreshtuar si në një shfaqje. Qesh pak! thirri ai, 
duke u afruar edhe më. Ky afrim i tij asaj ia kthjelloi shikimin: 
ato dhëmbë të prishur, ato sy të picërruar nga vëzhgimi i gjatë 
i diellit, qenë karakteristikat e veta dhe ky zbulim e tërboi. 
Zhduku! i bërtiti. Nuk mund të jenë në botë dy njerëz njëlloj. 
Befas, pas këtyre fjalëve, fotografi u zhduk. Tashti që në sytë 
e saj u fanit fytyra e diellit, duke ndriçuar dijet e shpërndara 
nëpër dyer, shkalla e mure, filloi të ndihej më mirë, sikur po 
e mbushte një farë ngushëllimi, dhe, në të njëjtën kohë, sikur 
po e braktiste mendimi i vdekjes. Madje, sa më poshtë që 
shkonte, aq më shumë i rritej ndjesia se do të lehtësohej e do 
të lehtësohej në peshë, derisa të mbërrinte pikën e duhur për 
t’u kthyer në sipërfaqe, sepse duhej të vërtetonte që lidhja 
me jetën qe më e fortë nga ç’mund t’ia rrokë mendja njeriut, 
sepse duhej të vërtetonte se nuk e kishin kuptuar kurrë se 
sa e madhe qe për ta Analta. Në atë udhëtim që s’merrte 
fund kurrë, e prisnin të vdekurit e saj, të cilët e përmbytnin 
me pyetje. Ajo i jepte përgjigjet me shumë kënaqësi, pasi, 
pas secilës, i prehej një pjesë e shpirtit të zbutur e të zhytur 
dalëngadalë nëpër lëndën pangjyrë të harresës. 
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*
Unë heshta pak, por shkrimtari më nxiti me kokë të 

vazhdoja leximin:
Meqë nuk mori përgjigje për letrën e fundit, djali i 

burgut u nis vetë për në Analtë. Vetëm kur shkoi të vizitonte 
varrezat dhe nuk gjeti as atje shenja të së ëmës, apo të nipit, 
u bind se shtëpia rrëmujë nuk qe e lënë pas dore, siç pat 
menduar, por qe krejt e braktisur nga njerëzit. Meqë artistët 
janë njerëz që e kthejnë vetminë në favorin e tyre, ai nuk 
bëri përjashtim: zgjodhi gurët më të përshtatshëm dhe filloi 
punën që dinte të bënte më mirë. Asaj pune i dha fund vrasja, 
apo vetëvrasja, sepse kur i nipi (i shtyrë nga parandjenjat 
e së shoqes) u kthye në shtëpi, pa se skulptorit të shtrirë 
në mes të dhomës, i qe ngulur thellë në gjoks, si shpatë, 
një daltë e madhe, gjë që e vinte në dyshim mundësinë e 
së parës. Nuk dihet nëse qe i prekur nga kjo histori, apo i 
nxitur nga dijet e shkruara andej-këndej nëpër oborr apo në 
shtëpi brenda, kur u pushtua prej idesë së papritur që, duke i 
thirrur kujtesës, të rishkruante letrat e xhaxhait. Vetëm pasi 
shkroi tri-katër letrat e para, i mbushur plot me rëndësinë 
e punës që po bënte, u kthye nga e shoqja dhe i tha gjithë 
triumf: Burrat e shtëpisë sonë kanë qenë gjysmakë, ndërsa 
unë jam drejt rrugës së përkryerjes. Edhe pa e marrë vesh 
nëse tregoi entuziazëm e shoqja, kur ai foli për përkryerjen, 
iu dha idesë së vet me fuqinë e njeriut që duket se po i 
ndriçohet mendja nga diçka e panatyrshme, sepse shumë 
gjëra të pa kuptuara më parë, tashti i shtjellonte shumë 
lehtësisht. Në të vërtetë, shumë shpesh diçka kërkonte t’ia 
ngrinte kokën prej letrave, por ai nuk i bindej, kaq ethshëm 
punonte. Sidoqoftë, asgjë nuk mundi ta shpëtonte nga 
rrëmuja që shkaktonin të vdekurit, duke ia behur lirisht 
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nga katër anët e dhomës, veçse, pas një fjale të vetme apo 
shikimi thuajse të pakapshëm, thellohej edhe më tepër në 
punën e nisur, me bindjen e rrënjosur se shumë shpejt do 
të kishte forcë mbi ta, megjithëse qenë një rrymë e fortë, 
e cila përpiqej ta flakte në shkretëtirën e çmagjepsjes dhe 
harresës. E shoqja s’do ta harronte kurrë atë mëngjes kur ai, 
ndërsa u hidhte një sy gjërave të shkruara, u hodh përpjetë, 
duke thirrur me zë të tronditur, gati të huaj: O Zot, sa 
thellë qenkam zhytur! Shkaku i habisë qe se kishte shkruar 
sanskritisht, një gjuhë të cilën as që dinte se e zotëronte. 
Habia u bë e dyfishtë kur pa ngjashmërinë e madhe të asaj 
gjuhe të vdekur me shqipen. Kishte mbajtur shënim të gjitha 
fjalët që përkonin dhe ia rreshtoi gjithë atë lumë fjalësh të 
shoqes, e cila e dëgjonte vetëm e vetëm se s’kishte çfarë të 
bënte tjetër në atë çast, por nuk gjente ndonjë arsye për t’u 
mërzitur. Ata thoshin durah, shprehej ai, pa e vrarë mendjen 
se çfarë donte të thoshte kjo për të shoqen, ne themi dera. 
Ata thoshin gau, ne themi kau. Ata thoshin vis, ne themi vis. 
Ata thoshin sunuh, ne themi çun. Ky zbulim doli rrënues 
për shëndetin që i binte përditë. Vetëm një gjë kam frikë, 
përsëriti për të disatën herë, mos jam i parakohshëm dhe 
është caktuar për dikë tjetër përkryerja. Po pirgu i letrave të 
shkruara rritej vazhdimisht, sepse edhe më shumë se frika, 
vepronte ankthi për të përvetësuar të vërtetën. Qe fjala për 
çaste të vërteta tërbimi, sepse vala e pasionit shpërtheu 
aq fort, sa filloi t’ia zbehte lëkurën dhe nëpër damarët e 
tij me gjak që hollohej, filloi të dukej ecja shumëvjeçare e 
gjakut të fisit, me një zhurmë të lehtë prej murmurimash të 
ethshme shëndeti a hidhërimi, një lloj helmi mjaft i ëmbël. 
Shiko, do t’i thoshte shpesh së shoqes, gjyshi bëhej dikushi 
kur ishte i verbër, xhaxhai i madh u nis në rrugën që të çon 
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e s’të kthen, xhaxhai i dytë e kaloi pjesën më të mirë të jetës 
në burg, im atë me binjakun e tij vetëm po të shkriheshin 
bashkë mund të bënin një njeri të plotë, kështu që, siç të 
kam thënë, të gjithë qenë gjysmakë. S’ka më dyshime: vetëm 
unë po e arrij përkryerjen. Hante në të rrallë, sepse nuk 
donte të shkëputej për asnjë çast nga zbërthimi i zhurmave 
gjithnjë e më të forta të gjakut, sikur gjithë jeta i qe dhënë 
vetëm për ato zbulime, pa të cilat nuk i gjente paqe shpirti 
i shqetësuar, i ngarkuar me kujtesë, ëndrra, vështrime të 
terratisura që nuk qenë bërë ende të tijat. Përherë e më 
fort kërkonte të dinte se çfarë ka pas një imazhi, pas një 
pasqyrimi, pas një shkëndije, dhe ky stërmundim ia lodhte 
zemrën, ia gërryente barkun, ndërsa vazhdonte kërcitja 
e hapave që i oshtinin thellë e më thellë në trup. Kështu 
mbërriti edhe ajo pasdite kur, i pushtuar nga ekstaza, tek 
ngrinte sytë, pothuajse pa ngjyrë prej lodhjes nga shkrimi 
e leximi, do të shprehej: Do të doja vetëm që të vononte sa 
më shumë kthimi i nënës. E ëma, e qetë, veçse pak e lodhur, 
sepse po kthehej nga varrezat, ku kishte zbuluar varrin e 
atij që ia pat helmuar jetën gjithë ato vjet, nuk dha sqarime 
të hollësishme, e sigurt se vetëm thelbi kishte rëndësi për të 
birin. Erdha të të them se tashti mund të jetosh ku të duash, 
shpjegoi shpejt e shpejt. Këto fjalë s’do të ndryshonin gjë 
tek ai, sepse s’provoi asnjë lloj ndjenje të veçantë, veçse 
buzëqeshi lehtë, me një hovje të lehtë dëlirësie. Është kaq 
e tepërt, do t’ia kthente, me një zë të rraskapitur. Mua më 
duhet të shtrihem pak: me gjithë ndonjë dyshim të vogël që 
kam, mendoj se e arrita... përkryerjen. Nuk besoj që Buda 
të ketë arritur diçka më shumë se unë. Pas pak, symbyllur, 
deshi të pyeste për datën, por menjëherë kafshoi buzën me 
një nënqeshje të lehtë: u kujtua se ajo shtëpi nuk kishte 
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kalendar dhe se e gjithë jeta, gjithë çfarë kish parë e dëgjuar, 
kishte qenë nata e një mijëvjeçari, nga i cili nuk do të hidhej 
dot në tjetrin, sepse e ndjente qartë gurgullimën e lotëve në 
zemrat e dy grave, që po e përjetonin me dhimbje vdekjen e 
mashkullit të fundit të shtëpisë dhe shuarjen e vazhdimësisë 
së emrit të atij fisi të ngujuar aq gjatë ndër male. 

*
Prapë heshta pak, por shkrimtari më nxiti me kokë të 

vazhdoja leximin:
Ju, mbase, jo pa të drejtë, po mendonit se tashti, meqë 

burrat vdiqën, kësaj historie, që ju duket pa kuptim, i erdhi 
fundi. Më duhet t’ju zhgënjej... Mendoni se po abuzoj me 
mirësinë tuaj? Jeta ka arsyet e veta për të vazhduar. Po aq 
e vërtetë është se për dy gratë vdekja bëri të kundërtën e 
asaj që u bëri jeta: i lidhi marrëveshje pas marrëveshjeje, 
diçka që filloi pas këtyre fjalëve të më të vjetrës: Edhe unë 
them se nuk është e lehtë të shpërndahet ky hidhërim, tashti 
që të gjithë po dridhen nga Fundi i Botës. Fiset gjithmonë 
janë shuar nga ndonjë sëmundje, kur prenë mikun në 
besë, ose gjëra të tjera të këtij lloji, prandaj askush s’do 
ta kapërdijë rastin e këtij fisi që u mbyll sot: miqtë, nëse 
ka, do të hidhërohen në mënyrë të pangushëllueshme, kurse 
armiqtë, që janë pafund, do të tërbohen. Duket sikur e ka 
zënë një gjumë i gjatë. E fshehta është e shenjtë, por edhe 
pakëz qesharake. Nuk e kuptuan se dikush i ndiqte lëvizjet 
e tyre. E vunë re këtë gjë vetëm atë ditë kur tymi, që dilte 
nga dritaret e shtëpisë së tyre, u pasua nga një zjarr i cili 
sulmonte qiellin me fuqinë e një zjarrvënieje të menduar 
shumë hollë. Më duhet t’ju zhgënjej prapë: është vetëm 
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fillimi. S’kishte kaluar as një javë nga zjarri që bëri të 
pabanueshme gjysmën e shtëpisë, kur u tund qemeri i saj 
kryesor nga forca e një burri, i cili, befas, zuri, pothuajse 
cep më cep, dritën e kuadratit të derës. Secila prej grave pati 
përshtypjen se pa të shoqin tek njeriu që hyri brenda, por, 
ai, një djalosh mjaft i ri në moshë, ua zhduku menjëherë 
këtë ndjesi, sepse me pamjen e vet të hutuar tregonte se 
e shihte për herë të parë shtëpinë. Madje, këtë edhe e 
përforcoi, kur tha se ajo nuk mund të kishte qenë gjithmonë 
ashtu siç po e shikonte ai. Më e vjetra, megjithëse nuk lëvizi 
nga vendi, po e shikonte në kokërr të syrit, derisa më në 
fund, fare ftohtë, si për ta larguar një çast e më parë, i tha 
se duhej të kishte ngatërruar shtëpinë. Djali, që dukej disi i 
pështjelluar në mendimet e veta, ose, të paktën, i ngarkuar 
prej emocionesh të pashfaqura, nuk u mërzit nga mënyra e 
pritjes dhe qe shumë i kthjellët kur ia ktheu: Aspak. Pas pak, 
pasi pa një copë herë mirë e mirë përreth, do të shtonte me 
një ton tashmë më familjar, ku kapej emocioni: Nuk mund 
ta ngatërroj, sepse… është shtëpia e tim et... Gaboi im vëlla 
binjak që iku në drejtim të pa ditur. Kështu më duhet të 
mbaj i vetëm përgjegjësinë e të dyve. Ishte ai, i ardhshmi 
Shën Agustin i Shkodrës (Analtës), por që në këtë kohë nuk 
mund t’ia profetizonte kush se çfarë e priste, i cili shpjegoi, 
shkurt e thjesht, që nuk e njohu kurrë të atin, por nëna e tij 
i thoshte gjithmonë se ai burrë i kishte rënë nga qielli. Si 
për ta zbutur pak situatën, do ta mbyllte, duke buzëqeshur 
lehtë: Duket si bashkimi i Zotit me Marien, apo jo?! Gratë, 
që nuk buzëqeshën, vetëm atëherë u kujtuan se përse u qe 
dukur në fillim si njëri nga burrat e tyre: ky djalë qenkësh 
i një race me ta. Ato filluan t’u thërrasin hamendjeve për të 
gjetur se i kujt qe, duke u ndalur më shumë tek binjaku i 
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qiellit, ndërsa ai as që deshi t’ia dinte për fjalët e tyre, sepse 
hodhi bohçen e rraqeve të veta përdhe dhe po maste me 
shikim, cep më cep, shtëpinë. Duhet vënë dorë, tha me atë 
thjeshtësinë e tij të zakonshme, prej njeriu pa komplekse, 
që atyre dyjave ua ngrinte leshrat përpjetë. Mbase duhet 
menduar se që në këtë kohë i dukej vetja njëfarë Jezui. 
Sidoqoftë, nuk qe vetëm djalë i fortë e punëtor, sepse për 
herë të parë pas pesëdhjetë vjetësh, një pinjoll i asaj shtëpie, 
tashmë i zhveshur nga e shkuara, vendosi marrëdhënie të 
shkëlqyera me fshatin: nuk mbeti kush pa i dhënë ndihmë, 
ndaj vetëm pas dhjetë ditësh, shtëpia mori pamjen e vet 
të parë. Qe aq mirënjohës dhe i dashur, saqë kur miqtë, të 
cilët po i uronin shtëpinë e re, iu lutën të bënte dasmë, pasi 
Analta kishte nevojë për një festë, ai i pa mendueshëm dhe 
buzagaz: Jezusi nuk martohet. Sipas një versioni tjetër, sot 
më i besueshëm, kur miqtë, të cilët po i uronin shtëpinë e 
re, iu lutën të bënte dasmë, pasi Analta kishte nevojë për 
një festë, ai i pa mendueshëm dhe buzagaz: si djalë i mbarë 
që ishte. Meqë është puna kështu, do ta keni, u premtoi, me 
tonin e njeriut që fjalët i ka vepra. Ditën e Viti të Ri 2000, 
do të shkoni të më merrni nusen. Vazhdonte të dukej ashtu 
siç kishte thënë: sikur mbante përgjegjësinë e dy vetave, aq 
sa unë nuk mund të dyshoja më në misionin tim. 

*
Histori apo roman? Duhej zbardhur një CD, për t’u 

përdorur për një qëllim thjesht praktik: një çështje gjyqësore. 
U pagova, madje, më saktë, u parapagova, kështu që nuk 
shihja arsye për të menduar më gjatë, por, herë për fat të 
mirë apo herë për fat të keq, shpesh bëhemi dëshmitarë 
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të faktit se njerëzit nuk mendojnë të gjithë njësoj, ngaqë 
vijnë nga përvoja të ndryshme, apo për arsye të tjera, sepse 
disa të njohur më panë me dyshim: a duhej të besoja kaq 
verbërisht tek ajo kliente e panjohur? Ajo edhe mund të 
mos ketë dhënë emrin e vërtetë: si mund ta verifikosh?! 
A kisha komunikuar pikërisht me atë vajzë dhe jo me një 
burrë, me mjekër një pëllëmbë, bie fjala, i cili as që jetonte 
në Londër, siç thoshte? Befas m’u fanit pamja e lajmit te 
gazeta e një tirazhi të madh, që ndiqet në të gjithë botën, 
për shkak të gjuhës apo namit: Terroristi i shumëkërkuar 
ndërkombëtar, R.R., më në fund u identifikua... Ai jeton në 
qendër të Tiranës dhe punon në gazetën... Ajo (apo ai?) më 
ngatërroi më keq, kur më nisi copa të vërteta nga gazeta të 
medias britanike, ku mund të lexohej se ndoshta personi 
i audios ishte spiun i shtatë shteteve apo Wikileaks 2, se 
ndoshta iu parandalua vendosja e eksplozivit në një metro 
të Londrës, se ndoshta femra që bënte sikur kujdesej për të, 
për sa kohë qe në koma, qe futur nga CIA, për ta kontrolluar 
dhe për ta vrarë në çastin e duhur. Kur ajo (apo ai?) më 
tha se mes nesh po flitej vetëm për një marrëdhënie biznesi 
dhe nuk qe e nevojshme të pyesja shumë, unë po filloja të 
mendoja: publikimi i atij teksti, a e zvogëlonte mundësinë e 
manipulimit me emrin tim, apo mundësinë e një diversioni, 
ku mund të përfshihesha pa dashje, që unë do ta vuaja 
njësoj, si një rast me dashje? 

Me sa duket, kisha folur me më shumë njerëz se duhej, 
që u gjeta aq shpejt në rrjetën e thashethemnajës, e cila për 
pak më la pa punë, që donte të thoshte pa bukën e gojës, 
ose vetëm hapi i parë i fatkeqësisë për njerëzit me këto 
akuza. Ajo thashethemnajë vendosi fatin e librit. Ngaqë 
gazetaria paragjykohet, se hidhet sapo lexohet, kurse mua 
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më duhej një libër që të qarkullonte sa më gjatë, pasi nuk i 
dihej se për kur më ishte ruajtur goditja, unë, gazetari R.R., 
gjeta - nganjëherë më duket se më gjeti - shkrimtarin që 
qe shprehur publikisht për “vdekjen e autorit”, pra, nuk e 
shqetësonte fakti se teksti ekzistonte para tij. 

Termi “roman” doli në dritë atëherë kur erdhi në 
vëmendje roli estetik i tekstit, sepse gjatë bisedave, 
jo të pakta, nganjëherë debate, edhe pse e shihte qartë 
padurimin tim, shkrimtari do të më fliste herë pas here për 
disa funksione të tij. (Janë në lojë: Vajza, së cilës, për sa 
dimë, i intereson qëllimi praktik për t’i ardhur në ndihmë 
djaloshit, apo edhe vetes, për çështjen gjyqësore; Ti, që të 
intereson mbrojtja e dinjitetit, apo edhe e jetës tënde; Unë, 
që te ky ligjërim më intereson loja, sepse qysh se ka dalë në 
modernitet, fjala “roman” ka nënkuptuar “krijime të kota” 
apo “gënjeshtra”; Djaloshi, një njeri jashtë nesh, që një 
ditë, në një cep të aeroportit britanik Heathrow, kishte kapur 
rastin për t’iu afruar vajzës dhe për t’i folur me një ligjërim 
që duhej të merrte sa më parë formë përfundimtare, për 
të krijuar idenë e duhur se çfarë përfaqëson.) Për mua, në 
fakt, më e pakta qe se shpëtoja veten prej ëndrrës që shihja 
përnatë: dikush - i njëjti njeri, por që unë nuk e dalloja se 
kush qe - më kërkonte t’i hiqja fitilin një bombe. 

*
Shkrimtari ma mbështeti idenë se romanizimi i historisë 

do të thithte një numër më të madh lexuesish, por kjo, 
nënvizoi, nuk donte të thoshte se mund të bënte kompromise 
me idetë që kishte për romanin si gjini letrare. Idetë? Kur i 
çova shënimet e para, më tha: 
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Kam lexuar romane që i vogël. Romane? Me një 
fjalë, te të gjithë ato shkruhej “roman”. Të krijohej ideja 
se romanet qenë jeta. Po cila jetë? Për ca kohë kisha në 
bankë një çun nga ata që sot i quajmë tabula rasa. Ishte 
djalë shoferi. Pasi shpjegoi tkurrjen e bymimin, mësuesja 
e pyeti se çfarë bënte babai i tij shofer kur ishte shumë 
vapë. Bashkënxënësi im iu përgjigj me siguri të plotë: Heq 
këmishën. Për shumë kohë kam menduar se ky do të ishte 
lloji i romanit që do të shkruaja. Diku më lart në ciklin 
shkollor, kur mësuesja e matematikës i dha mësueses sonë 
të fizkulturës një udhëzim të drejtorisë, duke e mbyllur 
me fjalë që mund t’u thuhen vetëm nxënësve: Qartë, X-i? 
mësova se ky quhej, sipas gjermanëve, bildungroman, pra 
merrej me ndërtimin e njeriut. Pa hyrë mirë në adoleshencë 
lexova romanin “Lamtumirë armë”. Faqja me emrin e 
përkthyesit qe grisur, por mund të lexohej kush kishte 
bërë parathënien. Ai quhej Ismail Kadare. E mbaj mend si 
sot se i kishte bërë përshtypje kapitulli ku zhurmonte një 
polifoni zërash. Ky element mund të gjendet në romanet 
e atëhershme të Kadaresë. Dekada më vonë ai shprehej se 
Hemingway i kishte terrorizuar shkrimtarët e Lindjes, që 
donte të thoshte se dikur qe shkëputur prej tij. Dekada më 
vonë unë lexova se Hemingway tallej me epizmin në roman. 
Në fakt, romani kishte aq shumë përshkrime të natyrës së 
reportazhit, saqë i kaloja pa vrasje ndërgjegjeje. Përshkrimet 
lirike i kam lexuar mbi njëqind herë. Nuk më ndodhte me 
romanet e tjera, megjithëse atëherë (mosha 13-vjeçare) 
mund të plotësoja një listë shumë të pasur titujsh. Kurrë 
më nuk kam lexuar si në atë moshë. Meqë ra fjala, i dija 
përmendësh batutat e atyre pjesëve lirike dhe ua thosha 
edhe të tjerëve, sidomos vajzave të klasës. Për shembull, 
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atë pjesën: Si çdo burrë nuk dija çfarë të bëja pas puthjes së 
një gruaje. Në gjimnaz mbizotëroi leximi i poezisë. Cilës? 
Ishte trishtim i vërtetë të aspiroje për poezi në Shkodrën e 
asaj kohe. Sidoqoftë, qe investimi im më i madh. Vazhdoja 
të lexoja ato pjesët lirike të Hemingway-t, derisa kuptova 
se qenë tregimet ato që e kishin bërë “Hemingway”, e jo 
romanet, mbi të cilët qenë bërë filma dhe ai kishte fituar ca 
para (të mira). Nuk kam lexuar më romane? Kam lexuar 
shumë tregime. Tregimet janë më afër me poezinë sesa me 
tregimet? E vërtetë. Duhet ta pranoj se kishin ndikuar te 
unë fjalët jo dashamirëse që kishin thënë Paul Valery dhe 
Borges-i për romanin. Kishte ndodhur vetvetiu. Dikur 
u shfaqën shkrimtarë si Conrad-i dhe Hesse. Të bënin t’i 
pranoje symbyllur. Pastaj, Faulkner-i. Për ta pasur mendjen 
të qetë, shkruaj emrin tim në krye të tekstit dhe vazhdo 
zbardhjen. Cezarit, çfarë është e tij. Do t’ia dalim! 

Hutimi im qe i parëndësishëm për të. Dukej se as që 
e shihte. Nuk di të them se sa merreshim vesh edhe kur 
mblidheshim për të vënë titullin përfundimtar, sepse unë 
këmbëngulja që të ishte Historia e Frikës (Duhet ta lexosh 
si histori, i pata thënë. Si histori që nuk i dihet se si do të 
rrjedhë. Këtë të presim edhe nga lexuesi), kurse ai se duhej 
të ishte Romani i Dashurisë. (Duhet ta lexosh si roman, ma 
pat kthyer. Hë për hë, këtë tekst kemi. Nuk dimë gjë për 
atë që është jashtë tij, që mund të vijë apo jo). Sidoqoftë, 
vuajtjet e mia e patën kulmin atë ditë që më tha: Tashti, sido 
ta doje, nuk e botojmë dot. Libri qe në duart e shërbimeve 
inteligjente. Nuk ma kishte thënë më parë, sepse telefonat 
tanë përgjoheshin. E pashë se qe shumë serioze, kur 
mërmëriti: Unë do të dal nga Shqipëria për ca kohë. Do të 
doja të shpëtoja nga kjo mesele. Nga ky dështim i jetës sime 
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profesionale. Ia lamë gjërat rrjedhës së kohës. Po meqë nuk 
e gjeja për t’i marrë leje, nuk e vura as emrin e tij sipër 
tesktit.

*
Siç mund të kuptohet, audiot në vazhdim janë pa 

ndërhyrjet e shkrimtarit, edhe pse mua herë pas here sikur 
më merrte malli për to. Kaq kisha krijuar varësi prej tyre, 
saqë për inerci e vazhdoja leximin me zë, duke besuar se 
ai po më dëgjonte prej atje ku ndodhej atë çast. Duhet ta 
pranoj se, sidomos kur mbeta vetëm, ndonjëherë kam 
provuar një ndjenjë trishtimi për personin e audios. Për 
një kohë të shkurtër, sepse më pas ndodhte zhvendosja e 
plotë: vetëm unë isha shënjestra. Thashethemnaja kishte të 
drejtë: shigjetat me helm të lojës më kërkonin vetëm mua. 
Sigurisht, viktimë e historisë, jo e romanit. Më mbetej që atë 
shprehjen: Zot, bëje ëndërr!, ta ktheja në: Zot, bëje roman, 
por jo histori! Enigma vetëm se rritej kur përpiqesha të 
kuptoja zërin hundor të vajzës. Vërtet, nëse do të shfaqej sa 
duhej, a do të ndryshonte gjë? Për fat, dukej se zbardhja po 
i afrohej fundit:

Po, vendosi të martohej... Ja si ma ka treguar... Ndërsa 
priste dasmorët me nusen, nuk u habit kur gjeti në fund të ca 
rraqeve orën pesëdhjetëvjeçare. Me atë zellin e tij për punë, 
e bëri të punojë, pak para se të dëgjonte zërin e një burri që 
thërriste si i ndërkryer, Po vijnë, po vijnë. I habitur se zërit 
të atij që thërriste, nuk po i bashkohej ndonjë tjetër, doli në 
derë, por pa se te rruga bosh nuk dukej këmbë njeriu. Vetëm 
diku, te një dritare e largët, binte në sy pamja e dikujt, me 
vështrim qesëndisës, të cilin nuk mund ta mendoje pjesë 
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të ndonjë veprimi, por vetëm si viktimë. Diku në tre e 
gjysmë (sipas orës që rregulloi), nën vështrimin e njeriut 
qesëndisës, zgjodhi kalin më të mirë që kishte mbetur dhe 
u nis, duke besuar se do t’i takonte dasmorët para rënies së 
mbrëmjes. Kishte ecur nja një orë në terr, kur syri i dalloi 
një kalë pa zot dhe, befas, e kuptoi se kishte kohë që po 
ecte përmes një kapice kufomash. Mbajti kalin dhe i pa ato 
një nga një, duke u përpjekur të përmbante rrahjet e forta të 
zemrës, deri sa mbeti i stepur në vend, sepse njohu njërin 
nga dasmorët e vet. Megjithëse hëna qe e hollë, prej drapri, 
arriti të shquajë dy kuaj që mbanin njerëz përsipër, dhe u nis 
andej, mes përmes kufomave pa jetë, që dikush t’ia sqaronte 
atë histori. Njerëzit mbi kuaj qenë dy nuse të shushatura 
nga tmerri. Vetëm atëherë e kuptoi pse nuk i njohu disa nga 
të vrarët. Meqë kishte dëgjuar shumë se ç’ishte zënia midis 
dy karvanëve me dasmorë, që nuk ia lëshojnë rrugën njëri-
tjetrit, iu vizatua menjëherë tragjedia e pakorrigjueshme 
dhe filloi të thërriste me zë të mbytur, duke u hedhur 
rrëmujshëm nga kali, derisa u mbështet te një pemë, ku, 
në një të qindtën e sekondës, i shkrepi në tru gracka që ai 
dhe Analta i kishin pas ngritur njëri-tjetrit. Volli, ndërsa 
gjithçka po i ngulitej në kujtesë për jetë të jetëve, heshtur, 
pavetëdijshëm, madje jo shumë tmerrshëm, por qetë dhe 
ngadhnjyeshëm në vetvete. Ndërkohë, si në një film, e pa 
edhe një herë veten të binte nga kali, të lëkundej sa andej-
këndej, të mbështetej tek pema, të villte dhe, pas pak, të 
pëshpëriste me një dozë të lartë tmerri: O Zot, ishte i gjithë 
fisi! Këto fjalë, si një lloj eliksiri, e bënë esëll dhe e kuptoi 
se, në të vërtetë, atje në film nuk foli ai, po dhëndri tjetër, 
që ra i dyti nga kali, sepse vetë do të thoshte: Te unë ishte 
gjysma e Analtës. Kur u kthye në Analtë, burri me vështrim 
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qesëndisës vazhdonte të thërriste, Po vijnë, Po vijnë, veçse 
tashti me zë të mekur, që mezi dëgjohej dy hapa larg. Vetëm 
atëherë e mori vesh se ai burrë nuk priste dasmorët, por 
të vdekurit që nga krijimi i botës, të cilët i ngjallte Zoti 
dhe i vinte krah për krah të gjallëve, për t’i gjykuar për 
ferr a parajsë. Mendoi se zemra po e lëshonte dalëngadalë, 
pa shumë dhimbje, por nuk ndjeu frikë. Përkundrazi, ishte 
diçka që duhej përqafuar, sikur po u jepej mundësia për 
të çuar vibrimin e ndërgjegjes së njerëzimit, thelbin dhe 
fushën e saj të energjisë, në një shkallë më të lartë, të cilën 
të parët as nuk kishin arritur ta ëndërronin... Po historitë 
humbasin diçka kur tregohen. Shtojnë ose heqin... Për sa 
kohë tekstet nuk nguliten, mbeten pjesë e folklorit... Siç do 
të më thoshte, e mori vesh që psikoza e Fundit të Botës qe 
disa herë më e tmerrshme sesa gjithë ajo kasaphanë mes 
njerëzish të pafajshëm, dhe nuk deshi ta besonte, por u kujtua 
se çfarë shkruhej nëpër letrat e shtëpisë, kështu, siç mund 
të kuptohet, sapo i rilexoi ato, i mbërthyer nga sëmundja që 
unë do ta njihja aq mirë më vonë, u vu të dëgjojë historinë 
e Analtës, gjë që më vinte edhe mua për mbarë, sepse, para 
se të vdiste, ish-nazisti gjeti kohë të më shkruante: Vitet po 
kalojnë, pa gjetur dot një qetësi shpirtërore për atë histori 
që më ndodhi në vendin tuaj. Jam shumë i penduar, por 
nuk kisha se çfarë të bëja. Në qoftë se nuk do të takohemi, 
ju lutem të më justifikoni, megjithëse nuk e meritoj, sepse 
është e pafalshme për ne që bëmë atë luftë absurde, për 
të cilën ndjehemi të turpëruar. Zoti të ketë mëshirë për ne, 
mëkatarët e asaj epoke barbare. Këtë herë po më dukej 
se e kisha humbur një herë e përgjithmonë edhe vajzën që 
ëndërroja, ndaj po bëja çmos që të çlirohesha prej peshës së 
kujtimit të saj. Po ja ku dolët, duke më vjedhur ndjesitë me 
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atë kutizë të vogël ku po ndryhet zëri im. Data 13, ora 13:00, 
viti 2013... Nuk jeni kureshtare për këtë koincidencë?... 
Jo?... Kështu ju nuk perceptoni as përgjegjshmërinë time 
para misionit...

*
Tashmë, për mua, nuk ka më rëndësi ai incizim. Mos 

e fikni. Mbase nuk është pa kuptim që zëri im të mblidhet 
aty. Mbase, nuk do të mund ta shtyni pa këtë kujtim... 
Kush ua del shenjave?... Edhe pinjolli i familjes së kasapit, 
megjithëse i shkoi pas gjurmëve, nuk provoi ndonjë ndjesi 
të veçantë as kur lexoi për Sabbatai Zevin dhe as kur pa ato 
vendet në Ulqin, ku sulltani turk i kohës e internoi atë Mesi 
pa të ardhme. Vetëm një zbulim arriti të shijonte: qe kuptuar 
gabim viti ‘666, sepse qe fjala për datën 06.06.06, ku do të 
ndesheshin Krishti me Antikrishtin. Sidoqoftë, ky udhëtim 
i shërbeu për të kuptuar se nga gjithë fisi i tij e ndryshuan 
jetën vetëm ata që një ditë prej ditësh lëvizën nga Analta, 
prandaj sapo dikush dha shenjë se ku mund të gjendej ish-
mësuesi, u nis menjëherë për në Shkodër, me besimin se 
ai takim do t’i zbulonte burimin e asaj që po përjetonte. 
Por takimi nuk u realizua, megjithëse, kur u nis ai, ish-
mësuesi, kishte kohë që po e priste te vendi i punës, Ura e të 
Vetëmbyturve, së cilës i qe vënë emri shumë kohë përpara, 
pasi ai e ruante me devotshmëri dhe me një farë ngazëllimi. 
Meqë iku nga kjo botë me një vdekje që qyteti e mbajti në 
gojë për disa kohë, mendoj se e kam mirë parasysh çastin 
kur silueta elegante e vajzës, që do të rezultonte fatale, po 
rrëshqiste përmes shelgjeve, por ai vetëm se do ta shihte 
me indiferencë, siç mund të shihet një re e largët që kalon 
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në punën e saj: çiftet e reja linin shpesh takime aty rrotull. 
Mendoj se e kam mirë parasysh çastin kur pa se vajza po 
ecte me nxitim, me një pamje që s’para tregonte lumturinë 
e takimit të dashurisë, por vetëm hutim, sa nuk e dinte se 
ku po shkelte. Mendoj se e kam mirë parasysh çastin kur 
ai nuk donte ta besonte që mund t’ia cenonin ndonjëherë 
namin prej të pathyeshmi, se erën e një femre të vdekur 
gjysmëshekulli më parë mund ta gjente te një tjetër, krejt e 
panjohur, prandaj vendosi ta zotëronte gjakun që i rrihte me 
shqelma nëpër damarët e plakur, derisa e kuptoi se asnjëherë 
tjetër në jetën e tij nuk ishte ndodhur më ngushtë: i duhej 
më shumë forcë për ta shqitur atë vajzë nga vetja, sesa iu 
desh për ta mbajtur. Mendoj se e kam mirë parasysh çastin 
kur flokët e vajzës, që aromonin si karafila, ia turbullonin 
shpirtin me një etje të fjetur lumturie, me një shqetësim të 
hollë e dëshirë të paqartë, midis mallëngjimit e gëzimit, sa 
përbrenda tij buronte ndjenja e pashpjegueshme që të hapte 
dyert e një ëndrre të çuditshme, ku kërkonte harresën e një 
mjerimi të gjatë dhe plotësimin e një shprese të fshehtë, për 
të cilën as që kishte ditur se ekzistonte, duke e bërë të paaftë 
të arsyetojë më. Mendoj se e kam mirë parasysh çastin kur, 
tek shihte vajzën që rrëshqiste përmes shelgjeve, edhe ai 
deshi të lëvizte, por e ndjeu se iu rëndua trupi, se e kapi një 
plogështi e padurueshme, si dëshirë vaji, se hidhërimi dhe 
pezmi iu ngjitën për t’ia lidhur fytin nyje. Deshi të lëvizte, 
por këmbët s’i punonin, deshi të përfytyronte veten sipër 
asaj vajze dhe të rijetonte muzikën e atij çasti, por e kaploi 
një trishtim dërmues: ndjenjat e reja brenda tij e trembnin 
sikur shpirti s’do t’i gjente prehje kurrë. Mendoj se e kam 
mirë parasysh çastin kur silueta e vajzës që po largohej e 
bindte se ajo qe aty, por ai s’donte të besonte se mund të 
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kishte ndodhur gjë, sepse ishte vetëm faji i imagjinatës së tij 
të sëmurë: për jetën e tij asketike bota qe një kapicë kotësish, 
në sytë e tij bota qe një zbrazëti. Kishte qëlluar të vinin 
aty gra shumë të bukura, që njihnin çdo provokim, por ai, i 
sigurt me jetën e vet, nuk qe tunduar kurrë dhe nuk besonte 
se mund ta turbullonin ca gjëra pa kuptim, prandaj bëri ca 
vajtje-ardhje mbi urë, duke besuar në gjetjen e qetësisë, 
edhe pse gjithçka e jetuar në ato çaste ia rëndonte zemrën 
me forcën e diçkaje të ardhur nga një largësi e pafundme, 
aty ku bota e sigurisë qe shembur në gërmadha, sepse një 
botë e mohuar kishte shfryrë hakmarrjen e vet. Mendoj se e 
kam mirë parasysh çastin kur dëgjonte veten të psherëtinte 
nga ankthi, ndaj mendoi se do të bënte mirë të flinte një 
copë herë, me shpresën se vetëm gjumi mund t’ia qetësonte 
nervat e copëtuara, por sapo hyri në kasollen e tij, doli prej 
andej edhe më i turbulluar, duke parë urën dhe ujin poshtë 
saj, tek e thërrisnin me mijëra duar, tek i premtonin se vetëm 
ato do ta shpëtonin nga vuajtja. Kur mbërritëm ne, nuk u 
gjet njeri që të na jepte ndonjë shpjegim... Edhe për këtë 
keni dëgjuar?... U kujtuan për të kur ia gjetën trupin në det, 
mijëra kilometra larg Urës së të Vetëmbyturve. Disa duan të 
thonë se në dhëmbë mbante zemrën e një peshkaqeni... Pas 
kësaj ngjarjeje, për ca kohë, mua më mundoi vetëm pyetja: 
duhet apo nuk duhet, apo sa duhet, kujtesa, për një njeri me 
mision?

*
Për shumë kohë, nuk m’u shqit nga kujtesa pamja që 

mori pinjolli i familjes se kasapit, kur mësoi historinë e 
mësuesit: mos e kishte kapluar pesimizmi, që nuk i shqiste 
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sytë nga uji, i cili shkonte për ta mbytur kujtesën në det? 
Shohim pasqyrimin, por nuk mund ta prekim - pasi është 
dypërmasor dhe i paprekshëm - kësisoj, në plan filozofik, 
pasqyra bëhet model i gënjeshtrës dhe i mashtrimit, do 
të më pëshpëriste. Meqë kishte pasur prirje të çuditshme 
për kiminë qysh i vogël, mendoi se e gjeti mënyrën për 
të konkurruar filatelistin, që qe vetë njeriu me vështrimin 
qesëndisës: bëri pasqyrën me të cilën do t’ia merrte ithtarët. 
Ishte aq turbulluese marrëdhënia me pasqyrën e re, saqë 
nuk e mbante mend se kur kishte parë që ajo, edhe pa qenë 
e lakuar - e lugët apo e mysët - në sajë të mjeshtërisë së 
tij, kishte vetinë që çdo gjë të bukur e të mirë ta nxirrte të 
vogël e të tkurrur, aq sa gati nuk e njihje, që gjërat pa vlerë 
e të shëmtuara t’i shtonte e t’i zmadhonte, apo që njerëzit 
e hijshëm t’i shfaqte të neveritshëm, aq sa, së pari, i duhej 
të sigurohej që njerëzit nuk qenkëshin një konstruksion 
i thjeshtë drite e asgjë më tepër. Meqë shpresoi se do të 
rrëzonte ca perde, që përpara syve të tij të shfaqej ajo gjë 
tek e cila ëndërrohen njerëzit - bota simbolike, siç e quanin 
mistikët, ku ndërhyn vetëm përsiatja, sepse ende nuk mund 
të triumfojë fuqia e pasqyrës - ndjente nevojë të rrethohej 
nga një numër sa më i madh pasqyrash, thua se do t’ia dilte 
të përjetësonte imazhin e vet ndër to, kështu që prodhonte pa 
pushim, i mbushur me gjallërinë e rrallë, që i jepte iluzioni 
i madh se ndoshta ishte i pari që po gjente të vërtetën. Kur 
filloi t’i shpërndante pasqyrat, u gjetën ca njerëz që ia thanë 
copë se njeriu nuk mund t’i afrohet më tepër të vërtetës, 
por atij nuk iu drodh qerpiku nga këto fjalë, madje pati një 
përgjigje për ta: sipas tij, nuk ishte e rëndësishme nëse e 
besonin, apo jo, por, sipas dëshirës, mund ta merrnin si një 
pohim, si një lutje, si një fabul e vogël dhe e ftohtë, ose 
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si një dënesje. Kur tha se kërkonte një pasqyrë nga mund 
të kundronte gjithë rruzullin, një pasqyrë të përsosur, të 
pakorruptueshme, ç’qe më e rëndësishmja, e pandjeshme 
ndaj gjithçkaje që pasqyrohej, por kur ia kujtuan se kjo qe 
shqisa - e lartë dhe qiellore - e Judës, u rrudh, u fik, pastaj, 
që prej asaj dite, u mbyll në një vetmi ndoshta kozmike, 
sepse askush nuk ia depërtonte dot, ndërsa lajmet për të i 
binin ndesh njëra-tjetrës, dhe nuk ia vlente t’u zije besë. 
Por një gjë dihej me siguri: qoftë dhe një pasqyrë e vetme, 
tregonte se sa i pangopur ishte për formula të reja, se si 
nuk i hynte në sy asnjë çmim, se si ëndërronte të ngjitej në 
qiell, që të tallej me vetë engjëjt, duke u dhënë gjëra si këto: 
Nuk di kush jam, çfarë shpirti kam. Kur flas me sinqeritet, 
nuk di me cilin sinqeritet flas. Jam ndryshueshmërisht tjetër 
prej një uni që nuk e di nëse ekziston. Ndiej besime që nuk i 
kam. Atëherë nxori një sekret, të fshehur shumë gjatë: tashti 
shpresonte shumë të gjente të vëllanë, Xhekun, njeriun 
me shikimin më të largët në botë. Para se të shpërndante 
njerëzit që duhej t’i kërkonin të vëllanë, mori dy vendime të 
pakthyeshme: të qëndronte në vendlindje dhe t’i kërkohej 
Atit të Shenjtë për të kurorëzuar Analtën Romë e Katërt, 
duke më lënë me shqisa të zgjuara si kurrë më parë. 

*
Ke dëgjuar për Xhekun (qe emër që atij i kishte pëlqyer 

që nga fëminia e hershme dhe e bëri të vetin kur doli në 
Perëndim)?! Gjithmonë më duket se ata që nuk kanë dëgjuar, 
duhet të dëgjojnë për të. Edhe sikur të mos ishte zemra e 
vërtetë e kësaj historie... Ditën që e njoha unë, Xheku, njeriu 
me shikimin më të largët në botë, ndodhej përmbi Urën e 
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Vogël mbi Senë, duke më pritur, sepse, siç më tha, më kishte 
parë qysh në çastin e shfaqjes së parë, pa u futur askund 
në sheshin e katedrales Notre Dame, ku duhej të gjeje vetë 
të çarën në kordonin e vizitorëve të saj. Fakti që më njohu 
prej shtampës së bluzës - shqipja e flamurit tonë, rreth pesë 
centimetër e madhe - në largësinë prej qindra metrash, më 
shtyu që t’ia komplimentoja humorin me një buzëqeshje 
të lehtë, sepse truri im i troshitur pak nga takimi i parë me 
botën e kryeqytetit të famshëm, nuk e ndjeu të nevojshme ta 
shtynte më tej këtë bisedë. Mirëpo kjo nuk më ndihmoi që të 
shpëtoja prej Xhekut: me qetësi të plotë përcaktoi një Ferrari, 
parkuar në cepin e rrugës ku qeshë shfaqur së pari, dhe, pa 
pyetur për bezdinë time me zgjatjen e tepërt të këtij humori, 
tha se lexonte targën e saj. Qe targa që thoshte, por unë, i 
djersitur nga ecja, mizëria e turistëve dhe dielli i qershorit, 
e pata të vështirë t’ia falja talljen, pasi mendova se qe fjala 
për një makinë të njohur prej tij. I mësuar me skepticizmin 
e njerëzve në të tilla raste, ai nuk e prishi terezinë, madje 
u tregua i gatshëm për të vazhduar lojën. Vetëm kur gjeti 
edhe dy targa të tjera, tashmë në makina të përcaktuara prej 
meje, u binda për atë që i kalonte caqet e përvojës njerëzore. 
Kur dolëm në një cep të Senës nga shihej Tour Eiffel dhe më 
tregoi një për një se ç’bëhej në katet metalike, deri në detajet 
më të imta, nuk kisha më dyshime se truri më qe pajtuar pak 
nga pak me realitetin. Më pas e mora vesh se s’e kishte për 
gjë të më sqaronte se çfarë ndodhte në zyrat e Prefecture de 
Police, Hotel de Ville apo në dhomat e Shakespeare&Co, 
biblioteka – librari, ku gati një shekull më parë James Joyce-i 
po humbiste shikimin, pak nga pak, si një mënyrë për të 
kërkuar në poret e kujtesës skutat e vendlindjes, Dublin-it, që 
thuhet se mund të rishkruhet nëpër harta vetëm e vetëm prej 
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librit të tij. Xheku, që as ia kishte dëgjuar ndonjëherë emrin 
Joyce-it, sigurisht do t’ia hidhte çdo shkrimtari në shpejtësinë 
e bërjes së hartës së atij qyteti, mirëpo s’bëhej fjalë për të 
çuar gjëra të tilla ndërmend. Nuk qe fjala për ndonjë arsye 
të rëndomtë, dembelizëm apo gjëra të tjera të këtij lloji, të 
cilat mund t’i hasësh në një numër të madh njerëzish, por 
për një arsye që pa frikë mund ta quajmë madhore: prej 
fuqisë depërtuese të shikimit. Ngaqë germat e faqes së parë 
të një libri i bëheshin lëmsh me ato të faqeve pasardhëse, 
ndonjëherë (varësisht nga trashësia e librit) deri në faqen 
e fundit, një herë në shkollë, tek lexonte për Skënderbeun, 
kishte interpretuar diçka që më tepër të kujtonte Robinson 
Cruzoe-n dhe mësuesi i historisë e shpërbleu me një vizore 
të trashë kokës. Qysh atëherë kundërshtonte të ngrihej në 
mësim, i sigurt se vetëm do të ndëshkohej, dhe, meqë nuk 
e kuptonin, mbeti mënjanë, i papërfillur dhe i pavënë re, gjë 
që, në fakt, i interesonte, sepse ia doli më në fund të merrte 
tetëvjeçaren, duke përsëritur vetëm dy vite. Sidoqoftë, nuk 
do të harronte kurrë ngatërresën me datën e themelimit të 
PKSH-së, kur pat përmendur vitin 118 pas Krishtit, gjë që 
provokoi një maratonë mbledhjesh - zakon i rëndomtë i 
kohës - derisa e gjykuan si një fëmijë me probleme mendore 
dhe u mjaftuan me thyerjen e notës në sjellje për atë vit. 

*
Xheku, ndoshta, e ka përmendur të vëllanë, dhe mua 

më ka rrëshqitur, sepse mund të ngatërroheshe menjëherë 
nga mënyra se si i rreshtonte gjërat e veta. Për defektin e 
parakrahut të majtë më tha se e kishte të lindur, mirëpo dikush 
që e njihte nga koha e kaluar bashkë në Itali, tha diçka më 
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të besueshme: Xheku, që s’kishte lidhje me raftet e librave, 
nuk mund të anashkalonte ato të mbijetesës… ushqimeve (u 
përmend fjala çadra kampingjesh). Kur po shpjegonte se të 
shkuarën e gjykonte një shumë keqkuptimesh dhe se kishte 
rëndësi vetëm e tashmja që duhet të na çojë tek e ardhmja, 
tha - duke treguar me dorë - se ç’rëndësi kishte se libri me 
atë çiftin idilik në kopertinë (Poésies, Alfred de Museet, 
botim i Librairie Gründ, viti 1939), që ndodhej dyqind 
metra larg nesh, në vitrinën e një bukinisti të Quai de la 
Tournelle, i kishte të paprera gjysmën e faqeve! Siç mund 
të merret me mend, në këtë libër që e ruaj sot e kësaj dite 
në të njëjtën gjendje midis librave të mi, nuk mund të ishte 
i saktë edhe në përcaktimin e faqeve, ose titujve, nuk mund 
të sqaronte se kishte mbetur pa lexuar poezia Tristesse, Une 
soirée perdue, La nuit d’Octobre apo Ballade á la Lune. 
Fakti që, megjithëse qe plotësisht amator, gjendeshin njerëz 
të cilët ia blinin vizatimet e çuditshme, besoja se shpjegohej 
me një përhirim të fshehtë të tyre: vizatimet përshkoheshin 
nga një dritë mistike që kapej nga pakkush, prandaj Xheku 
merrte një pamje pak tallëse para admiruesve të të vizatuarit 
akademik. Thoshte se frekuentonte Ecole de Beaux Arts - nuk 
kam arritur ta konfirmoja - prandaj herë pas here përpiqej 
të hidhte ndonjë fjalë me të cilën donte të tregonte njohjet 
mbi pikturën. Kubizmi - me ato pikat simultane të shikimit 
- i dukej një lojë fëmijësh dhe Picasso një nga spekulatorët 
më të mëdhenj që ka njohur bota. Kërkonte ndihmë nga 
enigmatiku art i Egjiptit të lashtë, të cilin e shikonte në 
Louvre, duke e programuar këtë vend (Egjiptin) si të parin 
në axhendën e ardhshme, pasi vetëm tek arti egjiptian 
përputhej vizioni i tij gjysmë hyjnor për gjërat. Nëse 
pranonte diçka te Picasso, ky qe interesimi që pat ngjallur 



239

ROMANI I DASHURISË

për maskat e tribuve të Afrikës dhe Oqeanisë: vendi i dytë në 
axhendën e ardhshme. Njeriu që u përpoq të më shpjegonte 
teorinë xhekuane për këto maska, me gjithë vëmendjen 
time të plotë, qe pa formimin e duhur dhe u tregua konfuz, 
kështu që mbeta pa i shkuar deri në fund idesë se e shikonte 
portretin njerëzor përtej muskujve, venave e kockave, 
përtej çdo ndërtimi të mirëfilltë anatomik, pra, si maskat 
prej druri të tribuve, pasi ndodhi implikimi i Xhekut - jam 
i detyruar të përdor këtë term policesk - në një nga çështjet 
më të bujshme dhe kurioze të botës moderne. Në Louvre 
Xheku nuk shkonte vetëm për artin egjiptian, por edhe për 
pikturat e Leonardo da Vinci-t, sepse në sallën e madhe të 
pikturës italiane, kishte takuar një amerikan, relativisht të 
ri, prej të cilit qe intriguar thellë: ky amerikan po shkruante 
një libër me të cilin donte të thoshte që Leonardo da Vinci 
me të vërtetë kishte pasur lidhje me të ashtuquajturin sekti 
i fshehtë i Sionit, pjesëtarët e të cilit mëtonin se qenë 
pasardhës të linjës Jezu - Maria Madalena dhe zotërues 
së kupës së shumëpërfolur të Grailit, ku Krishti pat pirë 
herën e fundit dhe më pas i qe mbledhur gjaku. Kur u hap 
lajmi se Xheku nuk shihej më, se drejtimi i tij qenë Alpet 
e Evropës, ndoshta vetëm unë, që kisha lexuar se përflitej 
që atje ndodhej streha e sektit misterioz, e dija qëllimin e 
këtij udhëtimi: Xheku e ka gjykuar amerikanin të pazotin 
për t’i dhënë shpjegimin e duhur fenomenit aq intrigues. E 
vërteta mund ta merrej vesh vetëm ndonjë ditë të papritur 
kur përbri emrit të Leonardo da Vinci-t, Victor Hugo-it e 
Jean Cocteau-së, si anëtar i sektit të fshehtë të figurojë edhe 
emri i Xhekut. Amerikani i lartpërmendur qe Dan Brown-i, 
autori i bestsellerit planetar, përkthyer edhe në shqip, por 
megjithëse u tregova i vëmendshëm, askush nuk më tha se 
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në atë libër flitej për një djalosh me origjinë shqiptare. E 
vetmja histori me interes që dëgjova ndërkohë qe se dikush 
i kishte thënë se gjenden “syze për afër”, pra ekzistonte 
zgjidhja për njerëz me cilësinë e tij, mirëpo ky dikush qe 
refuzuar në mënyrë kategorike, pa më të voglën mëdyshje, 
dhe dy ditë më vonë Xheku s’u pa më në Paris. Sigurisht, 
zhdukja e një emigranti pa letra të rregullta në Paris nuk 
përbën ndonjë ngjarje, kështu që nuk bëhej fjalë për t’iu 
drejtuar policisë: u zhduk si ta kishte përpirë ndonjë vrimë 
e zezë. Shfletova disa enciklopedi e koleksione gazetash, 
por nuk gjeta gjë që të më kujtojë një njeri si Xheku. Nuk 
e gjeta as te Fjalor enciklopedik Bacchus, as te Historical 
Dictionary of Albania i albanologut Robert Elsie. Atëherë 
më thanë se nuk do të jetë as te Fjalori i ri Enciklopedik i 
Akademisë së Shkencave, pasi ai vazhdon të mos i pranojë 
këto raste. Sa herë e sillja ndërmend, thosha me vete se, edhe 
pse nuk e përmendin, Xheku kundronte botën me vështrimin 
skeptik, pak tallës, i lodhur e i rraskapitur nga universi i 
pamjeve, kjo shaka perëndish, sepse nuk dinte ta merrte 
atë si dhuratë apo si ndëshkim - pasi ka parë Colosseo-n, 
Tour Eiffel-in, Alpet e Evropës dhe Piramidat e Egjiptit - 
kështu që rrinte larg të ngjashmëve, si shqipja, dhe bluante 
gjëra që s’i bluante askush, sepse të tjerët as që mund t’i 
çonin nëpër mend. Njohja ime mbaronte këtu, ku duhej të 
fillonin dokumentet - jermi i tmerrshëm i tyre. Jermi? Qe 
fjala e duhur për të emërtuar atë që provova kur u gjenda 
ballë për ballë me Milo Temesvarin. Përballë? Ndjesia qe 
aq e fortë, sa mund të them se e përjetova realisht një çast 
të tillë. Edhe pse nuk ndodhi realisht, unë u mbusha me 
shpresë se ajo do të ndodhte shumë shpejt. Në Paris kisha 
dëgjuar shumë shpesh të thoshin: Xheku shkoi te Mjeshtri. 
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Ishte fjala për një njeri-hije, që e shoqëronte në Louvre, 
por mua që më shmangej vazhdimisht, kështu që nuk i pata 
kushtuar rëndësi. Përveç Milo Temesvarit kush kishte arsye 
të më shmangej ashtu? Më iku gjumi për javë të tëra: u gjet 
njeriu që do të më çonte në gjurmët e tij. Xheku? I vëllai më 
premtoi se do të bënte gjithçka për të realizuar atë takim ku 
më rrinte kuptimi i jetës. I shkroi në praninë time, sepse e 
kishte kuptuar se sa lumturi më falte kjo gjë.

*
Besoj se, ndërkohë, të njëjtën masë lumturie po 

provonin edhe analtasit: pas dërgimit të kërkesës në 
Vatikan, çdo fytyrë e re që shfaqej në fshat, do të merrej 
për postier, kaq me ankth pritej përgjigjja, sepse djaloshi 
emigrant, që kishte çuar letrën te Papa, po vononte të bëhej 
i gjallë. Kur u bë i gjallë, ndodhi diçka përtej pritshmërive: 
nisi të bombardonte, aq sa gati nuk e ndiqnin dot, me 
informacione dhe me shpjegime për to. Për shembull, 
nëse informacioni thoshte se Kërkesa pritej të merrej në 
shqyrtim, ai edhe shpjegonte që në Papat kishte entuziazëm 
për kërkesën e analtasve, por fillimisht qe fjala për rrethet 
pa gjë në dorë, sepse vetëm komisione që shërbenin për 
verifikimin e kërkesës, mund të numëroheshin disa. 
Nëse informacioni thoshte se Kërkesa po u nënshtrohej 
procedurave burokratike, ai edhe shpjegonte se duheshin 
ditë të tëra që letra të mbërrinte në duart e Papës, sepse, 
përveçse si përmbajtje, ajo kontrollohej edhe nga ana 
fizike: për antraks apo rreziqe të tjera të paimagjinueshme 
më parë. Nëse informacioni thoshte se Kërkesa filloi të 
shqyrtohej, ai edhe shpjegonte se Papa nuk qe shprehur 
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ende, por fakti që nuk e hodhi poshtë me të parën, fliste në 
të mirë të kërkesës. Ose shpjegonte se, për të zbritur edhe 
në rangjet e ulëta, përgjigjes i duhej aq kohë sa harxhoi 
për t’u ngjitur lart: aparati gati dymijë vjeçar i Papatit qe 
i padepërtueshëm në mënyrën e tij të funksionimit. Nëse 
informacioni thoshte se Pas lëngatës së gjatë, Papa Vojtila 
vdiq, ai edhe shpjegonte se kërkesa e analtasve nuk qe 
larguar nga tavolina dhe se e gjithë vonesa qe një çështje 
firme. Nëse informacioni thoshte se Papa i ri, me flokët e 
bardhë si borë, qe gjerman, ai edhe shpjegonte se ky kishte 
shërbyer dikur në rininë naziste, por dukej i butë si qengj 
dhe nuk të kujtonte fare atë kohë lufte, edhe pse hebrenjtë 
rrinin gati që t’ia kujtonin. Nëse informacioni thoshte se 
Papa po njihej me personelin, ai edhe shpjegonte se Papati 
qe i vetmi shtet në botë që përbëhej vetëm nga zyrtarë, 
kështu që kjo njohje nuk dihej se kur do të merrte fund dhe 
se gjatë kësaj kohe ai nuk hidhte firma. Nëse informacioni 
thoshte Vështirësi të paparashikuara: papati nuk i njihte 
dy Romat e tjera, ai edhe shpjegonte se si Kostandinopoja, 
si Moska, qenë vetëshpallur si Roma, pasi nuk ekzistonte 
ndonjë dekret papnor që ta aprovonte diçka të tillë. Ose 
shpjegonte se murgu rus Timofej ngulte këmbë se nuk do 
të kishte Romë të Katërt. Pikërisht pas këtij informacioni 
pinjolli i shtëpisë së kasapit më kërkoi që të takoja djaloshin 
që ndiqte problemin e Papës, sepse ai vetë nuk gjente kohë. 
Nuk gjente kohë, kur dukej aq në humor? I kishte shkuar 
lajmi se filatelisti kishte dalë nga konkurrenca, sepse pulla 
e famshme u gjykua false. Kështu që nuk u habita, kur tha: 
Mendoj të martohem. Gjë që donte të thoshte se gruaja e 
parë nuk po arrinte të dilte nga tmerri që provoi natën e 
martesës, se te analtasit ndryshonte koncepti i kujtesës. 
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*
Për shumë kohë - nuk e di se sa, pasi kujtesa, gjithnjë 

e më shumë, po fillonte të ndjehej e mbingarkuar - pata 
një arsye të fortë për të qëndruar sa më larg atij vendi: a 
mund t’u thosha analtasve se nuk qe çuar ndonjë letër te 
Papa, se ai djaloshi i letrës, ai Shitësi i Apokalipsit, nuk 
ndodhej në Romë, por në Londër, ku, meqë punonte për të 
siguruar jetesën, nuk kishte nge për gjëra të mëdha, si ato 
që ëndërronin në vendlindjen e tij? Ky ka qenë çasti i parë, 
qysh se më qe zbuluar, që e fshiva nga mendja misionin. E 
mendova veten thellësisht të mashtruar, se e paskësha çuar 
jetën kot, duke u dhënë pas diçkaje pa kuptim e të pavërtetë.  
Për shumë kohë, Analta shpëtoi nga unë, por nuk shpëtova 
unë prej saj, diçka që më bindi për madhështinë e misionit 
tim. Ndodhi kështu: kur zmadhova një foto varrezash, më 
tërhoqën vëmendjen shenjat që analtasit i bënin tatuazhe: 
Ishte fjala për yllin me pesë cepa, atë me gjashtë, si dhe 
kryqin e thyer, mirëpo këto gdhendje qenë kaq arkaike sa 
nuk mund të bëhej fjalë për kohën kur njihej komunizmi 
apo nazizmi. Mendimi i arkaikes bëri vend edhe më shumë 
kur te germat e cepave të një ylli lexova fjalët: SUPEN, 
UPENS, PENSU, ENSUP dhe NSUPE. Librat thoshin se 
kjo emblemë e lashtë që përdorej për llogaritje dhe përbënte 
bazën e disa lojërave, ishte shenja e një kuptimi pafund në 
adhurimin e shenjtë, çka më bëri të besoj se leximi më i 
saktë do të ishte PENSU, një fjalë etruske që do të thotë 
PESË, siç i themi në shqip sot e gjithë ditës kësaj shifre. 
Nuk më shqetësonte fakti që në vend të të shumëkërkuarit 
numrit 13 më qe shfaqur numri 5, mjaftonte që qe numër, 
që të më shtynte më tej në kërkimet e mia. Pikërisht atëherë 
ndodhi e pabesueshmja: Analta e vogël, e papërfillshme, e 
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panjohur, e përmendur vetëm për t’u tallur, zuri vend në 
mediat kryesore të vendit. Shteti u kujtua për atë vend të 
përgjakur mes grupesh kundërshtare, kur u mor vesh se aty 
kultivohej bima e hashashit, por helikopterët e policisë u 
sprapsën me kundërajrorë. M’u desh një mundim i madh 
për të shkuar drejt burimit të së vërtetës: nuk qe legjendë 
ajo ideja e shtetit brenda shtetit, siç shpreheshin lajmet, dhe 
në krye të kupolës qëndronte i njohuri im, pinjolli i familjes 
së kasapit. Gjithçka kishte filluar ditën kur kundërshtarët e 
vjetër të familjes ia dogjën shtëpinë. Nuk qe mërzitur për 
banesën, por për një gjest të zjarrvënësve: në çdo cep të saj 
kishin lënë jashtëqitje njerëzore. Nuk iu bind atyre që i thanë 
se ky qe një gjest fiziologjik hajdutësh (pra, frika e lironte 
trupin vetvetiu), por me anë të një rrjeti të fshehtë spiunësh, 
i gjeti emrat e zjarrvënësve dhe brenda një jave Analta u 
gdhi plot me të vrarë. Mu atëherë me një ton filozofi, do të 
thoshte: Ai që mund të komandojë, i gjen ata që i binden. 
Kjo filozofi u vendos në bazat e asaj që do të ishte republika 
e tij. Disa thoshin se kjo përmblidhej në tri fjalë - urdhri, 
autoriteti dhe bindja - duke u bërë zotërues i mendimeve të 
njerëzve, duke vënë fëmijën kundër prindit, e anasjelltas, 
duke lënë vetëm ndonjë faqe literature që lidhej me veprime 
praktike, si me blegtorinë, apo duke i mbërthyer banorët 
me tmerrin e sulmit të armikut, në një Analtë të kthyer në 
depo baruti. Disa thoshin se nuk kishte tjetër mbi tokë që 
t’i donte njerëzit si ai, apo se sa i respektonte bindjet e veta, 
si atëherë kur ua vuri emrin e së ëmës muajit janar dhe 
emrin e së shoqes muajit prill. Ishte e njohur për të gjithë 
se, megjithëse nuk hyri drejtpërdrejt në politikë, kishte në 
dorë zgjedhjen e deputetit zonës, por edhe të tjerë përtej 
saj. Në mandatin e fundit kishte premtuar një teleferik që 
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të ngrinte në Analtë drejtpërdrejt nga fusha. Në mandatin 
e ardhshëm mendonte t’ia vinte Analtës emrin e vet. Kur 
e pyeta nëse kisha të drejtë që mendoja se gjithçka e bënte 
sikur të mos ekzistonte vdekja, ma ktheu: Mos u merr me 
vogëlsira! E shihte veten lojtar në fatet e rendit të ri botëror. 
Më 06.06.06, ithtarëve që prisnin fundin në shpellë u tha se, 
nëse nuk ndodhi gjë në aspektin fizik, ndodhi në aspektin 
shpirtëror dhe, meqë një pjesë nuk pranuan të dilnin, u 
dogjën brenda. Kush guxonte t’i jepte gojës? Një ish-
emigrant, i kthyer me përvojën e njeriut që ka kaluar shumë 
vite në manastir, ku merrej vetëm me pikturimin e ikonave, 
iku kur e kuptoi se i shmangeshin të gjithë. Mirëpo, edhe 
pse pa te një cep rruge se një qenie njerëzore, kockë e 
lëkurë dhe me flokë të bardha (të cilës ne ia dimë historinë 
prej prostitute - shenjtoreje), po largohej pa shkelur fare 
përtokë, qejfprishur nga mospritja, nuk pranoi të hapej para 
botës. Kjo donte të thoshte se numri i kundërshtarëve rritej 
pa e kuptuar. Sidoqoftë, pinjolli i familjes së kasapit nuk 
donte t’ia dinte: i dukej se kjo i jepte më shumë forcë e 
besim.

*
Se çfarë luftërash bëheshin midis ithtarëve dhe 

kundërshtarëve të tij, e tregon edhe fakti se nuk pati kohë as 
të mësonte për letrën e ardhur nga i vëllai. (A është e rastit 
reminishenca me Jul Cezarin?!) Qe data 21.12.12., pikërisht 
atëherë kur po pritej që emri Analtë të ndërrohej me emrin 
e tij. Kohë më vonë, këto luftëra, e shoqja (e dyta), do t’i 
quante, siç i kishte hije një njeriu si ai, përplasje biblike. 
Apo se ditët vetë qenë biblike: nuk merrej vesh se nga 
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anonte fitorja. Të tjerë më kanë thënë se në kohë reale nuk 
ka pasur vend për fjalë kaq të mëdha: ajo thjesht i thoshte 
të mos e vriste mendjen për atë copë vend, sepse kishte aq 
para, sa ta blinte edhe një herë një fshat si ai. Në rastin e 
fundit, si zakonisht, ai nuk foli, por nxori një letër nga xhepi 
dhe vetëm atëherë pa se ajo vinte nga Xheku. Unë mendoj 
se ky qe çasti i parë që ai ngjau me Shën Agustinin. Arrij 
ta përfytyroj mirë këtë, sepse, në të vërtetë, kisha pritur që 
ky të ishte çasti im: pra, aty të ishte përgjigjja për mua. Pati 
kohë të shihte që ora shënonte të njëjtën shifër, edhe si kohë, 
edhe si datë, sepse qe shifra temesvariane 13, apo pengun 
e vetëm që nuk mundi ta kuptonte se çfarë donte të thoshte 
kjo, sepse meqë Xheku, duke frekuentuar për shtatë vjet një 
tempull në qytetin hungarez Pecs (ku, po u fute nga dera 
e përparme, do të gjendesh në një xhami, ndërsa po u fute 
nga dera e prapme, do të gjendesh në një kishë), e kishte 
siguruar përfshirjen në 144 mijë shpirtrat të cilët, me datë 
22.12.12, do të mblidhen nga mayatë galaktikë, e udhëzonte 
atë, dhe këdo që shkonte pas tij, që ta përshkonin zemrën 
me thikë, për ta çliruar shpirtin një herë e përgjithmonë. 
Ja ku e nxori kokën, më tha Eco, që rastin e ngjashëm 
e gjente në Meksikë, te një shkrim i titulluar “Narko-
shenjtët”, të cilin ia atribuonte Milo Temesvarit: A nuk ju 
duket se ka ndonjë arsye që i vendosi ngjarjet në Meksikë? 
A nuk ju duket se ai shikon, por nuk do që ta shikojnë? Si 
e lexova unë se çfarë pritej nga kjo vdekje? Kur flitej për 
dhjetëra mrekulli te ata që preknin apo luteshin te varri i 
të shenjtëruarit, kur varri dëmtohej, por të nesërmen shihej 
me një shkëlqim dhjetëfish më të madh, kur dikush që 
dëshironte të ngrinte një hotel për pelegrinazhin, kërkonte 
pak zhvendosje të varrit, por ndodhej para një presioni të 
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madh nga adhuruesit, kur aty gjendeshin të shkruara fjalitë 
“... faleminderit që nuk humba krahun dhe këmbën... ”, “... 
po të shkruaj këtë letër për një problem që kam pasur me 
disa shokë të mi. Bëji ata që të harrojnë këto probleme. 
Bëji që të më lënë prindërit dhe motrën në paqe. ”, për mua 
qartësohej kodi: në Shtetet e Bashkuara, Milo Temesvari do 
t’u jepte përgjigje aq shumë pyetjeve, sepse, do të thoshin 
ata që më donin, të detyrohet, përderisa të solli në jetë. Ja 
ku je dëshmitarja se unë ndodhem në Heathrow, gati për të 
kapur avionin për New York! Ja ku je dëshmitarja e misionit 
tim!... Vetë bota përulet para njeriut me mision... ja bomba 
që paralajmërova: nuk bëj hap pa ty... Nuk ke pse vjen pa 
bindje dhe... pa dashuri... 

*
Sipas një versioni tjetër, në të njëjtin vend ku u rrëfye 

historia e parë, ai takoi ikonografin, i cili kërkonte mbledhjen 
e dëshmive për shenjtërimin e ish-prostitutës, gjë që, siç 
merret me mend, nuk qe e mirëpritur në Analtë. 

- Disa zgjedhin mbretërinë tokësore, të tjerë atë qiellore, 
- tha ikonografi. 

- Mrekullitë nuk janë provë, - ia ktheu heroi ynë. 
- Një njeriu të tillë, - vazhdoi ikonografi, - i lejohen më 

shumë fjalë se të tjerëve. 
Heroi ynë e pa se duhej të guxonte më shumë para 

njeriut të parë që po ia cenonte mbretërinë. 
- E di, - tha, - se qiellin e shtatë mund ta prekë vetëm 

mendimi, por gjashtë të tjerët unë mund t’i shëtis cep më 
cep. 

Tjetri e pa gati me cinizëm. 
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- Po ta bëje këtë, - i tha, - bota do të të nderonte si 
Krishtin. 

Kjo bisedë e zhvilluar me tone të larta kishte tërhequr 
vëmendjen e shumë kureshtarëve dhe heroi ynë e kuptoi 
pamundësinë për t’i marrë fjalët mbrapsht. Por në çastin më 
të vështirë të jetës së vet, ai befas u ndie si me krahë. 

- Unë i di kufijtë e mi, - tha, - por di edhe fuqinë e 
vullnetit dhe të mendimeve të mia. Jam thirrur për të vënë 
në provë shpirtin e botës. 

Ikonografi bëri një hap përpara, duke tundur një letër, 
që e pat gjetur te shtëpia e tij, kur erdhi për herë të parë në 
Analtë, para se të thoshte: 

- O njerëz, shikoni se si blasfemon ky burrë, duke u 
identifikuar me ngjarje që kanë ndodhur para dymijë 
vjetësh. Shikoni si ndihet brenda atyre ngjarjeve që 
kanë përcaktuar historinë e botës. Shikoni se si spekulon 
me një letër të gjetur nga beduinët në shpellat e Detit të 
Vdekur, shkruar nga Simoni, apo siç e quan hagjiografia, 
vëllai i Zotit, sepse qe vëllai i Jezu Krishtit, përpara se të 
kryqëzohej edhe ai. Dhe lexoi: Unë Simoni, peshkopi i dytë 
i Jeruzalemit, vëllai i Jakovit të mbarërespektuar, peshkopit 
të parë të Jeruzalemit, dhe biri i Jozefit, burri i Marijes 
që lindi Zotin, e shkruaj këtë letër pak përpara kryqëzimit 
tim, tashti në vitin 107, kur në Romë mbretëron perandori 
Trajan. Sot jam 120 vjeç dhe kanë kaluar plot 25 vjet nga 
koha kur më dhanë helmin, por trupi im nuk deshi t’ia dijë. 
Unë që kam përcjellë pothuajse të gjithë ata që kanë parë 
ose jetuar pranë Zotit, kam jetuar aq sa për të parë se feja 
jonë, lindur për vendin tonë të vogël, pushtoi botën. 

- Mjaft, - tha heroi ynë, por ikonografi nuk deshi t’ia 
dinte, sepse vazhdoi: Dëshmoj se qe Pjetri guri i qoshes. 
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Se Pali u bë Apostulli i kombeve. Meriton të përmendet 
Jakobi... Matia... Marku... Gjoni... Luka... Andrea... Filipi... 
Bartolemeu... Toma... Shtjefni... Meriton të kujtohet Asti, 
peshkopi i Durrësit, të cilin e rrahën, e lyen me mjaltë, e 
kryqëzuan dhe, përkundrejt diellit përcëllues, e lanë në 
mëshirën e grerëzave e insekteve të tjera. Që të kuptohemi, 
nuk është lloji i vdekjes që më tremb. Është tjetër gjë ajo që 
më shqetëson: a e merituam unë e Jakobi të ishim peshkopët 
e parë të Jeruzalemit, apo përfituam se qemë vëllezërit e 
Zotit? 

Pas heshtjes që pasoi, kur mbaroi leximin ikonografi, 
u dëgjua një pëshpërimë kolektive dhe u panë ca njerëz që 
ranë në gjunjë: heroi ynë, i mbushur me sumbulla djerse si 
shamanët, qe shkëputur nga toka. Vetëm zëri i ikonografit 
mund të dëgjohej në gjendjen e krijuar nga kjo e papritur. 
Fjalët, që u dëgjuan prej të gjithëve, qenë këto:

- Zot, na shpëto nga kurthet e fanitjeve! 
Por askush nga të pranishmit nuk mund ta kundërshtonte 

faktin se heroi ynë, pasi rrahu disa herë krahët si shpend, 
u ngrit në qiell me shpejtësi rrufeje, fillimisht duke u 
shndërruar në një pikë, pastaj duke u bërë plotësisht i 
padukshëm... 

- Njerëz, - u dëgjua prapë zëri i ikonografit, - mos u 
mashtroni! Gjithçka që ndodh nën këtë qiell është nën 
pushtetin e Zotit. 

Turma qëndroi e mpirë, derisa u rishfaq pika në qiell, 
duke u zmadhuar dalëngadalë. Kur trupi i heroit tonë po i 
afrohej tokës, një pjesë e turmës mori lemerinë nga frika e 
përplasjes së tij mbi ta... Prandaj e pa pakkush se si ra sipër 
një gardhi aty afër. Qe rënie fatale: maja e mprehtë e hurit 
më të lartë i kishte hyrë mu në zemër. Ora e tij shënonte 
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të njëjtën shifër, edhe si kohë, edhe datë, sepse qe shifra 
temesvariane 13. 

*
Unë di vetëm shtatë versione. Kush kërkon më bindësin 

prej tyre për gjykatën, që Fletorja Zyrtare ta bëjë të ditur 
para gjithë botës? Mirëpo tashti unë nuk besoj te vdekja, 
te asnjëri version, po vetëm te dashuria... Pata një pengesë 
në fillim dhe tashti e di se qe emocioni. Ju kam ndjekur që 
nga metroja... Po tashti që ta shoh zemrën të hapur, unë... 
Ora 13:00, data 13, viti... Ç’është më e rëndësishmja: për 
fatin tuaj, jeni dëshmitarja e përkryerjes sime. Duhen vetëm 
pak minuta për famën, siç thoshte Andy Warhol-i. Pasioni 
është diçka e degraduar, nëse synon diçka që nuk është 
e lartë. Se mediokrit janë si kopeja, pa shumë pyetje, pa 
shumë ndërgjegje, të qeshur. Se burracakëria më e madhe 
është kur e di se çfarë është e drejtë dhe nuk e bën. E mira 
vjen ngadalë, sepse ngjitet lart; e keqja vjen shpejt, sepse 
zbret poshtë. Po kërkoja deri tashti fjalët me të cilat më 
duhet të them se si doli parësore, thuajse mbushi një gropë 
bosh, sëmundja tjetër, që nganjëherë kisha menduar se e 
kisha hedhur mënjanë: mungesa e vajzës që ëndërroja. Ka 
gjëra gjatë një rrëfimi që, në përpjekjen për t’u bërë ai sa 
më i saktë, fitojnë pavarësi, duke lënë mënjanë personin 
apo ngjarjen që qe shtysa e fillimit... Thashë se i ngjasoni 
dikujt, por një reaksion zinxhir rituali ligjërimor fshehu 
vetë pretekstin, duke më shtyrë mes fakteve dhe asaj që s’u 
kthye dot në një figurë të hareshme, kur formulat linin jashtë 
gjuhën që vinte me vonesë... Misioni është jeta e njeriut... 
Paterica... Po ia hoqe atë, i dhe lirinë... Të paktën, të më 
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mendoni në Qytetin e Qiellit... Me cianur, apo me plumb: si 
e doni përkryerjen time?... Ju pëlqen ta lexoni në media, me 
garniturë: spiun i arabëve, i Izraelit, i Britanisë së Madhe, i 
Francës, i grekëve, i turqve, i rusëve apo i kinezëve?... Kur 
mbylla sytë në atë ndenjësen përballë, fytyra jote më theri 
në zemër... Providenca nuk përsëritet: ju më dhatë lirinë... 
Dashuria ma dha... Tashti që nëna më ka lënë... Dhe babai 
mbetet i paarritshëm...
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