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olë Bibë Mirakaj (1899
- 1968), ka punuar më
sues, kryetar komune
gjatë qeverisjes së Fan Nolit
dhe Ministër i Brendshëm në
periudhën Maj – Shtator 1943.
Jeta e këtij Nolisti, “Fashisti”, dhe intelektuali e atdhetari të shkëlqyer meriton te
rishkruhet. Kjo për shkak
anatemimit të pamerituar që
i është bërë atij për më se
pesëdhjetë vjet.
Në vitin 1943 kur forcat
gjer mane po mbërrinin në
Shqipëri, Kolë Bibë Mirakaj
ishte Ministër i Brendshëm.
Në atë kohë një numër i konsiderueshëm hebrenjsh ndodhej në territorin shqiptar.
Jeta e tyre ishte ne rrezik serioz nga nazistët gjermanë.
Por çfarë bëri Kolë Bibë
Mirakaj, në atë kohë ministër
i Brendshëm, për t’u shpëtuar jetën këtyre hebrenjve.
Këto dy faksimile të bëra
të njohura nga Dr. Nevila

Po sikur të bënim modelin
irlandez për historinë!
Autori përcjell një ide interesante, duke pasur parasysh modelin e Irlandës. Ky shtet
ka njohur një pushtim 700-vjeçar prej Anglisë, por duke ditur kredibilitetin e
Universiteteve angleze ia dha për t’i shkruar historinë e saj...Oxford-it
Nika dhe Faik Quku, autori i librit “Qëndresa Shqiptare gjatë
Luftës së Dytë Botnore” (1941-1944)
që po i ribotojmë sot flasin flasin vete.
Një urdhër i tij i datës 31 gusht
të vitit 1943, detyronte pajisjen me
pasaporta shqiptare për të gjithë
hebrenjtë që ndodheshin në territorin e vendit tonë në atë kohë.
Përmes pasaportave shqiptare ata
mund të udhëtonin e të gjenin stre-

him në Italinë jugore, pjesë e çliruar në atë kohë prej forcave aleate
anglo-amerikane. Me këtë gjest
Kolë Bibë Mirakaj u shpëtoi jetën
mbi 2000 hebrenjve që ndodheshin
në Shqipëri të cilët u pajisën me
pasaporta shqiptare dhe udhëtuan drejt Italisë.
Këto fakte shprehin nevojën
urgjente te rishkrimit jo vetëm të
historisë së jetës së Kolë Bibë

Mirakajt por të krejt historisë së
Shqipërisë. Thënë me saktë, shprehin domosdoshmërinë për të pasur
një tekst realist të historisë së Shqipërisë. Tekst i cili mund dhe duhet patjetër të jetë jashtë ndikimeve
politike, qoftë në trajtimin e këtyre
30 viteve demokraci, ashtu dhe në
trajtimin e së shkuarës sonë diktatoriale, monarkike apo dhe asaj koloniale.

Shqipëria ka gati 30 vjet që jeton në demokraci. Po të mos ekzistonin reminishencat e sjelljeve
autoritare apo servilizmat ndaj
politikave të çastit, të drejtuesve
të institucioneve përgjegjëse për
tekstet e historisë, këto gati tre
dekada do të ishin mëse të mjaftueshme për ta zgjidhur përfundimisht këtë çështje. Por kjo çështje fatkeqësisht nuk u zgjidh.
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Autori përcjell një ide interesante, duke pasur parasysh modelin e Irlandës. Ky shtet ka njohur një pushtim
700-vjeçar prej Anglisë, por duke ditur kredibilitetin e Universiteteve angleze ia dha për t’i shkruar historinë e saj...Oxford-it

HISTORI

Po sikur të bënim modelin
irlandez për historinë!
NGA NDREK GJINI
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NE DHE EUROPA LINDORE
Nuk dua të bëj këtu analizën e faktorëve
që e kanë penguar këtë proces në Shqipëri.
Por dua të nënvizoj faktin se shumë shtete
të Europës Lindore që e përjetuan regjimin
komunist e kanë zgjidhur këtë çështje. Metodat dhe institucionet që u përfshinë në
rishkrimin e teksteve të historisë së tyre
janë nga më të larmishmet. Nuk është rasti
t’i rreshtoj këtu. Por një gjë është e vërtetë:
ato kanë folur më pak se ne për këtë çështje,
dhe kanë punuar shumë më shumë se ne.
Ndofta ne si reminishencë të së shkuarës
kemi sindromën e të folurit shumë dhe të
punuarit pak. Po rreshtoj këtu disa mendime sesi mund të zgjidhet kjo çështje.

A MUND TË ADOPTOHET NË
SHQIPËRI MODELI IRLANDEZ?
Modeli irlandez mendoj se do të ishte i
përshtatshëm për një vend si Shqipëria.
Irlanda ka përjetuar një pushtim gati 700vjeçar nga Anglia.
Tekstet e historisë se këtij vendi nga vitet
1922-1923 e deri në mesin e viteve 1960 kanë
vuajtur nga patetizmat, megalomanitë dhe
shabllonizmat në favor rrymave nacionaliste, apo nga e kundërta e tyre, në mënyrë
ekstreme. Sa herë ndërronin partitë në pushtet ndërronin edhe tekstet e historisë, rishkruheshin ngjarjet sipas orekseve të politikës së çastit etj. (tamam si në Shqipëri në
këto 30 vitet e fundit).
Aty nga mesi i viteve ‘60, Parlamenti mori
një vendim, dhe qeveria akordoi fonde, të
cilat iu dhanë Universitetit të Oxfordit për
të shkruar tekstet e historisë së Irlandës.
Këto tekste shërbyen si tekste bazë për shkollat fillore dhe të mesme, ndërkohë që në
shkollat e larta u lejuan dhe lejohen përveç
këtyre teksteve edhe tekstet alternative.
Por, gjatë gjithë kësaj periudhe, asnjeri nuk
pengoi, apo dhe nuk pengon, asnjë historian të majtë apo të djathtë të shkruajë e botojë tekste historie sipas oreksit apo bindjeve që ka.

ÇFARË GJELLE MUND TË NA
GATUAJNË HISTORIANET E
KOMANDUAR NGA POLITIKA?

Personalisht, mendoj se Edi Rama, apo
cilido kryeministër shqiptar, do bënte punën
më të mençur po t’i akordonte fondet, materialet dhe infrastrukturën e nevojshme një
universiteti mirënjohur në Britaninë e
Madhe, Gjermani apo SHBA, për të shkruar tekstet bazë të historisë së Shqipërisë.
E them këtë, pasi kam bindjen më të
plotë që, po t’i pajisë Edi Rama me fonde,
materiale dhe infrastrukturë të bollshme
institucionet që merren me shkrimin e historisë sot, nesër Basha, apo kushdo tjetër
qoftë Kryeministër i së Djathtës, do të japë
prapë fonde të tjera, për po këto institucione, të drejtuara nga të tjerë drejtues, për
t’i rishkruar nga e para këto tekste histo-

Tekstet
Personalisht, mendoj se
Edi Rama, apo cilido
kryeministër shqiptar, do
bënte punën më të
mençur po t’i akordonte
fondet, materialet dhe
infrastrukturën e
nevojshme një universiteti mirënjohur në
Britaninë e Madhe,
Gjermani apo SHBA, për
të shkruar tekstet bazë
të historisë së Shqipërisë.

rie. Dhe kështu, sa herë që do ndërrohen
partitë në pushtet, do të rishkruhen tekstet e historisë së Shqipërisë sipas orekseve të politikës së çastit. Dhe, për fat të
keq, ky rishkrim do të prekë jo vetëm kapitujt e historisë së katër apo pesë shekujve
të fundit, por do shtrihet deri në epokën e
gurit. Kjo pasi, këta historianë shqiptarë
të paguar, dhe me lidhje personale apo farefisnore me politikën qeverisëse, nuk mund
të jenë kurrsesi objektivë.
E them këtë, pasi për arsye dhe motive
të panumërta, shqiptarët nuk janë çliruar
ende nga zelli i të shërbyerit verbërisht dhe
as nga vetëmburrja (në kuptimin e asaj që

thonë se “jam unë ai që i di gjërat më
mirë se ti„).
Shqipëria, si çdo komb tjetër i
qytetëruar, e meriton t’i ketë tekstet e
historisë së saj të shkruara në mënyrë
objektive dhe shkencore. Ndërgjegjja
profesionale e historianëve shqiptarë,
për njëmijë e një arsye, nuk e ka arritur
ende atë stad për t’i shkruar këto tekste me paanësi, dhe larg vesit të të shërbyerit ndaj politikës qeverisëse me pasion dhe verbërisht. Kjo është arsyeja
se pse mendoj që adoptimi i modelit
irlandez është më i përshtatshmi për
momentin aktual.
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NGA ARIAN LEKA

T

itulli do të jetë ndryshe. Por nuk
ka rëndësi, përderisa fjalia e parë
mbetet po ajo. Dita fillon keq! Kjo
ishte? Pastaj mbërrin gruaja.
Imiton buzëqeshjen e heshtur të
Romy Schneiderit, te Çiftja e vjetër dhe flet.
Vetëm flet. Kur nuk gjen shpjegim, përdor
lotët: armën sekrete. Afrohu. Çfarë shikon?
Asgjë? Atëherë lëre gruan të flasë. Mbaj vesh
se çfarë thotë para se të futet në banjë: –
Jam aktore. 35 vjeç. Nuk kam qenë kurrë e
lirë. As atëherë. As tani. [Gruaja hesht. Del
nga dhoma. Hyn në banjë. Mbyll derën. Një.
Dy. Tre. Katër herë. Prej thërret prej andej.
E dëgjon? Dëgjohet. Edhe përmes mureve
dëgjohet. Afrohu edhe pak.] – Sa isha e vogël,
më ruante babai. U bëra zonjushë gjasme,
kur filloi të më përgjonte ai. Kush? Kush
tjetër?! Im vëlla. Hëm!
Hyn brenda. Më duket se ta kam thënë,
apo jo? Banja është vendi ku takohemi. Të
gjithë. Sapo dalim prej aty, secili hyn në zgëqin, kuvlinë, skutën apo në vrimën e vet. Ej!
Të papunë të të gjitha vendeve, bashkohuni! Në WC. Në qenef. Në halé. Në banjë. Në
tualet. – Pastaj se nga na mbive ti...?! Kaq
tha gruaja. E dëgjove?
Janë fjalët e saj apo dialogët nga roli të
ri? Afrohu! Çfarë sheh? A duket prej aty një
burrë në moshë? Ai është babai. Ta thotë
vetë se çfarë mendon ai. Më vonë. Po një
grua, që tundet teksa ecën, e sheh? Ajo është nëna. Tani për tani nuk ka asgjë për të
thënë. Po një vajzë jo edhe aq të vogël, e
sheh? Po mua më dallon? Jam ai që po pi
cigare në ballkon. Pres të kalojë vrulli i
mëngjesit dhe shtëpia të bjerë në qetësi. Kaq
është familja jonë? Jo! Janë dhe komshinjtë. Afrohu, që t’i shquash mirë. Nuk kanë
ndonjë rol në këtë rrëfim, por nëse do të
mësosh diçka për shtëpitë filloje nga muret.
Janë aq të hollë sa pëshpëritjet, ofshamat,
ulërimat, rënkimet, britmat dhe belbëzimet
dëgjohen. Ja. Tani janë fqinjët e krahut të
djathtë që po rrihen, duke kërcënuar njeritjetrin me jetë. Një javë më parë, irlandezi
kuqalash, me të cilin ndaj murin e dhomës,
përplas ballët e shtratit, sa herë që vë poshtë aziatiken e thatë me të cilën jeton. Kur
balli i shtratit të tyre përplaset deri në shkallmim pas murit tonë, vështroj babanë. –
Drogohet, më thotë. Leksioni 1. Muret kanë
veshë. Na dëgjojnë, i kam thënë sime bije.
Drogohet, përsërit babai.
Babai di. Të gjithë. Për këdo. Mbajnë vesh.
Përgjojnë. Kuptohet nga bisedat. Zërat e
ulët. Kur flasin ulin kokën. Dhe sytë. I vetmi që guxon të ngrihet lart në gjithë atë
shushamë është zëri i evgjitit (nëse na lejohet ta themi, ndryshe e prishim fjalën evgjit
dhe gjejmë një tjetër ndërkohë.) Na fton të
dorëzojmë vjetërsirat që kemi në shtëpi. –
Hajde hekra t’vjetra! Vështroj babanë. Ai
është gjëja më e vjetër në shtëpi.
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Shkrimtari shqiptar Arian Leka paraqitet në antologjinë “A Good European” me tregimin “Paranoja”,
përkthyer në gjuhën gjermane nga Zuzana Finger. Tregimi nënvizon idenë se liria ekziston si një premtim,
por mungon në jetën e përditshme. Në “Hyrjen” e antologjisë, shkruar nga Cristina Nord e cila, merr në
shqyrtim edhe tregimin e Arian Lekës vërehet se kjo është jeta: për sa kohë që je i ri, ajo shfaq përballë teje
shumë mundësi. Por koha shkon dhe sa më shumë vendime marrim, aq më shumë biem, rrëzoheni, mundësitë
pakësohen, mbetemi mënjanë dhe, njëlloj si protagonist në tregimin e Arian Lekës “Paranoja”, vërejmë se
kemi ndryshuar krejtësisht, e kemi humbur atë që kemi pasur, më së shumti lirinë, se jemi rënduar, nuk
mundemi të fluturojmë si dikur dhe aty ku dikur priteshin të na dilnin flatra ka mbirë lesh i zi. Vazhdon
zvarritja. Rënia. Antologjia “A good European” ka bërë bashkë 38 Institute “ Goethe” në Europë dhe
partnerët e tyre, për t’u marrë me çështjen e lirisë në qytetet e Europës dhe adreson pyetje të gjera si ç’do
të thotë fjala liri në Europën e sotme? Çfarë vlere ka liria? Ku ndihet më fort kufizimi i lirisë? A është liria
në rrezik? Titulli i kësaj antologjie i bëri bashkë këta shkrimtarë të njohur europianë, të cilët janë shprehur
mbi vetëdijen europiane dhe mbi konceptin e lirisë, në kuadrin e një projekti të gjerë europian, titulluar
“Freiraum”.

PARANOJA

Kaloj nëpër korridor. – Kemi ndonjë
gjë për të hedhur, baba? Më peshon me
sy. Që nga koha e eksodit të marsit, kur
flakëm në rrugë çdo gjë të vjetër që
kishim, për t’i zëvendësuar me laminatë
dhe llamarinë italiane, kam parë të
njëjtën ëndërr. Një furrë të madhe. –
Soba. Lavatriçe Herka t’vjetra! – Ti po!,
vazhdon monologun ime shoqe nga banja. Liria vetë, ti. Më dhe liri atëherë. Por
më ruaje. Në distancë. As kot nuk paska shpëtim. Nuk më ruan babai. As vëllai. As ti. Më është qepur vajza. Po, po.
Vajza jonë. Ajo bukuroshja. Që të ngjan
ty. – Ime bijë...!, e plotësoj.
Ajo del. Fik dritën. Përplas derën.
Banja bosh. Fjala atëherë, me të cilën
ime shoqe filloi ankimet, përplaset pas
cipës së timpanit të veshit tim. E ke vënë
re? Askush nuk përdor fjalë të përpikta
në shtëpinë tonë. As emra. Dikush .
Gjithkush. Kushdo. Kuptoj. Time shoqe
kur thotë: fshihemi te njëri-tjetri. E kuptoj. Thotë dikur. Shqipton fjalën atëherë,
kur nuk dëshiron ta thotë fjalën diktaturë.
Ndez dritën. I pari objekt që shoh kur
hyj në banjë është… Prej disa kohësh
ime shoqe e ka pasuruar banjën. Me një
objekt të ri. Meriton përshkrim. – Nuk
është turk, as kinez, si ata regjistratorët
e tu, më tha teksa e nxirrte nga kutia

gjithë kujdes. – Është Richard Salter.
Punë, jo lodër!
Ishte peshore. E markës Richard
Salter. Me një sy të madh prej xhami në
mes. Pakashumë si sytë magjikë që
çdokush montuar në derën e jashtme të
shtëpisë. Syri i Salterit më vështron.
Rreptë. Me qortim. Majtas 120. Djathtas 10. Zero në mes. Mes atyre shifrave
rri unë. I gatshëm për peshë. Sa duhet
të jem? Fishkëllej, teksa derdh ujët e
hollë. Stuck in the middle with you. Kllounë majtas / Xholë djathtas / Kam
ngecur mes jush. – Do kisha dashur
barometër…Në vend të peshores, i
thashë sime shoqeje, kur Richard Salteri hyri në shtëpi. – Për të marrë dubluar rolin kryesor, Fionën te Shrek 3, zërin
që bën Cameron Diaz, kupton, duhet të
bie 7 kg.
Shtyp butonin shkarkues. Zbrazja e
ujrave më çliron. Gjithçka që më ka
ardhur në në majë të hundës dhe fel prej
meje bashkohet me ujrat e zeza, të
bardha e të turbullta dhe, prej aty zhduket nëpër sifonë, kanale e gropa grumbullimi, për të mbërritur kushedi se ku,
në kushedi se cilën pikë grumbullimi.
Kthehem përballë Richard Salterit. Hipi.
Shigjeta vërtitet mes 70 dhe 90. Kam
rënë? As një grimë. Kam shtuar. 300
gramë. Kjo çmend. Gruan time, më

shumë se mua vetë. – Ç’të jenë ato 300 gramë
që shton, kur nuk pi më alkohol, kur ke
hequr brumërat?, do thotë. Dera e banjës
troket. – Dil! Vajza vonë për shkollë.
Është ime shoqe. Troket mbi portë e parajsës sime. Jam gati, por nuk dal. Fik dritën.
Ulem mbi WC. Fishkëllej. Gjithçka zhytet
në errësirë. Shumë e errët për të parë. Gjithçka zhduket. Edhe Richard Salteri. Dëgjoj
gruan time, që vazhdon të trokasë mbi derën
e Heaven’s Water Closed. Që nga viti 1973,
kur linda, Bob Dylan më thotë të njëjtën gjë:
dorëzohu; lësho armët; mos lufto. Ndez
dritën. Orenditë e zhdukura zënë vendet e
tyre në banjë. Një. Dy. Tre. Hap derën. Dal.
Rëndë-rëndë. 300 gramët peshojnë. – Nuk je
më si dikur!, tha ime shoqe, teksa më sheh
sesi eci rëndë-rëndë nëpër koridor. – Je bërë
si punishte, që nxjerr tym nga hundët dhe
prodhon vetëm…!
Vazhdimin e di. E kam dëgjuar. – Ku i ke
premtimet? Fjalët e bukura? Ku janë kohërat
kur më thoshe se do fluturonim? Se ti fluturoje, o burrë? Aha! Nuk qenke më Ai! Nuk
ma përmend emrin. Jam përemër vetor.
Dikush. Kushdo. Jo Richard Salter.
Kam dalë. Shtrihem në cep të shtratit. Jo
në anën e saj. Fare pranë murit të përbashkët, ku irlandezi kuqalash përplas ballët e
shtratit. Zaptoj gjysmën time. Vëzhgoj
trupin. Në rregull si inventar. Gjithçka dyshe. Nga lart poshtë. Veshë dy. Dy sy. Dy duar.
Dy krahë. Dy këmbë. Dy veshka. Mushkri e
ndarë më dysh. Zemra me dy barkushe. Dy
koqe. Dhe unë, që kam ngecur mes tyre.
Kaloj dorën nëpër flokë. Pastaj në të
kundërt. Nga gjoksi në shpinë. Aty ndalem.
Kuptoj. Më mirë. Time shoqe. Në vendin ku
duhet të më kishin mbirë flatra, siç i kisha
premtuar asaj se do të mbinin një ditë dhe
se prej asaj kohe do të fluturonim bashkë,
dalloj se ka filluar të mbijë… Afrohu! Më
pranë! Çfarë pe? Qime të ashpra. Lesh i zi.
Ja pse nuk mundem të fluturoj! Si dikur. Faji
i 300 gramëve? Jo. Qimet? Leshi i zi? Jam
burri. Djali. Babai që sjell bukë, por jo gëzim
në shtëpi. Ka të drejtë. Ajo. Edhe im atë. Jam
makinë që nxjerr tym. Punoj me elektrik?
Me qymyr të zi? Me dru? Me avull? Me
hidrogjen? Jo. Punoj me mërzi!
Kaq do ishte e mjaftueshme për ta helmuar vazhdimin e një rrëfimi që nis me…:
Dita fillon keq. Por jo. Hedh sytë drejt laptopit, ku me titullin DOKTORI, ruaj përkthimin e filmit Doktor Zhivago me Omar
Sharif. Në ekran shënimi: New e-mail.
Pamja 2: Ngrihem nga shtrati, marr laptopin mbi prehër dhe, derisa të hapet posta,
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prej së cilës lexoj vetëm titullin URGENT,
bëj gati cigaren, të cilën do e ndez në
ballkon. Shoh lagjen. Nga lart poshtë. Tarracat e pallateve me depozitat e ujit dhe një
zorrë, që i bën të duken si elefantë mbi shkretëtirën prej betoni. Shoh rrugën dhe tregjet e frutave mbi trotuar. Lexoj: Zürich. Farmaci. Bruxelles. Parukeri. London. Flokë:
Hair Extensions -Thonj & Qepalla: Nail &
Eyelashes Extensions. Shoh edhe turmën
që nxiton. Ajo më gëlltit babanë (që do të
dalë të pijë kafenë me shokët) nënën (që do
të dalë të bëjë pazar) gruan (që do të shkojë
në audicion) dhe vajzën (që sapo është futur
në banjë dhe po bëhet vonë për në shkollë.)
Nuk do të jem në gjendje t’i mbroj. Do të
mbetem në shtëpi. Vetëm me Richard Salterin. Më ka shkuar ndërmend ta ekzekutoj.
T’ua jap evgjitëve [zëvendësje këtë fjalë] të
hekrave t’vjetra për skrap. Por ime shoqe e
do. Richard Salterin. Ka të drejtë ta
dashurojë Richard Salter-in. Ta mbajë edhe
në gji. Një ditë u qurravit edhe ime bijë. Erdhi drejt meje krahëhapur dhe kërkoi të më
ulet në prehër. – Nuk ke vend të lirë?, më
tha. Ai rri aty ku unë nuk jam ulur kurrë,
shtoi dhe ia dha të qarit e duke goditur laptopin në prehrin tim.
E kam mbaruar cigaren, por kam dëshirë
ta shoh sesi fundçja bie, pasi e kam flakur
nga ballkoni. Kthehem. Drejt dhomës. Emaili i porsambërritur është ngatërruar
mes uljeve të çmimeve, këshillave për kredi
të butë, pyetësorëve dhe 10 porosive për të
rënë në peshë. – Ndonjë ftesë?, pyet ime më,
që pret radhën në korridor. Ka kohë që nuk
mbërrin. – Të kanë harruar, thotë ajo. Të
gjithë. Edhe faturat e dritave vijnë në emrin
e babait, jo në emrin tënd. Mbërrij. Në
dhomë. Teksa pres që në ekran të shfaqjet
teksti i ri, në vend të fjalës BOTUES – e vetmja që do kisha dashur të shoh, dëgjoj babanë që më thotë:
– Be Genius or…Vazhdimin e di. – ...or
Find a Job…
Si do të tingëllonin, nëse im atë do të m’i
thoshte në shqip? – Gjej punë, ose... Pirdhu…!
Im atë nuk e ndyn gojën. Habitem! Si nuk
ka plasur deri më sot?! Pa mallkuar! Pa
sharë! Pa ulërirë! Për tim atë historia është
mbyllur. Nuk ka më vend. Aq më pak për
njerëz si unë. Që përkthejnë për bukën e
gojës. Si përkthej unë? Pa dëshirë. Njëlloj
siç përkthente dikur ai.
Pamja 3: Duhet të shoh se ku e kam lënë
gruan dhe vajzën. Se ku ndodhet nëna e di.
Sapo ka thënë: Të kanë harruar të gjithë!
Kaq ishte roli i saj. [Duhet të kujtohem t’i
jap një fjali edhe në fund.] Po babai? Afrohu.
Lëre të flasë. Kam qenë përkthyes, të thotë.
Nuk dëgjon. Ta ngre pak zërin? Flas rrallë.
Në shtëpinë botuese “8 Nëntori”, po. Kam
emër të shkurtër. Të kujton diçka të vogël,
që nuk rritet. Lec. Kam qenë njeriu i leximit
të fundit. Syri i Ftohtë. Syri Tretë. Kështu
më quanin. Nuk është pesudonim. Nuk ishte nevoja të isha spiun. Cila ishte detyra
ime? Kontrollova përkthimet e librave politikë. Mbikëqyra punën e të dënuarve, që
përkthyen nga burgjet. Për llogari të pushtetit popullor. Emrat tyre nuk u shfaqën
kurrë si përkthyes të literaturës marksiste.
As emri i im nuk u shfaq. Në listën kombëtare të profesioneve, zanati im kishte
shifrën 2634/01-07. Nuk ishte kod. Nëse vepra përkthehej gjermanishtja, syri i dytë e
përballte me frëngjishten, ndërsa unë
mbikëqyrja dy versionet e para me një version nga gjuha e tretë. Ndonjë kujtim? Po
ja! Si ta them? Se nuk dua as të mburrem.
Atë fjalinë e “Tetëmbëdhjetë Brymerit të Lui
Bonapartit”, atë që bën fjalë për personazhet që i shfaqen historisë dy herë, një herë
si tragjedi dhe një herë si farsë, e kam sjellë
në shqip unë. Po. Kaq. Ç’farë t’i them sime
bije? Se gjeniu që e gjeti zgjidhjen e Tetëmbëdhjetë Brymerit ishte gjyshi i saj, ky që
sot më hakërrehet duke ma përplasur në
fytyrë:
– Be genious or…!
E di. Të gjej punë. Nuk e di. Thua ta ketë
përmbushur im atë Liberté – Egalité – Fra-
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ternité? Një pjesë po. I barabartë me
shokët në shumën e pensionit mujor;
Vëlla e motër me nënën time në shtrat;
I lirë për të zgjedhur se ku do e pinte
kafen: në Bar Bruxelles apo në Zürich
apo në Cafe-London? Për të historia është mbyllur. E di evolucionin e racës së
tij. Nga gjembi, gjemb. Nga trandafili,
trandafil. Vazhdimin e marr me mend:
– Nga përkthyesit, përkthim.
– Do të fitosh para? Milioner në një
minutë? Përgjigjuni! Super-Quiz...!
Banja e lirë. Ime bijë ka dalë.
Pamja 4: Askush në familje nuk e di
se ajo që unë dua të bëj nuk ka lidhje me
përkthimin. Nuk dua të kem të njëjtin
profesion si im atë. Nuk dua të jem as sy
I tretë as sy i katërt. Gjëja që dua është
të shkruaj. Prandaj dhe mbaj shënime.
Çdo muaj çoj një synopsis. Gruaja nuk
di. Ndaj rri me veshët ngrehur. Përgjon
e-mailet që nis dhe që mbërrijnë në inbox. Mendon se kam dashnore. Është e
bindur. Nuk dyshon. Kërkon të dijë nëse
është përkthyesja bythëvogël e redaksisë, që buzëqesh si Penelope Cruz apo
ajo tjetra, që spërdridhet si Scarlett Johansson? Pres botuesin. Përgjigjen e tij.
Pres të lidhet interneti dhe të lexoj emailin që ka mbërritur. Shtrihem sërish në shtrat. Prek trupin. Vendin e caktuar për flatra, ku ka mbirë lesh i zi.
Gruaja afrohet. Më vjen pranë. E di se
çfarë mendon: Je shëndoshur! Je bërë
punishte që prodhon mërzi!. Nuk e
thotë: – Si nuk bën një përpjekje të vogël
për…! E di. Nuk bëj asnjë përpjekje për
ndryshim.
Ngrihem nga shtrati. Vë kufjet. Më

rë thirrorët “baba”, “nënë”, gjyshe”,
“gjysh”. – Jepi! Koha po mbaron! Edhe
10 sekonda, konkurrenti 1!
– Çdo force goditëse i përgjigjet e
kundëtra e saj, përgjigjet im atë nga
banja.
– Gabim, i konkurenti 1! Sapo i humbët 100 milion! vazhdon ime bijë, Që të
ngjan ty, ka thënë në fillim ime shoqe.
Na ngjan. Është kokulur. Edhe ne kokulur kishim qenë, por tjetër lloj. E vetmja gjë që kërkon janë bateritë. E dua atë
fëmijë. Ndonjë ditë do e heq laptopin nga
prehëri dhe do marr time bijë.
Pamja 5: Im atë ka hyrë në banjë. E
dëgjove çelësin kur u rrotullua? Katër
herë. Im atë nuk hyn kurrë vetëm. Merr
telekomandën. Telekomandim në distancë. Kështu ka ndodhur. Gjithmonë.
Edhe ai, njëlloj si vajza jonë, ka nevojë
vetëm për bateri. Kaq. Bateri për aparatin e dëgjimit, që mban në vesh. Bateri
edhe për telekomandën. E ka zgjedhur
të bardhë. Krejt ndryshe është telekomanda e televizorit të vogël, që kemi ne
në dhomën tonë. Nuk shërben për të
ndryshuar stacionet. Nuk është as kufiri ndarës mes meje dhe sime shoqeje.
Zë vend mbi shtrat. Telekomanda duket
si fëmija që ime shoqe aborton çdo natë.
E di mirë. Nuk ma fal. Ka të drejtën e
botës. Në dhjetë vitet që jetojmë së bashku, trupi i saj është bërë gati 120 herë. E
beson dot këtë? 120 fëmijë! 120 fëmijë prej
barkut të saj do mungojnë përgjithmonë në popullsinë e botës! 120 fëmijë
të zhdukur. Të paardhur në jetë. Vetëm
e vetëm se unë, sipas saj, nuk i dua fëmijët dhe që, po sipas saj, kam kryer një

ai të dalë. – Fillojmë pa humbur kohë me
titujt e faqes së parë.. – Babaaaa! Uleee! Im
atë bindet. Ul zërin e televizorit. Do kisha
dashur të ulërinte. Dua një vdekje dinjitoze!
Nuk dua të vdes këtu! Nuk dua të vdes kështu! Të madhe! Madhështore! Mësove diçka, i
them vetes. Pavarësisht nga vendi se ku jemi
ulur: para laptopit, si unë, në cep të shtratit,
si ime shoqe, mbi stol si nëna ime, mbi
krahun e kolltukut, si vajza jonë apo mbi
rrethin e halesë: ne bashkohemi rreth televizorit për të dëgjuar të njëjtën gjë: se po
vdesim!
Pamja 6: Jam shtrirë. Përgjumem. E-maili
është hapur. Nuk është BOTUESI, që pres
pasi I kam dërguar synopsisin. Është punonjës ambasade. Pas pune bën kërkime mbi të
drejtën zakonore në Kanun. Lexoj tekstin e
tij. Nuk kam shtuar 300 por 500 gramë. Lexoj deri në fund e-mailin. Fuck! Ishte çmendur? Nuk ishte hera e parë që porosiste tek
unë, por këtë nuk e kishte porositur kurrë
më parë. Çfarë? Një vrasje. [I dukem vrasës?
Me pagesë? Qenkam kriminel, që përkthej?
Si e do? Me tritol? Të telekomanduar? Apo
me silenciator?] I kthehem e-mailit. Nuk
duhet të ishe aq i papërgjegjshëm, i them.
Edhe vajza jonë e di se muret kanë veshë? Si
t’u them? Na falni, zotërinj. Nuk e kishim
fjalën për vrasje, por për gjueti për derra,
shpezë dhe arinj? Kështu t’u them, kur të
më marrin në pyetje? Zotëria nga ambasada studion Kanunin. Nuk porsit vrasje. Ju
me siguri e dini se gjoba e vrasjes, njëlloj si
gjoba e fajeve të randa faqe katundit zgjidhet njëlloj si për trathti? Por diplomati qe
çmendur. Kishte përdorur më të gabuarën
mes fjalëve. Ajo që kërkonte nga unë nuk
ishte as murder, as assasination, as sleep

PARANOJA

duhet të përfundoj normën ditore të dialogëve. Play. Fjalët e para janë të bolshevikut të ri, që i thotë Doktor Zhivagos:
– That’s right! Juri! Adapt yourself !
E përsëris me zë të lartë, derisa të më
pëlqejë përkthimi.
– Lëri filmat djalë, ma kthen im atë,
duke larguar nënën nga dera e banjës. –
Kjo botë ka vend për njerëz të zakonshëm. Si unë dhe si ti. Ndaj gjej një punë
ose…!
Ime bijë vrapon nëpër korridor. Kthehehet nga dera e banjës dhe flet me tim
atë: – Pyetje 100 milion! Cili është Ligji i
Tretë i Newtonit? Ajo nuk i përdor kur-

holokaust. Aty ku duhet të ishin 120
fëmijët, që nuk erdhën në jetë për fajin
tim, kemi një telekomandë. Të zezë. Si
gjak të mpiksur menstrual.
– Ku u gjet kjo shëmtirë? Ta kishim
së paku të bardhë!, kishte thënë ajo.
Mbaj këmbët. Para televizorit. Stacionet ndryshohen sikur xhindi të ketë
hyrë në shtëpi. Babai qenkësh gjallë.
Film. Emisione gatimi. Mund të mos i
ketë mbetur fuqi për të ndryshuar
botën, siç kishte mësuar nga Manifesti
komunist, por mbledh forcat nga haleja për të ndryshuar stacionet. Fillon
rubrika e dashur. Leximi publik i
gazetave në TV. E di. Ka ardhur koha që

dhe as dispatch. Kishte tjetër emër: Execution.
Vonë, i them, duke u kthyer në krahun
tjetër. I sheh ata spurdhjakët që thyejnë
passworde. Po ish-fuksat, që janë strehuar
si ekspertë nëpër banka, i sheh? Fërkojnë
duart nga kënaqësia, që na futën të dyve në
lak! E kanë hapur e-mailin tënd. Nuhatën
kërrmën! Si të sillen tani: si dinakë a si tuhafë? Mos ndoshta pas naivitetit tonë fshihet kurthi i mbuluar me gjoja 50 gjuetarë,
gjysma me armë si gjysma pa armë, që vrasin së bashku veç nji lepur dhe e ndajnë në
50 pjesë. Ndonjë raport i koduar, që ambasadat e fshehin si porosi të thjeshtë, për të
cilën vetëm strukturat e larta të NATO-s
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dhe INTERPOL-it kanë dijeni? Si? Të duket
si filmi A Beautiful mind, ku Russell Crow
dekodon mesazhet e fshehura në revista dhe
gazeta të rëndomta? Kam parë shumë filma? T’i lë filmat? Paska të drejtë im atë?
Hap sytë. Shija që ndjej në qiellzë, është e
përafërt me atë që duhet të lërë grepi i ndryshkur në gojën e peshkut. Më hahet. Kam
nevojë. Të përtyp. Më duhet t’i jap zemër
vetes. Kë përgjojnë? Mua? Po them diçka për
veten: Jam njeri i rëndomtë. Njeri që përkthen ç’t’i vijë ndoresh. Filma të vjetër. Biblën
në version të thjeshtuar për fëmijët. Etiketa ilaçesh. Fjalëkryqe. Doracakë përdorimi
të elektroshtëpiakeve. Jam paguar si përkthyes ligjesh europiane për afërsi institucionale me Europën. E di. Emri im si përkthyes nuk do të shënohet askund. As në
ndonje kapak libri. As mbi varr. Ka nisur që
herët. Tek im atë.
Ngrihem. Bëhet gati të zbresë për ta pirë
kafenë. Tri mundësi. Zürich-London-Bruxelles. E di. Nëse pas këtij e-maili më gjen
ndonjë gjë e ligë, të bie në dashuri me përkthyesen që spërdridhet apo të bie në burg,
nuk mund të mbështetem tek ai. Edhe po
erdhi të më vizitojë, vjen të ma plasë në fytyrë:
– Ta kisha thënë! Gjej punë! Be genious
or Find a job! Nuk je gjeni!
Fjala bir do mungojë.
– Ke ngjyrë të zbehtë. Bëji analizat. Feçe.
Urinë.
Pamja 77: Dolën të gjithë. Babai për kafe.
Vajza për në shkollë. Gruaja për të zgjatur
flokët me flokë falsë dhe për të vënë thonj e
qerpikë artificialë për rolin e ri të princeshë
Fionës. Del edhe nëna për pazar. Mbetem
vetëm. Me dashnorin e sime shoqeje. Richard Salterin. Megjithëse shtëpia është e
ngushtë, nuk e duroj dot vetminë. Mbërrij
në ballkon. Prej aty shoh edhe kafenenë e
vogël, ku shokët e fëmijërisë mblidhen për
baste, konjak, raki dhe birrë vendi të lirë
vendi. Dëgjoj Jarin, që përdorur fjalët me
kursim: – Jaro, birrë, raki: meze salcë e sallatë! – Erdhi...! – Pa qepë...! – Kuptohet...! –
Me vaj...! – E di...! – Jaro! – Krizë!
Zbres shkallët. Në të gjitha dyer ka sy
magjikë. Kush hyn e kush del, kush shan e
kë pëshjtyjnë dhe kush i flak plehrat nga
ballkoni. Jo vetëm unë. Të gjithë mendojnë
se dikush i përgjon. Në sheshpushimin e
katit të tretë takoj fqinjin. Më këshillon të
ruhem. Nuk e humb kohë.
– Nga të gjithë, më thotë. Sidomos nga
shitësit ambulantë. Duken si të këputur, por
na spiunojnë fort. Na e bëjnë skanerin nga
ato që fusim në çantë. Pse, thua ti, u shpikën
qeset plastike, vazhdon? Kushtokan më
lirë…!? Jooo! Qeset plastike u shpikën që të
na kenë nën kontroll. Radiografi. E di si u
zbatua skema? Kam parë një dokumentar.
CIA investoi. Dha para. Që kur qeset plastike hynë në jetën tonë ata e dinë se cilët
jemi. Se ne jemi çfarë hamë, apo jo, profesor?!
Nuk di pse më quan ashtu. Për të më fyer,
ndoshta.
– Dikur na përgjonte vetëm Sigurimi. Tani
na përgjojnë të gjithë, dëgjova me t’u futur
në kafenenë e Jarit.
– Ja, shikoje, tha njëri prej shokëve, duke
treguar Jarin me sy. Mendon se mund ta
blesh me bakshish? Sado që t’i japësh, i duket
pak.
– Ruhu! Nga të vjetrit, sidomos.
– Ulu! Pse nuk ulesh. Prit ta pastrojmë
tavolinën, tha shoku tjetër dhe filloi të kontrollonte me gishtrinj nën mbulesë.
– Pastër?
– Pastër.
Zër vend.
– Lypsit janë edhe më të këqij, vazhdoi ai.
Tre turne punojnë. Ata që lajnë xhamat e
makinave te semaforët janë hiç. Tjesht mbledhi informacion. Kaq. Lypsit janë të rrezikshëm. Apo jo?
Mbledh supet. Jam si ai që po i zbulohet
një botë.
– Ç’pandeh ti se bisedojnë, kur mblidhen
te klubi i lagjes në mbrëmje? Të duken gjë si
qyqarë? Veç t’i dëgjosh. Ky ka! Ky nuk ka!
Ky ka, nuk jep! Ky nuk jep se nuk ka!
Këto po bisedonin edhe para se të vija
unë apo e kthyen bisedën kur hyra? Përse
tani? Dinë gjë për e-mailin? T’u them se më
përgjojnë? T’i këshilloj të mos bëjnë kurrë
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pazar me qese plastike?
Paguaj edhe nga një raki, birrë me
meze për shokët dhe marr rrugën drejt
redaksisë.
Pamja 8: Do jem këtu derisa të vijë mesnata. Derisa të mbyllet edhe faqja e fundit e fjalëkryqeve. Që të mos më pyesin
pse e kam zbehtësi në fytyrë, filloj t’u
rrëfej kolegëve të redaksisë mbi paranojën që ka pllakosur dhe se nga lagjja
ime mund të na molepsë të gjithë.
– Si te filmi Verbëri, e kujtoni, pakashumë?
Në vend që të çuditeshin, ata më vështrojnë në sy. Ngultazi. Hetueshëm. Nuk

timet e tyre i kalojnë shtetit dhe shteti.
Falë romëve dhe evgjitëve, shteti di
gjithçka për ne. – As këtë nuk e kupton?
Romët dhe evgjitët mbajnë shtetin në
këmbë. – Janë aset. Kupton? – Shtetin,
thotë. Botën, duhet thënë. – Shteti është
pjesë e organizmave euroatlantike, apo
jo? Shteti përpilon lista. Raporte. – CIA.
NATO. OKB. OSBE. KFOR. UNCHR. – Të
gjithë. – E kupton tani se ku përfundojnë
plehrat tona!? – Merr vesh se asgjë nuk
është mbeturinë apo vjetërsirë. Çdo gjë
riciklohet? E sheh se evgjitët dhe romët
që ti nënvlefëson janë të rëndësishëm për
ndërkombëtarët? – Aty mbërrijnë të

erët, as policët, as lypësit dhe as ndërkombëtarët. Kupton?
Tund kokën.
– E fundit fare dhe e lëmë për sot! Bli një
trastë lecke, si të gjyshërve. Torbë. Jemi të
rrethuar, vëlla! Por, por t’ua them të tjerëve
më marrin për të çmendur. Nga të gjitha anët
na survejojnë. Më keq se atëherë. Dhe ai, njelloj si ime shoqe, nuk e përdor fjalën diktaturë. Thotë atëherë.
Pamja 9: Ka zbardhur. Kthehem. Në shtëpi. Më pret e-maili që mbërriti mëngjesin që
shkoi. Kam tri mundësi. Delete! Spam! Archive! Njëlloj si im atë. Kafe Zürich. Bruxelles. London. Çfarë duhet të bëj me e-mailin

marr vesh se kush flet dhe kush hesht,
ngaqë flasin të gjithë:
– Shaka? – Vërtet nuk di gjë, apo bën si
trap? – Do na kujtosh të drejtat humane
tani? Përbuzjet raciale? Paragjykimet?
Homofobitë? – Lëri lypësit dhe kamerierët? Po romët, romët dhe evgjitët e vegjël, i njeh ti? [Pas korrigjimit të fundit
rreshti me vizë dhe prej këtej e deri në
fund fjalët me vizë duhen fshirë] – Nuk
na lënë as t’u zbrazemi e t’u themi evgjitë!
– Nuk i njeh ti ata? Mirë që na zgjojnë
duke kërkuar hekra t’vjetra me altoparlant, por edhe na spiunojnë kur i fusim
në shtëpi gjoja si hamallë? Kujton se janë
në pikë të hallit, ëë? – Romët dhe evgjitët
nuk janë as evgjitë dhe as romë. Janë spiunë! Dhe mos më thuaj se nuk të paralajmërova! – As mos u gënje? – Mos u bëj
sentimental, kur t’i shohësh të zhytur me
kokë në kazanët e plehrave! – Të vika keq,
kur i sheh si ecin me karrocat e fëmijëve
bosh?! Të gjorët! Nuk shumohen dot? Në
vend që të përkundin fëmijë, shëtisin me
karrocat e mbushura me kanoçe e bidonë!
– Na hapët barkun me gjithë karrocat
shterpë të evgjitëve pa fëmijë?! – Detyra e
romëve dhe evgjitëve nuk është të mbledhin kanoçe, por t’i bëjnë sytë katër se
çfarë hedhim në plehra ne. – Për këtë paguhen. Ja ashtu, me këngë në gojë e me buzë
në gaz, sikur shkojnë në aksion, ata gërmojnë qeset tona: lexojnë faturat, kontratat, pagesat, bashkojnë letrat e grisura, grisin ambalazhet, lexojnë çmimet mbi
etiketa dhe i çojnë aty ku duhet. – Shkurt,
romët dhe evgjitët na njohin më mirë se
ç’e njohim ne veten. Ata e dinë se cilat
ushqime na bëjnë alergji. Glutenin. Laktozën. Kolesterolin. Përqindjen e yndyrës.
– Evgjitët dhe romët bëjnë inventarin e
shtëpisë dhe njoftojnë... – Ku? Kë njoftojnë?, i pyes pa e përmbajtur do veten. –
Kë njoftojnë, se më çmendët? – Hajdutët,
kë tjetër? – Pse, ç’të tha mendja?! – Njoftojnë dhe vrasësit me pagesë. – Kur policia i kap, zbërthehen, këndojnë. – Rapor-

gjitha, ta dish. Ata dinë. Na numërojnë.
Edhe pordhët. – Kot ruhesh! Kot! Hiq
dorë! Ata e dinë edhe se çfarë po bluajmë në mendje dhe se po çfarë po bisedojmë tani. – Sa herë që shtypim butonin
e shplarjes së mutit në halé, domethënë,
sa herë që dhjesim, kupton, njoftimi shkon taze drejt tyre. Në ndërmarrjen e
kanalizimeve, te pusetat që mbledh
mutrat e qytetit janë po ata: romët dhe
evigjitët, domethënë. Aty luftohet informalitetit. Na bëhet analiza se çfarë hamë
e çfarë pimë, sa shpenzojmë dhe çfarë
sëmundjesh kemi. – Kot ruhesh! Kupton?
Nuk mbrohesh dot! – Edhe se çfarë
prezervativi përdor ti: të shtrenjtë apo
të lirë, me aromë luleshtrydhesh apo
trëndafilash, e dinë?, tha ajo që qesh me
dhëmbët rruazë, si Pelelope Cruz.
Ndjek përfytyrimin që më çon drejt
gropave septike, drejt kanaleve, drejt
koshave dhe kavaletave me plehra, drejt
pirgjeve me jashtëqitjet prej letre, prej
qelqi, inertesh, ushqimet e prishura dhe
plasmaset e qytetit. Prej aty shoh vendin ku janë groposur ilaçet e skaduara,
dorezat e gjakosura të kirurgëve, mëlçitë
dhe tëmthet e hequra, gurët në veshka,
këlbazat e veremlinjve, lafshat e syneteve, qelbi e gangrenave, dylli i veshëve,
lythet, leshrat e rruara e të qethura para
operacionit, thonjtë, nishanet, tumoret
dhe gungjet e gishtrinjve e të këmbëve.
– Po të tregoj edhe të fshehtën e fundit, nëse do të shpëtosh. Nëse do paqë,
bëje larg pazarin! Sa më larg. Shko aty
ku nuk të njeh njeri. Edhe qesen e plehrave. Sa herë që ta duhet ta flakësh jashtë, mos shko në kazanët e plehrave të
lagjes! Mos përto! Shko sa më larg! Në
lagjen tjetër. Edhe aty mos u ngut t’i
flakësh menjëherë. Hape qesen e plehrave ngadalë dhe shpërndaje pjesë-pjesë
në qeset e plehrave të tjera. Futi mbeturinat e tua aty dhe nuk kuptohesh kurrë
as se çfarë ha dhe as se çfarë pi. Kështu
nuk të gjejnë dot as evgjitët, as kameri-

e diplomatit, që ka kërkuar të dijë mbi
vrasjet?T’i prish? T’i bëj Delete!? Prishen? A
zhduken? Po sikur edhe brenda koshit të plehrave kompjuterike, aty ku shkruhet Trash
apo Rdcycle Bin të jetë strehuar ndonjë komunitet romësh dhe evgjitësh, që mezi pret
t’i flak në kosh e-mailet? Ja, sikur i shoh.
Fërkojnë duart gjithë gëzim.
Futem në dhomë. Flenë. Të gjithë. Nëna
del në korridor. Më pyet nëse i bëra analizat.
Feçe. Urinë Si t’ia shpjegoj? T’i them se është
e kotë! Se nuk i bëj analizat. Se dikush duhet
të rrijë përmbys, me siguri, derisa të zbulojë
se masa që shtohet brenda trupit tim nuk
është tumor, as gangrenë e zmadhuar. Është
ajo që ime shoqe e ka pikasur në krye Ka
pasur të drejtë. Jam punishte. Punoj pa
rrymë elektrike. Pa avull. Pa naftë. Pa qymyr.
Pa erë. Pa bateri. Prodhoj vetëm një mall. 700
gramë mërzi të pastër çdo ditë!
Pamja 10: Duhet ta rifilloj punën aty ku e
kam lenë. Vë kufjet në vesh. Minuta 1.30.56.
Play. Mbaj vesh bolshevikun e ri, që po
këshillon Doktor Zhivagon:
– Jury! Adapt yoursef ! Mbaj shënim: – Përshtatu, Juri! Duhet të përshtatesh!
Dëgjoj zhurma. Dal në korridor. Janë
mbledhur të gjithë aty. Im atë. Gruaja. Nëna.
Vajza. Richard Salter. Diplomati i huaj. Jari.
Shokët e fëmijërisë. Spiunët dhe ata që përgjojnë. Njerëzit me të cilët punoj. Komshiu pesimist. Cameron Diaz. Fiona e Shkrekut. Scarlett Johansson. Penelope Cruz. Romët.
Evgjitët. Më pyesin se çfarë duhet të bëjnë. Të
flasin? Të heshtin? Si vazhdon?
Babai niset drejt banjës. Me telekomandën
në dorë: Para se të hyjë, më thotë:
– Si nuk gjete një punë për të qenë!?
Thuaje fort, e nxis, duke e parë drejt e në sy.
Thuaje, atë që dua ta dëgjoj prej teje dhe prej
të gjithëve. Thuaje siç e di. Pirdhuni! Zhdukuni! Babai nuk çmendet. Kurrë. Nuk kam harruar. Titulli nuk është Paranoja. Më duhet të
gjej një tjetër. Zvarritja. Rënia. 300 gramë. Flatra dhe lesh i zi.
– ... Gjej punë…Gjej punë, se na çmende!,
dëgjoj.
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ështja e prishjes apo jo të godinës së
Teatrit Kombëtar tregoi se mund të
ketë protestë të artistëve, shumë konsekuencë të idesë së tyre, por asesi revoltë
për të drejtat. Kjo fjalë e fundit në fjalor gjendet me këtë perifrazim: Kundërshtim i një
grupi njerëzish, që shpërthen me zemërim e
me dhunë kundër pushtetit politik ose
kundër rendit në fuqi; kryengritje (zakonisht në vendet me sistem shtypës e shfrytëzues). Shqipëria nuk e ka këtë sistem, por
aman ka një drejtim shtetëror që lë shumë
për të dëshiruar, sa i përket menaxhimit të
problematikave me të cilat hasen fashat shoqërore të ndryshme. Mes tyre janë artistët,
që janë nëpërkëmbur shpesh qoftë edhe
përmes miklimit të tyre apo më shumë akoma komfortit që i është afruar përfaqësuesve
të tyre të ndryshëm. Por larg këtyre, arti
shqiptar megjithë arritjet e mëdha është
shumë i brishtë dhe i pamundur të provokojë revolta, ku të përfshihen dhe fasha
të tjera shoqërore. Shqipëria nuk është se e
ka shumë prioritet artin dhe më keq akoma
në emër të tij abuzohet nga sharlatanë të
ndryshëm.
Protesta e artistëve, në fillim të viteve
2000 me një strukturë qeveritare jo shumë
të largët me ditët e sotme (Rama ishte Ministër Kulture dhe ideatori i një reforme që e
përçau komunitetin kulturor, kurse Ilir
Meta ishte kryeministër i vendit), na mësoi
se ky komunitet është i paqartë, lehtësisht i
shantazhueshëm dhe shumë gati për flirte.
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Zhgënjimi i komunitetit të artistëve shtohet edhe për faktin e pagesës së trishtë, por edhe ajo që nuk është bërë
gjatë qeverisë socialiste, e cila mëtoi në fillim me titullarët e saj dhe grupin drejtues të bënin një fushatë të
gjerë për t’i takuar dhe folur nga afër me komunitetet. Por, gati gjashtë vjet më vonë nga mandati socialist,
artistët, i frikësohen paq të ardhmes, që lidhet me frikën nga shkurtimet, kontratat, fakte që i bëjnë ta mendojnë çdo gjë ndryshe. Po a mund t’i bashkohen kësaj revolte, që po nis pak nga pak. Kjo mbetet akoma për
t’u parë...

A mund të ketë një
revoltë të artistëve?!

Mësimet e vitit 2018 na e treguan plotësisht
këtë. Ashtu si mendohej nga gjykimi i
kthjellët edhe ky mandat qeveritar nuk është se tregoi ndryshime të mëdha për komunitetin artistik, ku problematikat më të
mprehta mbesin veç atyre të trajtimit dhe
ato ligjore. Libri vazhdon të jetë i mbushur
nga pesha e taksave, që po e varfëron shumë
autorin dhe njerëzit e procesit të bërjes së
librit, kurse komuniteti artistik ka mbetur
i kapur në një tollovi të frikshme. Pesha
kryesore e vlerësimit mbetet te eprorët e

institucioneve që tashmë e shprehin
cinizmin afër dhe jo shumë larg shprehjes
së vetë z.Rama. Nuk ia vlen të flitet për Galerinë e Arteve sepse tashmë mënyra e sjelljes
së eprorit të saj e tregon hapur këtë, por
shqetësimet reale që ka nxjerrë komuniteti i
artistëve të operës, vatrës ku filloi protesta e
madhe e artistëve dikur. Ata kërkojnë që rregullorja e brendshme të mos jetë mbi dispozitat ligjore, të vlerësohen në borde dhe në rrogat, por edhe të kenë kontrata kolektive.
Duket se vëmendja ndaj e tyre mbetet jashtë

interesit të titullarëve kurse propozimi i tyre
që bordi artistik të jetë me përfaqësues të
barabartë nga institucioni dhe komuniteti
artistik, nuk po dëgjohet. Artistët e besojnë
mundësinë e kontratës kolektive, pasi në
këtë kërkesë përkonte edhe një propozim i
njërit nga titullarët e Ministrisë së Kulturës,
i cili jo vetëm e ka trajtuar por dhe ka dhënë
udhëzim të respektohet kontrata kolektive
e punës. Varfëria e vendit, e ardhmja e pasigurt dhe kursi pa logjikë ku po shkon ekonomia e bën shqetësimin e artistëve të jetë real,
pasi nuk kanë kontrata në xhep. E fundmit
gjë, që u mbetet, është që t’i drejtohen
Gjykatës Administrative si sindikatë.
Zhgënjimi i komunitetit të artistëve shtohet edhe për faktin e pagesës së trishtë, por
edhe ajo që nuk është bërë gjatë qeverisë socialiste, e cila mëtoi me titullarët e saj dhe
grupin drejtues të bënin një fushatë të gjerë
për t’i takuar dhe folur nga afër me komunitetet. Por, gati gjashtë vjet më vonë nga
mandati socialist, artistët, i frikësohen paq
të ardhmes, që lidhet me frikën nga shkurtimet, fakt që i bën ta mendojnë çdo gjë ndryshe. Po a mund t’i bashkohen kësaj revolte,
që po nis pak nga pak. Kjo mbetet akoma
për t’u parë..

Në stilin e zakonshëm tejet epigramatik, autori i njohur, sjell një cikël krijimesh të periudhave të tij të shkuara

LEXIMI I MURGUT
Cikli poetik i mbijetesës

NGA MOIKOM ZEQO
Një murg po lexon, - trupi i Homerit rrëzohet – diku në Jeruzalem, - a në malin e Sinajit, - një buri e të vdekurve – s’nxjerr tinguj,
- por proverba të Solomonit! – Dhe murgu
lexon – edhe sikur rreth tij – të lëvizin dhe
të ikin shekujt! – Murgu hesht, - nga
Apokalipsi – dalin ca kuaj me koka gaforesh!
– Erdhi koha, - që një kohë tjetër – të vijë –
më në fund! – Kush kërcen – tek Zotërimet
e Përjetësisë? – Një Hënë inkandeshente –
tani rri nën det! – Erdhi koha, - për një tjetër
hapësirë – ku bredhin mendime të fshehta!
– Erdhi koha, erdhi koha, - që murgu t’i djegë
pergamenat antike! – Ca shqyte të – ndryshkura të pikëllimit – janë rrëzuar në stralle!
– Kush i ruan amanetet – e zogjve të vdekur
– njëmijë vjet më parë? – Digjen qirinjtë –
dhe këmbanat gjëmojnë, - por qyteti ka mbetur pagan, - rrugët e tij – janë të hapura – si
subjekte të Dyshimit të Madh! – Skelete
kuajsh – janë grumbulluar – në fushën e
muzgut! – Si skelete zotash! – Si hieroglife të qenieve, - që s’i pamë – dhe s’i pamë kurrë!
– Murgu – ngriti ballin – drejt pishtarit të
ndezur – të qelës së vetmisë! – Sy të bardhë,
- sy të verbër, - si sytë e Jehovait, - që s’u

shfaq asnjëherë – në formën e vërtetë, - Moisiut ju shfaq në mal – si një shkurre, - që
digjej, - por s’konsumohej, - më pas – u shfaq
si Krishti, - pa asnjë imunitet – nga rrahja e
turpëshme – dhe kryqëzimi i frikshëm, - për
të mos u shfaqur kurrë më! - Murgu i fandaksur – s’del dot - nga qela! – Mjekra e tij –
veç gurëzohet – dhe gjithçka përfundon –
në një kaleiodoskop stalagmitesh!

1996
TRA
TEL
UMIT
SHPIRTRA
TRAT
LUMIT
SHPIR
Shpirtra të lumit! – Pse doni – të shkoni –
në det? – Shpirtra të lumit, - me supet plot
gjethe, - me gjokset plot zogj të vegjël! – Ka
mbetur – në kodër – skeleti i një peme – si
një timon detar, - i një anijeje, - që s’është
më, - pa kapiten, - pa marinarë, pa busull, pa vela! – Një anije – e së Panjohurës
Panjohurës, - që i
ka tundur – të parët tanë, - por jo
pasardhësit!
1996
DELFINËT PËRRALLORË
Ai e artikulonte – fjalën “det”
“det”, - si askush,
- që brenda saj të lëviznin, dhe të vezullonin
delfinët përrallorë!
1996

FUGA E VDEKJES
Paul Celan mendon, - për fugën e vdekjes, - njerëzit pinë – qumështin e zi – të
kjes
dritës së natës, - e pinë në agim, - në mesditë,
- në mesnatë, - pastaj mihin një varr – në
hapësirat e ajrit, - ku nuk është ngushtë, për t’u shtrirë. – Diku banon një njeri – në
një shtëpi me nepërka, - ai dëfrehet dhe shkruan! – Gjermania është gërsheti i artë i
Margaritës – të veshur me mug! – Njeriu që
shkruan – del nga shtëpia nën yje, - ndjell
qentë e zinj – pastaj na urdhëron! të hapim
një hendek – e mbi të të kërcejmë! - Qumështin e Zi – të dritës së natës – njerëzit e pijnë,
- e pijnë në agim, - në mesditë, - në mesnatë, e pijnë – e pijnë – dhe njeriu që shkruan
zbavitet – mes nëpërkave – dhe Gjermania –
është prej gërsheti të një bukurie – të veshur me mug! – Na urdhëron – të gërmojmë
– më thellë hendekun, - ai tund një revolver,
- bërtet, - sytë i ka të kaltër! – Qumështin e zi
– të dritës së natës – njerëzit e pijnë, - gërsheti i artë i Margaritës – përhapet si hiri i
kohës, - një luan na urdhëron, - vdekja është një usta gjerman, - bërtet, - që edhe varri
në hapësirë – të hapet, - atje, ku s’është
ngushtë! – Ah, qumështin e zi, - të dritës së
natës – të tërë e pijnë, - në agim, - në mesditë,

- në mesnatë – dhe njeriu me nepërka – e me
sytë e kaltër, - i ndjell qentë – ai qëllon me
plumb – drejt e në shenjë, - një varr qiellor –
u dhuron – njerëzve -, të gremisur në hendek!

1996
T
AMFORAT
AMFORA
Në banketin e Kohës, - gostiten Zotat, - të
rrethuar nga amforat! – Zotat pijnë me fund,
– miliona sy, - që shohin, - por edhe sytë e të
verbërve, - zemrat e sundimtarëve – dhe të
hijeve, - ditët dhe netët, - i ngrenë amforat –
dhe ato janë bosh, – dhe Zotat janë më të
fortët e pijanecëve, - ata çojnë tek buzët, –
zbrazëtinë, - dhe s’derdhin shkumën, - as
piklat, - se Zotat s’pijnë – si vdekëtarët e
brishtë!
1996
UAN P
A U VËNË RE
KALU
PA
GJËRA QË KAL
Claude Roy thotë, - në intimitet, - se ka
gjëra të fshehta, - që kanë ngjarë, - njerëzit,
- që i panë – dhe i përjetuan, - kanë dyshuar
më pas, - dhe gjërat mbetën të fshehta, përgjithmonë! – Në 12 prill 1883, - në Katanzaro të Kalabrisë – një çunak arbëresh, ven
uto
dymbëdhjetë vjeç, - i quajtur Ben
Benv
enuto
Vergilio
ergilio,, - ndërsa peshkonte – mbi ujërat e
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një lumi, - befas i bëhet, - se hapësira ka
katër përmasa, - pra i fekton në tru, - ai zbulim, - që më vonë – do të quhej Teori e Relativitetit
tivitetit. – Po çunakut – s’i mbeti në kujtesë
– më pas – asgjë! – Më 1913, - ai u bë nëpunës
– i Zyrës së Tatimeve, - në Regio di Kalabria,
- u vra në 1915, - në Piava, - i veshur – me
uniformë borsolieri! – Më 1979 – kozmonautët amerikanë – në raketën Apollo – panë se
një skaj – të Galaktikës, - një burim, - që
rrjedh, - me një murmurimë të mekur, - sigurisht, - që del - nga muzika e sferave, - që e
përfytyroi Pitagora, - dhe Kolonel Gregu
Gregu, komandant i anijes kozmike – e njoftoi këtë
zbulim, - në sallën e kontrollit të NASA-s, por informata u hodh poshtë, - kjo dukuri –
u shpjegua – me kondesimin e avullit, - që
mbështillte – atë çast, - gallustrat e kabinës
raketore! – Në 22 nëntor 1937, - në Pitsburg
të Ohio-s, - me skenën e Comedy Hall
Hall-it, iluzionisti Samuel Philips, - me pseudonimin
Profesor Misterili
Misterili, - gjatë dhënies së numrit “Gruaja e sharruar dhe e ringjallur”
ringjallur”, vë re, - se një sharrë e njëmendë, - e mprehtë
si brisk roje, - ka zëvendësuar sharrën e
rreme, - që ka përdorur çdo mbrëmje. – Ai do
të ndërpresë gjithçka, - një forcë e papërballueshme, - e detyron të vazhdojë, - ta lëvizë
sharrën, - kështu i jep fund numrit, - i bindur se ka bërë një vrasje. – Por asnjë pikë
gjaku – s’del nga trupi i partneres, - që ngrihet në këmbë, - e pacënuar, - ajo i thotë Profesor Misterilit, - s’e s’ka ndjerë asgjë, ndoshta diçka – e ka gudulisur lehtë. – Këto
gjëra kanë mbetur të fshehta, - për shumë
kohë, - ose për gjithmonë!
1996
DETI ËNDËRRON
Deti ëndërron – për t’u shndruar – në një
shumësi formash, - po kush mund të bëjë –
nga gjeometria e kristaleve të borës, - një
shtëpi futuriste – për lejlekun e Mjedës? –
Tani mjegulla, - kafshë vizuale, - si e ardhur
– nga psikika e të pagjumëve! – Muzgu vë
flatrat – e një lakuriqi nate! – Dhe kudo ka
zambakë - ngjyrë kozmosi! – Vjeshta klith –
si grua e kapur nga leshërat! – Para vjeshtës është emblema, - një mburojë bronxi, ku është vizatuar, - një kokë tigri! – Shumë e
vështirë, - t’i afrohesh! – Dëgjo: po më rrëfehet – një portokall – dhe unë s’kam indulgjenca për të! – Po një kalë diçka më
paralajmëron – si Kryeengjëlli Gabriel! – Si
po hyjnë tani – këto qiparisë viganë – në të
mbretërinë e të folurit njerëzor? – Këta shkëmbej – analfabetë janë, - por dinë t’i lexojnë – fytyrat tona!
1996
KOPËSHTI I MËNDJES
Mendja – është kopështi, - ku prashisin –
më shpesh djajtë! – Kthehem tek vetvetja –
si statuja – tek origjinali prej mishi! – Edhe
metaforat plaken – ashtu si kuajtë! – Një i
vdekur – mori formën e një zogu – dhe më
ulet mbi sup!
1996
GJUMI
Adami dhe Eva – po flenë – pranë njëritjetrit, - Vetmi e pafund – dhe ja befas dy
drurë – po ecin në pllajë – drejt Zenitit – dhe
Hëna po i vështron – e habitur – si të ishin
subjekti i dyfishtë – i ëndrrës së përbashkët
– të Adamit dhe Evës! – Tek lulet – dritëson
– një mistikë e panjohur! – Adami dhe Eva –
po flenë – si dy personazhe – të një teatri, që ende s’është konceptuar – dhe askush s’e
di, - nëse do të ndodhë – diçka e bukur, - apo
e tmerrshme! – Adami dhe Eva po flenë! –
Dhe s’e kanë idenë, - se jo shumë larg – rrinte
zgjuar – Gjarpëri i Madh, - nëse Zoti, Zoti –
ka krijuar gjithçka, - ahere dhe Gjarpëri i
Madh – është krijim hyjnor, - i padiskutueshëm! – Adami dhe Eva po flenë! – Po
flenë, - po flenë – është e lemeritëshme – të
zgjohesh! – Ah, të mos zgjoheshin, - të mos
zgjoheshin urrë! – Se zgjimi – do të thotë – të
lëvizte veprimi - i programuar, - padyshim i
pashmangshëm! – Gjarpëri do të tundonte
Evën – dhe Eva Adamin – për të prekur
sakralen, - të paprekëshmen, - Mollën e Njohjes! – Dhe Zoti, Zoti, - do t’i ndëshkonte –
duke i përzënë – Adamin dhe Evën – nga
kopështi i Edenit! – Por tani, - Adami dhe
Eva – po flenë, - mos t’i prekë askush, - as
era të mos fryjë, - asnjë kafshë – mos të ulër-

ijë, - s’ka gjë më të shenjtë, - më të pakufishme, - se gjumi!
1996
QELQI K
OZMIK I HESHTJES
KOZMIK
Ulu Hënë, - eja, - t’i biesh tastave – të kësaj
organoje të habitëshme, - që s’e di asnjeri –
se si ka ardhur këtu – në këto shkrepa alpinë! – Ulu Hënë, - s’durohet det heshtja, thyeje qelqin kozmik, - të heshtjes!
1996
ËNDËRRA DHE REALITETI
Pse Claude Roy ka shkruar: - “Jam në
Kioto, - duke ëndërruar – se jam në
Kioto”? – Në një Natë Halluini – unë jam
në Durrës, - pa qenë në Durrës! – Mbase do
të jem në Tempujt – e Atlantidës, - që s’dihet,
- por të shpikur në ëndërra! – Jam edhe në
shekullin XII, - e kam përpara një labirint
të Kaosit, - mbas tetë shekujsh, - më duhet
ta përfytyroj – nënën dhe babain tim, - në
një grackë të rastësisë! – Dhe ëndërroj të
jem biri i tyre, - pikërisht për të qenë – biri i
tyre!

të ndërmjetme! – Shumë larg, - shumë larg –
qetësia kalbet si mollët! – Dera është e mbyllur, - si valle – je nën lëkurën time e dashur?
1996
GAFORET SARK
OF
AGË
SARKOF
OFA
Përpikmëria, - m’i ka skalitur idetë! – Nuk
i përkas askujt, - veç fëmijërisë time, - asnjë
moshë tjetër, - veç fëmijërisë! – Aty jam – me
gaforret, - që ushqehen – me trupin tim! –
Gaforret detare – më mbartin – si sarkofagë të vegjël, - bronxi të shndritshëm,
hyjnor, - për të mos fshehur, - në thellësirat
e Harresës!
1996
KOHA SI MIDIASI
Ca princër të tulipanëve – vijnë të më krijojnë një përrallë! – Në shkretëtira – më
purpurohen ëndërrat, - zhapikët qajnë – dhe
Koha – si Midiasi – rërën e klepsidrave – e
kthen në grimca ari!
1996
DU
AR FL
UTUR
UESE
DUAR
FLUTUR
UTURUESE
Ja, duart e mia fluturuese – rreth e qark
planetit! – Ndërsa yjet – i nuhasin – shputat

1996
T E MËDHA
UJËRAT
MBI UJËRA
Dhimbja ime, - e padukshme, - mbi ujërat
e mëdha! – Stuhia, - rri pas shpinës time, - si
Fama! – Djersa e yjeve – është për mua, vuajtja dhe shqetësimi im ekzistencial. –
Dora ime errësohet si pishtari kur shuhet!
– Në këtë vis të zanafillës – dhe pemët kanë
ADN njeriu! – Me këtë dorë – nuk mund ta
gris – perden e realitetit, - të shoh Zotin,
Zotin, - apo veten time!
1996
ZOT
AT N
A KTHEJNË SHPIN
AT
ZOTA
NA
SHPINA
Zotat na kthejnë shpinat – pafundësia
është e pakapshme! – Ja një ide, - e rrugëtuar me mish njeriu, - e arratisur në tru zogjsh!
– A mund ta ribësh këtë det – veç me vështrimin tënd e dashur? – O, natyra fluturuese
e fjalëve, - mistika s’ka pranga! – mendoj, pse vallë – nuk mund të rroj në pambarim? –
Këto agime – më grishin – të zhdukem – më
në fund!
1996
POMPEU I KUJTESA
VE
KUJTESAVE
Rrjedh magma e ndezur – e trurit tim –
ompeun
për të mbyllur, - për të mbuluar – P
Pompeun
eK
ujtesa
ve! – Dhe unë rrëzohem – në shteKujtesa
ujtesav
gun e rrezikshëm – të Bukurisë në flakë! –
Njëqind jetët e mia, të dikurëshme – unë i
fal – veç për një ditë të vetme ngazëllimi –
dhe përkorje plot hare!
1996
FJALË TË NDËRMJETME
Zogjtë, - i kam – në dorëshkrime, - si fjalë

e mia, - m’i lëpijnë gërvishtjet! – Dhe një
bishë e panjohur – befas bëhet – dritë e
drurëve!
1996
PRANVERA
Balli im detar, - blatim i erërave! – Dhe
vjen pranvera e plotfuqishme, - që gjethezon nën dhe – dhe qivuret!
1996
REALITETET E EGRA
Imagjinata – m’i sjell – realitetet e egra! –
O shtjella kalvari – plot ankth përvëlimi! –
Në qivurin tim – fus vetëm librat, - jo vehten!
1996
LUANI ME K
OKË NJERIU
KOKË
Një luan me kokë njeriu – më shikon në
largësi, - stinët janë shpërbërë – dhe erërat
janë gërmadha ajri! – Një mjekër vigane e
shtrëngatës – më del në faqet, - e fytyrës time
të dikurshme – prej fëmije! – Dhe luani i çuditshëm – largohet, - i kërcënuar – nga pyjet e dafinave njeringrënëse!
1996
GJAKU I YLBERIT
Një prill i përjetshëm, - një prill shkëlqimtar – që i ndrohet gjaku i ylberit – papushim, - mrekullisht!
1996
PASJET
A
ASJETA
Ç’klorofilë koncentroj – te drita e semaforit! – Janë hënëzuar – sytë e tu e dashur!
– Ajo, që na tmerron – është se ç’ka Pasjeta,
- sepse mund të mos jetë vdekje!

1996
DEGË FLLADI
Fluturon një pulëbardhë, - duke zgjatur
florudhën – si një film hollivudian! – Dhe
gjethesohet – një degë e kaltër flladi – mbi
dritaren e detit!
1996
SYRI I CIKLONIT
Pasthirrmat e mia – ngjyrosin akuarele
ankthi – mbi botën! – Po syrin e ciklonit – e
kam amuletë, - të varur, - mbi gjoks!
1996
FYTI I THARË I K
OHËS
KOHËS
Ulërima e tablosë së Munkut – është hieroglifi jashtëtokësor! – Blerimi po derdhet
– si dolli gëzimi – mbi fytin e tharë të Kohës!
– Zogjtë kanë vendosur – të na qullin krejt –
në shiun e beftë të cicërimave!
1996
S’DO TË BËHEM MBRET
Dhe nëse më prek rastësisht – krahu i një
ëngjëlli – e di, - që s’do të bëhem mbret! – Ajri
shket – nëpër shpinën e zogut, - si një mendim poetik – mbi botën. – Fallosi, - që shumëzon jetët, - është më i plotfuqishëm, - se heshta e shën Gjergjit!
1996
JAM KËTU
Jam këtu, - këtu, këtu, - sy-det dhe veshbreg, - krahë-kaktues, - gju-guackë, - shputëshkumë, - jam këtu, - këtu, këtu, - ball-kometë – dhe pëllëmbë-shtrëngatë!
1996
KARA
OKE
KARAOKE
Egoizmi i poetit – është i rremë! – Tërë
krijimet e tij – s’i përkasin më atij. – Ai vdes,
- sapo e lind një libër. – Mbas shumë shekujsh, - tërë librat sëbashku, - mundet, - që
vdekjen e tij – ta paraqesin – si një lindje të
re, - të pashmangëshme!
1996
FILOZOFIA DHE REALITETI
A është filozofia, - e padobishme – sa dhe
loja e shahut? – E nëse filozofia – është interpretimi hipotetik – i realitetit, - s’është
pra – vetë realiteti!
1996
PËR FERRIN DHE QIELLIN
Borgesi thotë, - se Zoti, Zoti, - s’ka nevojë
për zjarrin përvëlues, - kur trumpetat e Gjyqit të Fundit
Fundit, - do të buçasin, - toka do të
nxjerrë mbi sipërfaqe rropullitë, - të vdekurit e kombeve – do të çohen, - një mal kokëposhtë, - s’do t’i tregojë nëntë rrathët, askush s’do të shohë zambakët, - mbi pllajën e zbehtë, - ku harkëtari fantazmë, - gjuan
drerin fantazmë, - askush s’do ta vështrojë
– ujkun prej zjarri, -në pjesën e poshtme – të
skëterrës islamike, - as Adamin, - as dhe terrin e ndritshëm –të poet Miltonit! – Me ankthin e një labirinti të lemeritshëm, - një zjarr
ndëshkimi, - do t’i bëjë të nxjerrin tym –
shpirtrat e të mallkuarve! – Në Ferr – humb
koncepti i ardhmërisë, - s’ka kuptim – dhe
pamja magjike – e një kopështi sekret! – Për
të vlerësuar, - të shejtin dhe të virtytshmin –
Zoti, Zoti – s’do të ketë nevojë – për rrathët e
Ferrit, - për teori koncentrike, - për engjëjt
dhe kerubinët, - për artin iluzor të muzikës,
- nuk do të përdorë, - shkëlqimin e kobshëm
të tigrave – nuk do të përdorë – as të verdhën delikate – të perëndimit të Diellit, - mbi
dunat e shkretëtirës, - apo për shijen e stërlashtë – dhe natyrore – të ujit. – Në sublimin
e tij – Zoti, Zoti, - nuk ka kopështe, - nuk ka
dritë shprese – apo përkujtimi! Ferrin e
vërtetë të vdekjes – mund ta konceptosh –
në kristalin e një ëndërre, - për ditën fatale,
- kur nën trumpetat – e Gjyqit të Fundit –
vetë planeti mëkatar – do të tronditej! – O
Kohë e Njeriut, - me piramidat e mëdha – me
ngjyrat e së shkuarës – do të veçohet në hije,
- një fytyrë që fle, - besnike – e patjetërsueshme, - e palëvizëshme, - ndoshta fytyra,
- që do të jetë Ferri, - për të dënuarin, - për të
zgjedhurin, - o Parajsë!
1996
TË DO TË VDES
MEGJITHATË
MEGJITHA
Me një sapun fishekzjarresh – e laj kokën
time – të pluhurosur nga shekujt! – Dhe
megjithatë, megjithatë, - do të vdes – si
zhapiku i vockël – me ëndërrën e lashtë të
dinosaurin, - si ushtari i shahut, - i rrëzuar
mbi skakierë – si një gjeneralisumus, - që
kurrë nuk u bë!
1996
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Autori bën një përshkrim të librit të historianit të fotografisë. Duhet përgëzuar z.Vrioni për durimin dhe temat
interesante që kap herë pas here, e që e tregojnë një studiues me interesa të larta për foton...

REVIEË

“Pikëllim në një foto të vjetër”
NGA AGIM JANINA*

T

itulli “Pikëllim në një foto të
vjetër” është një gjetje artistike,
shpreh brendinë e librit të studi
uesit të pasionuar dhe serioz
Qerim Vrioni. Është libri i
radhës. Pikëllimi si ndjenjë emocionale,
mbart në vetvete dhimbjen. Është dhimbja
nga humbja. Humbja është thelbi i saj. Humbjet janë të shumta dhe të shumëllojta.
Nga kjo dhimbje vjen edhe krijimtaria e
autorit. Si e tillë ardhja e librit nuk është
një rastësi. Çfarë e lidh autorin me fotografinë? Ku janë zanafilla dhe rrënjët e
tij?
Fëmijëria e njeriut është laboratori më
i madh, ku mbrunjten e gjakohen dëshirat
dhe ëndrrat më të mëdha dhe më të bukura.
I vogël, Qerim Vrioni ka parë në arkivin
e familjes shumë fotografi. Ishin në to të
parët e tij. Kishin mbajtur poste të rëndësishme e të larta qeveritare dhe shtetërore.
Si të tillë ishin dokumentuar në foto të ndryshme. Djalë i ri, dëgjonte me gjysëm zëri,
zulmet dhe bëmat e tyre...
Në njërën prej fotove nga arkivi i familjes ndalej gjatë, shumë gjatë. Emocionohej.
E zverdhur nga koha ajo mbante një peshë
të madhe. Paraqitej përcjellja e eshtrave të
Çerciz Topullit dhe Muço Qullin nga Berati
në shtator të vitit 1936. Tek arkëmorti dy
burra hijerëndë. Tek njeri i mbesnin sytë.
Ishte i ati. Sa krenari ndjente, por nuk mund
ta tregonte, nuk mund ta dëshmonte...
...Shpesh do të dëgjonte nga prindërit,
“Kujdes me këto foto. Mos ia trego njeriut”!
“Mos ia trego njeriut”! – ishte slogani i shumë familjeve gjatë rregjimit komunist. Ishte i dënuar, i persekutuar. Kjo i
sillte vuajtje, jo thjesht shpirtërore, por mbi
të gjitha intelektuale, artistike, dokumentare dhe historike. Kërkonte të dëshmonte
dhe nuk mundte. Pamundësia kur ia di
vlerën është tejet e rëndë. Peshën e saj e
mbajti në vite të gjatë.
Sa shumë foto janë retushuar, fshehur
dhe dënuar gjatë regjimit komunist! Dhunimi historik ishte i shumëfishtë. Mungonin
autorë, foto, studio, vula negativë, filma...
pikëllim i thellë.
Takimin me fotografinë Qerimi e ktheu
në një synim, në qëllim të jetës. Pasioni
rritej çdo ditë. Asht dhe ëndrra se një ditë
do ia dilte mbanë t’i botonte.
Rritur në qytetin e Vlorës, ai bashkëjeton dhe e lidh jetën me artistët më të mirë
vlonjatë të pikturës, teatrit, muzikës, shkencës. Ky mjedis artistik do t’i japë ëndërrim, por jo krahë.

Në atë sistem as që bëhej fjalë,
që ai të botonte apo paraqiste për
botim ndonjë studim. Në arshivën
e mendjes ato flinin të gjalla. Ishin
shumë dhe shtoheshin gjithmonë.
Ishte demokracia që i dha
krahë dhe sot, ai numëron me dhjetëra e dhjetëra artikuj studimorë
dhe libra të botuar mbi artin e fo-

tografisë. Në vitin 2005 boton librin
studimor “Fotografia një grusht
diell” dhe më pas bëhet bashkëpunëtor i albumit fotografik “50 Year of
University of Tirana in 100 foto” dhe
më 2009 boton librin “150 vjet Fotografi Shqiptare”, si dhe merr pjesë
në ekspozita brenda e jashtë vendit.

Fotografia
Në se ka një art shqiptar bashkëkohor me atë botëror është pikërisht fotografia.
Qerimi i ishte drejtuar studimit dhe pasqyrimit të saj natyrshëm, duke sjellë e
risjellë në vëmendjen e lexuesve personalitete të shumtë të fotografisë shqiptare dhe asaj botërore, të munguar dhe mënjanuar tragjikisht, kur fare mirë
mund të përfaqësonin Fotografinë Shqiptare.

Një vend të veçantë zë botimi i “Fjalorit të fotografisë”, i pari në llojin e tij, në
gjuhën shqipe, një vlerë e bukur, që i shërben të gjithë atyre, që merren me studimin e
fotografisë.
Në se ka një art shqiptar bashkëkohor
me atë botëror është pikërisht fotografia.
Qerimi i ishte drejtuar studimit dhe pasqyrimit të saj natyrshëm, duke sjellë e risjellë
në vëmendjen e lexuesve personalitete të
shumtë të fotografisë shqiptare dhe asaj
botërore, të munguar dhe mënjanuar
tragjikisht, kur fare mirë mund të përfaqësonin Fotografinë Shqiptare.
Duke iu kthyer librit, autori i drejtohet një teme tejet të prekshme në artin
botëror, siç është ajo e vdekjes. Duke iu drejtuar asaj kapet vetë thelbi i jetës. Është binom i përhershëm, ekzistencial, domethënës.
Në libër vijnë të detajuar, që nga foto
“Gjon Pali me të bijën”, të cilës i bëhet një
studim shterues e deri tek kryevepra e Mikelanxhelos “Pieta” në Vatikan, tabloja
“Masakrat” e Zef Kolombit, grupi skulpturor “Shokët e Odise Paskalit, analiza e fotove
“Duke u venitur” e fotografit Robinson,
“Vdekja e Bismarkut”, ekzekutimi në karrigen elektrike, fotografuar nga Tom Hovard, “Vdekja e republikanit”, nga i famshmi
Robert Capa dhe deri autorët shqiptarë Kristo Shuli, “Në ditën e varrimit të Papa Llambro Ballamacit, “Vajtimi i Nasim Elshanit”
etj., duke u ndalur gjatë tek foto e Kolë
Macës, që për nga realizimi, të kujton tablotë
e piktorit të madh holandez Rembrandt.
Libri të rrëmben gjatë leximit, jo thjeshtë për informacionin e thellë e të shumanshëm, për temën e patrajtuar më parë, por
është edhe një udhëtim profesional përshkrimor dhe analitik i fotografisë.
Duke qëmtuar me kujdes e durim Vrioni ia
del mbanë të dëshmojë historinë e fotografisë,
kohën dhe personazhet në të. Është një
udhëtim i bukur e mbresëlenës nëpër revista e
gazeta të kohës, në Shqipëri e jashtë saj.
Duke qenë një udhëtar vizionar, Vrioni
zhytet në gjetjen e vërtetësisë së fotografisë,
në ndërgjegjësimin e vlerës fotografike, si dokument i shkallës së parë. “Hidhet” në Itali
dhe shfleton gazetat e kohë dhe gjen në gazetën
“La domenica del Corriere” fotografinë
Macës... nuk ndalet këtu. Për ta shteruar historinë e fotografisë, bën takime, shfleton revista, gazeta etj., etj., një rrugëtim i gjatë, që shtjellohet bukur dhe me emocion në libër.
Vlerë mbi vlerë e punës hamngjitëse të
studiesit Qerim Vrioni është qëmtimi, gjetja dhe përurimi i personaliteteve të fotografisë dhe fotove deri më sot të fshehura,
të panjohura për publikun e gjërë, si në rastin e fotografit Kol Maca.
Punëtor i përkushtuar Qerim Vrioni
po përgatit librin e rëadhës...

* Studiues arti

