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Ndodhi kjo more miq, 
në mes të ligjëratës së 

Jorgaqos, pikërisht kur 
ky kakademik i zellshëm 

i mbyllte paragrafet e 
ligjëratës me konstatimin 
e trishtë që përsëritej: «Po 

vuan gjuha tonë, more 
shokëni, po vuan!»

Në sallën e Kakademisë së Shkencave 
kakademikët ishin mbledhur për të 
përkujtuar dy jubilenj njëherësh: të 
Kryekakademik Leksit (i dekun) dhe të 

kakademik Ndroqlit (gjithashtu i dekun). Në mungesë 
të veprave të Kryekakademik Leksit dhe kakademik 
Ndroqlit (që përkon dhe me mungesën e viteve që u 
duhej me mbarue një universitet), ish-studentët e, 
mandej, shokët e kolegët e tyre të organizatës-bazë 
të partisë së Kakademisë kishin botuar, respektivisht, 
për secilin, nga 1 vëllim të trashë me... kujtime të 
zgjedhura... nga koha e mbledhjeve. Në to rrëfehej 
se si, të gjithë së bashku rreth Leksit e Ndroqlit 
(gjysma me tesera të kuqe e të tjerë me tesera të 

Miza’n’skenë
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Bashkimeve Profesionale), kishin linçue me sukses 
gjuhëtarët borgjezë si Selman riza me shokë. Për 
këto trimërira në dobi të shkencës shqiptare flisnin 
hollësisht kujtimet e kakademikëve të nderuar taqua, 
Maqua, Gaqua, Naqua, Laqua, Knaqua etj. Në seancën 
e dytë referuan kakademikët e nderuar Jorgjua, 
Jorgua, Lafua, Janqi, thomai, Jorgjina, Andromaqi, 
harrilla, Kostaqi etj. Seanca e tretë u shty padreke. 
Në seancën e tretë duhej të referonin kakademikët e 
nderuar Gjovua, Vangjua, uçua, Jorgaqua, Kristua 
dhe Sotiraqi.

Seanca e tretë u shty padreke. Në seancën e tretë 
duhej të referonin kakademikët e nderuar Gjovua, 
Vangjua, uçua, Jorgaqua, Kristua dhe Sotiraqi.

Duhej, por ndodhi diç e papritur në sallë, që i 
detyroi të gjithë kakademikët të shmangeshin nga 
misioni kryesor i përkujtimit.

Ndodhi kjo more miq, në mes të ligjëratës së 
Jorgaqos, pikërisht kur ky kakademik i zellshëm 
i mbyllte paragrafet e ligjëratës me konstatimin e 
trishtë që përsëritej: «Po vuan gjuha tonë, more 
shokëni, po vuan!», pas së cilës kokat e kakademikëve 
në sallë miratonin në kor: «Po vuan gjuha tonë, po 
vuan!».

E shi n’ato çaste, se nga u dha një mickonjë e 
tërbuar borgjeze (a ndoshta dy?), që filloi t’i pickonte 
kakademikët e pafajshëm, si me qenë miza cece. 

I pari u ngrit harallambi, duke e ndjekur 
mickonjën me pëllëmbët e hapur dhe «praf», i përplasi 
herën e parë. hiç. «Praf» herën e dytë - hiç. Provoi 
dhe të tretën, por 
pa sukses: mickonja 
endej fare pranë me 
lëvizje të larmishme 
elipsore. Atëherë u 
ngrit Koço «praf!», 
po as ai... Andrea nuk 
e la në baltë shokun, 
por as ai. 

Për një moment 
u duk se aq e pat 
mickonja. “E vrava!” 
- shpalli Andrea triumfueshëm, por ia preu vrullin 
Aristidhi: “Mos lëviz!” Andrea ngriu një grimë e fill 
pas saj ndjeu t’i flakërojë faqja me gjithë një copë 
veshi nga pëllëmba e tjetrit. “Ah, më fal, po e vrava me 
duket!”. “Jo, jo”, shpallën të tjerët, dhe si në kohërat e 
ra - të gjithë për një e një për të gjithë, u ngritën me 
shuplaka në ajër në ndjekje të mickonjës. 

Dikush iu lut çunave të televizioneve të mos 
filmojnë, por u harrua. Gjithë e më dendur dëgjoheshin 
disa të rrahura shuplakash në ajër. Kumbonte salla. 
Miza bënte përpara, gjithnjë shumë afër, ndërsa 
kakademikët e ndiqnin hë-hë ta vrisnin përgjatë gjithë 
sallës. Ata që ishin jo në krye të ndjekjes u jepnin 
kurajë shokëve me të rrahurat e shuplakave. Kështu 
me këto ovacione shuplakash ndiqej miza tutje-
tëhu, aq sa i hyri, si duket, në qejf kjo lojë dhe bënte 
spërdredhje spektakolare e ndjekur nga duartrokitje të 
nxehta si të ishte udhëheqësi në sallën e Kongreseve. 

Në atë sallë, kurrë nuk ishte përcjellë me nderim e 
duartrokitje aq të nxehta ndonjë personalitet i madh, 
sa ç’përcollën kakademikët tanë atë mickonjë, sipas 
të gjitha gjasave, borgjeze...
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Kam kaluar oqeanin dhe jam kthyer për 
pushime në atdhe. Shtëpia e vjetër. Ndoshta 
jo. E vjetëruar. Bie erë lagështie. Muret të 
zbërdhuqur. Dritaret e drunjta të brera nga 

krimbat dhe kripa. Duhen zëvendësuar me të reja. Mes 
korridorit të ngushtë disa pllaka të krisura. Mobiliet 
e vjetra dhe bibliotekën i ka mbuluar pluhuri. Edhe 
librat sigurisht… të vetmet rreze dielli që depërtojnë 
këtë shtëpi duket se bien drejt e mbi një fikus të lartë 
gjethemadh që gjallon brenda një vazoje, e vjetër dhe 
e krisur edhe ajo.

Por nuk dalloj pluhur në gjethe.
Nënën e gjej si zakonisht të përmalluar dhe 

fjalëpakë. Gjyshja është bërë dy drehem shpirt. 
Nëntëdhjetë e kusur vjeç. Stërgjyshe tashmë dhe, 
nëse im bir adoleshent në shkujdesje e sipër do bëjë 
seks të pakontrolluar me të vluarën e tij ukrainase, 
ka shumë gjasa që gjyshja të bëhet katragjyshe. 
Nuk ia numërojmë më vitet. E verbër. Prej shumë 
vitesh lëngon e sëmurë në shtratin e një vdekjeje që 
çuditërisht vonon.

Kur isha më i ri e më i duruar i shkoja pranë dhe 
ajo niste e më tregonte ndonjë histori nga të sajat. Por 
prej kohësh i shmangem, kur e shoh që kërkon të më 
thotë diçka me zë të ulët e fshehurazi të tjerëve… Nuk 

i afrohem më, sepse e di që do të më kërkojë ato dy 
fjalët për te varri i saj. Ka njëzet vjet që m’i kërkon ato 
dy fjalë. Jam përpjekur me mijëra herë t’ia shkruaj ato 
dy fjalë, por nuk mundem. Dhe kështu, dy fjalët më 
janë bërë jo si epitafi i varrit të saj, por si të varrit tim.

Edhe sot duket sikur do të më thotë diçka të tillë...
“Më shkruaj dy fjalë e vurmi te varri! Ke shkruar 

tërë këto libra e vjersha dhe asnjë rresht për gjyshen 
që të ka rritur….” përsëris unë fjalët e saj dëshpëruese.

“Jo… jo... lëri fjalët e varrit. Nuk t’i kërkoj më 
ato… Vazhdo e shkruaj për çupërlinat ti, nuk mërzitet 
mamaja...  Do të të kërkoj diçka 
tjetër, por m’u beto që do ta 
kryesh. Betohu për kokë të tët 
biri”, - më thotë prerë dhe, si 
gjithmonë, me gishtin tregues 
drejt meje. Betohem sipas traditës 
për gjënë më të shtrenjtë.

“Këput një degë nga fikusi dhe 
shko e mbille atje… te vendi... te 
vendi im, e di ti…”

E ka fjalën për varrin e saj.
“Aman, moj mama, është 

shumë larg fshati yt dhe përtoj 
tani… na çmende me gjithë atë 
fikus. Aq shumë e do, xhanëm? 
Gjithandej me vete atë vazo, dreqi ta marrë…”

Pas nja katër orësh arrij në fshatin e saj. rrëkëllej 
një birrë të ftohtë, ndërsa me sy mas distancën për në 
majë të një kodre përtej lumit ku ndodhet vendi. Një 
gjysmë ore e mirë në këmbë nëpër atë malore është 
rruga më e shkurtër.

teqeja e braktisur, pothuajse rrëzuar. Nxjerr një 
lopatë nga bagazhi i makinës dhe me hamendje mbjell 
degën e fikusit aty ku sipas meje mund të jetë vendi 
i saj.

Kur kthehem në shtëpi është pothuajse errësirë. 
Shkoj në dhomën e gjyshes dhe i them që porosinë 
ia kreva.

“E bëre? E mbolle atje ku të thashë unë? te vendi?”
“Po, moj mama, e mbolla atje ku më the ti, te 

vendi…”
Më përqafon fort dhe nis të më puthë duart… 

Ndjehem i bezdisur, por nuk e jap veten. Në një çast të 
dytë e kuptoj që i kam bërë një nder shumë të madh. 
Ajo i ka dashur shumë lulet. Madje, më duket se gjëja 
që ka dashur më shumë në jetën e saj kanë qenë lulet. 
Sidomos atë fikusin.

“Meqë ma kreve porosinë, ulu këtu të të tregoj 
diçka”, - më thotë.

“Këtë fikus ma ka sjellë im shoq dikur kur sapo 
ishim njohur. Ai student e unë një vajzë e vogël fshati. 
Ai i kamur. I shkolluar. unë jetime. Vinte nga Arabia... 
Kairo, ku studionte flamëmadhi dhe ma kishte sjellë. 
Ma kishte sjellë për kujtim. Dhe u bë vërtet kujtim. 
Kujtimi i vetëm. I vetmi. Në fillim e mbolla në një 
vazo, por u rrit. Vazua u thye nga rrënjët. E mbolla në 
oborr. Pastaj u rrit dhe u bë pemë. Pemë fikusi. Vitet 
kaluan. Pleqtë e tim shoqi i gëzoheshin teqesë. unë 
fikusit. Por edhe letrave që më dërgonte mavria nga 
andej. Filloi lufta dhe ai nuk erdhi më me pushime. 
Mbaroi dhe lufta e ai nuk u kthye më. Nuk e lanë. 
E quanin armik. Nuk e pashë më. As nëna jote që e 
kisha në bark atëherë nuk e pa kurrë. Veç tre muaj 
kam qëndruar me të.

Erdhi një kohë kur gjërat ndryshuan. Për të keq. 
teqesë ia hoqën çatinë dhe e bënë depo drithi. Na 
muarrën shtëpi e katandi. Na shpërndanë si zogjtë e 
korbit dhe muarrmë skorretë… Kur po na ngarkonin 
në makinën ushtarake doja të merrja një degë fikusi 
me vete. Nuk më lanë. Fikusi mbeti aty, ndanë varreve. 
Ashtu i gjelbër. Na çuan larg... në veri… në qytetin e 
ftohtë ku më pas linde ti…

Një ditë në shtëpinë tonë erdhi një burrë nga fshati 
im. I biri i një fqinjës së dikurshme. Më kishte sjellë një 
degë nga fikusi ynë. Kur kishin prishur teqenë kishin 
shkatërruar edhe pemët... ullinjtë… vreshtin… Po më 
pemët ç’patën xhanëm...? Dhe ai e kishte marrë një 
degë nga fikusi im dhe e kishte mbjellë te oborri i tij. 
Dhe, meqë puna e kishte sjellë që të vinte me shërbim 
në qytetin tonë kishte menduar të më sillte të fala nga 
e ëma dhe një dege fikusi si kujtim nga shtëpia ime.”

Gjyshja hesht dhe mbyll sytë për pak çaste. Më 
kujtohet se sa shumë i lutej Zotit kur unë isha fëmijë 

që një ditë të ishte e lirë e të kthehej 
në vendlindjen e saj.

“Dua të shkoj në fshatin tim 
qoftë edhe për disa orë. Më ka 
marrë malli. Po më shqyhet zemra. 
u bënë plot 30 vjet qëkur na 
përzunë”.

“Po është shumë larg fshati yt 
nga këtu ku jemi, moj mama! Nuk 
e sheh ku jemi, në majë të hartës? 
Jemi shumë larg…Shumë larg!” - 
dhe i tregoja hartën.

“Larg është, por ka dhe më 
larg… ka dhe më larg”, - pëshpëriste 
plaka e shkretë dhe vështrimi i 

zhytej drejt një asgjëkundi që veç ajo e shihte.
Pasi mbushet me frymë mirë dhe rregullon 

jastëkun pas kurrizit të dobët, gjyshja vazhdon:
“Nuk di a do zërë. Bën shumë ftohtë këtu te ky qytet 

ku jeton ti tani”. Kështu më tha ai burri. Por fikusi 
zuri. u rrit edhe ai dhe u bë trung i trashë. Përsëri 
ma theu vazon. E mbolla në një vazo më të madhe. 
Por vazot thyheshin nga rrënjët e forta. thyheshin. 
Se fikusi i ka rrënjët shumë të forta. u bë si pemë. Si 
ajo që kisha në fshat. Por në qytet nuk kisha oborr. 
Dhe zura t’ia pres degët dhe t’ua dhuroja njerëzve. 
të njohur e të panjohur. E ata i mbillnin, kush nëpër 
vazo e kush nëpër oborre. Dimri dhe bora ua vyshkte 
atyre që i mbillnin në oborr dhe kështu në pranverë 
vinin e kërkonin filiza të rinj dhe ua jepja… Ai qytet 
verior nuk kishte parë kurrë më parë një bimë të tillë.

Vitet kaluan. Shumë vite përsëri. Fikusi u plak e 
bashkë me të u plaka edhe unë.

Një ditë prej ditësh kohët ndryshuan prapë. Kishte 
ardhur koha që zogjtë e korbit të ktheheshin. Dhe u 
kthyem në jug, buzë detit në vendlindje. u ngritëm me 
ç’kishim e ç’nuk kishim dhe erdhëm këtu. Lulet që më 
zbukuronin ballkonin ua dhurova të njohurve të atij 
qyteti verior ku jetova shumicën e jetës sime. Mora me 
vete vetëm fikusin. u vendosëm në qytet. Zumë këtë 
shtëpi me qira. të nesërmen shkova në fshat bashkë 
me tët ëmë. Ec e ec e s’kishte të sosur… teqeja dhe 
shtëpia ishin braktisur, pothuajse rrëzuar… Eh... ç’të 
them aman… jetë plot vuajtje. Dhe plot kujtime. Varrit 
do ia tregoj... Ja edhe pak… Po shkoj njëqind vjeçe 
tani. Mavria im vdiq atje larg, por as varri nuk i dihet. 
I dihet… afër piramidave e ka se aty afër banonte, por 
ne nuk do ia dimë se ku e ka… Sikur një brinjë të tij të 
kisha tani këtu… Një kockë të tij… ta mbaja, ja këtu, 
në gjoks. Dhe ti më thua është larg. Eh, evlati im, ka 
dhe më larg... ka dhe më larg…”

hesht. E ka mbaruar rrëfimin.
Kam mbetur pa fjalë. Duket e lehtësuar. Mund të 

vdesë e qetë kur të dojë paskëtaj. Fikusi e pret atje. 
te vendi.

rregullon shaminë, tund kokën, pastaj sikur vë 
buzën në gaz, por vetëm për një çast, vështrimi i syve 
të verbër i tretet drejt atij asgjëkundit që veç ajo e 
sheh, dy lot i rrokullisen faqeve të fishkura, ndërsa 
mua, si gjithnjë në raste të tilla, më vjen ndërmend 
që, kur isha i vogël, kujtoja se të verbrit nuk mund 
të qajnë…

Rregullon shaminë, tund 
kokën, pastaj sikur vë buzën 

në gaz, por vetëm për një 
çast, vështrimi i syve të 
verbër i tretet drejt atij 

asgjëkundit që veç ajo e sheh, 
dy lot i rrokullisen faqeve 
të fishkura, ndërsa mua, si 
gjithnjë në raste të tilla, më 
vjen ndërmend që, kur isha 
i vogël, kujtoja se të verbrit 

nuk mund të qajnë…

www.rrugaearberit.com
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Më zhbëri dhimbja, 
tani jam gur. 

dhe bëj çfarë bën guri. 
Duron.

www.rrugaearberit.com

Kur mora në duar vëllimin poetik të poetes 
Flutura Açka “roja i Dritës”, ku shkronjat 
e titullit gdhendeshin ne ngjyrë të bardhë, 
në sfondin e zi të natës së kopertinës, duke 

u shtrirë në një hapësirë yjesh, për t’i dhënë një 
ndjesi magjie, një gjëndje panjohësie, enigmatike 
dhe natyrisht njëfarë fshehtësie hyjnore, që i 
kushtohet birit të dashur.

Bardh
të bardha dyert, 
të bardhë muret muret, 
të bardhë shtretët, 
të bardha hijet, 
të bardha barnat. 
…dhe ëndrrat.
E bardha e pangjyrë, 
tani më ngjan mënxyrë.
  Amsterdam, 15 Janar 2018.
E pak më poshtë në këtë vals yjesh melankolik të 
ballinës së këtij vëllimi, vetmuar duke ecur shquhet 
figura e nje djali që përndiqet pas nga drita e 
shenjtë e së përtejmes. 
Përngjan me ilustrimet e ëndërrta të fëmijërisë 
sonë, që edhe pse në gjendje të palëvizshme, 
imagjinata i kapërcente vrullshëm kufijtë e reales, 
dhe i gjallonte butësisht figurat, personazhet dhe 

Roja i Dritës
Shënime për poezinë e Flutura Açkës / nga Erla VElaj

me një kërcitje të gishtërinjve ngurtësoheshin, e 
gjithçka kthehej prej fillimit. Për një kohë të gjatë, 
dëgjoja shpesh që thuhej libra të mirë, shkrimtarë 
të mëdhenj, kopertina të dobëta, thënë nga letrarë, 
apo rëndom nga dikush që i kishte rënë rasti të 
përfshihej në këtë bisedë. Ky vëllim poetik i ka të 
dyja, edhe siperfaqen e kopetinës edhe brendinë. 
Personalisht, më krijoi një ndjesi të mrekullueshme 
empatie, duke e nisur me një frymë leximin. 
Fillimisht, nis me një paragraf të dendur e të 
denjë falenderues nga autorja, e më pas është 
i ndarë në kapituj, me tituj përmbledhës në 
latinisht, që ndajnë kujdesshëm, botëkuptimin e 
përgjithshëm kronologjik të viteve dhe vendodhjes 
si: Initium- terminus-Estensio – Spiritus Ventus: 
Fillim, Mbarim, Vazhdim, Shpirt i erës, i ajërt, 
duke shprehur fisshëm dhimbjen unike të nënës, 
humbjen, mospranimin, 
mos’harrimin dhe udhëtimin 
simbolik në amshim.

Më zhbëri dhimbja, 
tani jam gur. 
dhe bëj çfarë bën guri. 
Duron.
 7 maj 2018

Në poezitë e saj, ndjehet një kombinim fjalësh, 
imazhesh, trajtash, tingujsh, në të cilat kushdo prek, 
apo përfytyron një imazh të gjendjes në të cilën 
ndodhet, duke e shndërruar në zërin e brendshëm 
që fle tek çdo lexues, që lexon vargje të ndjera, 
pozitiviste, shpresëdhënëse edhe pse dhimbja është 
përherë aty.

Një qenie e vërtetë, 
mbjell dashuri të vërtetë, 
çdo kohe.
Liria, kjo halë e mbetur në fyt, 
e keqkuptuar, 
të mbyt.
 8 mars 2018.

Autorja kryen misionin e saj për të tentuar në 
pasqyrime e përjetime depërtuese, të reja, duke 
ndërtuar aq natyrshëm neologjizma dhe metafora të 
spikatura, që ndjellin një botë sa fataliste, aq edhe 
fantaziste, të kulluar, me perspektiva të reja poetike, 
për të hyrë në misterin universal, duke thyer kufijtë 
e kohës dhe hapësirës, me një rimë tejet elegante 
dhe një shqipe të pasur si nga ana stilistikore, ashtu 
edhe sintaksore, që na sjell figurshëm, më pranë 
ekzistenciales, thelbit të shpirtit, vërtetësisë dhe 
luftës së më të ashpër kundrejt fatit njerëzor.

Gjysmëfjetur
të këqyr, 
ti krijesë e bukur gjysmëfjetur, 
kërcënuar nga copëjeta. 
E përkryer je, 
e trëndafilta e buzëve, 
spikam e syve, 
hiri i shenjave, 
burrësimi i akut, 
e xhelozon dhe bukurinë.
Vetëm unë trembem, 
kjo botë është më e thjeshtë, 
se jotja, e përkryera ekzistencë!
Sa t’du! 
Portreti më i bukur që dizenjoi natyra, 
shpirti më i ngjyrtë se bryma, 
ecja më e bukur që ndërtoi hapi, 
retina më e qashtër që ndërtoi loti, 
Materien time e ke hijeshu.
Si ta dizenjoj? 
Asnjë atlas nuk e nxe, 
s’ka hartë kund, 
për këtë dashni, që prindin mund!
   (Marrë nga atunispoetry.com)

Stacioni i vetmisë
të mos ndalojmë te ky stacion, 
të çon në humbëtirë, 
ku shiu është rrebesh i sertë, 
dhe dielli shpesh bie zheg të përzhimë, 
ky është planet i ftohtë, ku 
ca shtriga me oi-të në buzë presin, 
si vajtojca, edhe pa pagesë, 
vajin ta zenë, 
thjesht prej huqit të të qarit, 
se u pëlqen të ulërijnë. 
Pikur në t’zeza, 
hije të marra hua nga kushedi ç’truall, 
n’barkun e tyre ziejnë veç lëngje, 
për t’retinave lot. 
Ka stacione të tjera tutje, 
është rrugë e gjatë, më e gjatë, shumë e gjatë, 

lër radhë për të tjerë, 
që kanë më nxit, që bluajnë duf, 
luten të zbresin, të bërë def, 
që ankohen se kanë nevojë të 
shkojnë, 
që shojet u janë brejtur dhe 
zemra s’u mban, 
nga lodhja dhe izolimi, 
nga ploja e trupit që i grin, 

trupitja, nga ky i gjati udhëtim, 
edhe pse kanë histori të bukura, 
jetë plot lavdi, 
heronj fiksionesh e sfidues realë, 
janë të rremë, 
roja të t’shpirtit trillim. 
Mos i dëgjo, uliksi im, 
sirenat që po të joshin me trëndafila parajse, 
timpanin ta shpojnë, 
tërfili i blertë i shpresës, 
ende nuk është tharë në lëndinën e zemrës, 
i gjallë, sikur u mboll ditën e parë. 
Ato xhinde atje jashtë po bëjnë zhurmë, 
në holl eko e zërit të tyre, 
muret i shpon, qelqet trand, 
kur është mjaft, është mjaft, po thonë, 
dhe po të shtyjnë tek zbresin, 
në vagonin e populluar nga qeniet, 
që një stacion tjetër presin. 
Mos humb mes tyre, ngatërruar dyerve, 
trafikut mizor që thur humbja. 
Ja një fishkëllimë, 
konduktori meit që shfaqet si nga hiçi, 
vë komandë, limfën e ngrin, 
bëhuni gati, thotë, 
ruhuni nga tuneli i skëterrës, 
nga stacioni ku zbritet në vetmi. 
të mbaj dorën, 
ashtu shtrënguar të del gjumi, 
a të trembi ëndrrra, 
a u zgjove, pafajësi?

Dritë-hija
Fusha është kthyer në ligatinë lëngate, 
pemët, në roje të heshtura buzë pikëllimit, 
n’sheshtinë shpesh shkoklohen re, 
sa herë dënes, hapësina.
Mes erës, 
ajrit që s’di ku ka me shku, 
prej ciklonit mental, 
zbrazëtinë e kafkës të mbushë, 
përgjon ditë-hija, 
dhe qesh me torturat shpirtnore, 
me malcimin mizor, 
që sa shpesh, sa shpesh, 
ankoka njerëzia.
Lermëni të qetë, thotë, 
në planetin tim të përkortë, 
për këtu, 
higjienë i bëni shpirtit, 
sepse as frymën, as emrin tuaj, 
nuk e sillni dot.
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Një burrë i ri vdes pa paguar një borxh. Kishte 
afat edhe një vit për dhënien e borxhit, por 
vdekja i erdhi papritur. Borxhdhënësi, dy 
ditë mbas vdekjes, shkon tek varret dhe i 

rreh varrin me një dru. Pas çdo goditjeje, thoshte:
– Kur e dije se do të vdisje, pse more borxh? të më 

ktheje paret, pastaj ta dridhje këmbën!
Kjo punë vazhdoi për një kohë të gjatë dhe nuk 

dihej sa do të vazhdonte sikur andej nga varret të mos 
kishte kaluar rastësisht një djalë i ri, rreth të njëzetave. 
Ky dëgjoi një zhurmë “dum”, “dum” dhe kurioziteti e 
bëri që të ndërronte udhë dhe të hynte në varrezë. Aty 
shikon një burrë që po i binte me dru një varri. Djali i 
ri i afrohet dhe e pyet:

– Pse po e rreh këtë varr? 
– Vdiq pa me paguar borxhin, qeni!
– turp e faqe e zezë për ty. Burrat, kur falin 

xhenazen, kthehen me fytyrë nga lindja dhe kryesuesi 
i riteve të vdekjes, u thotë të pranishmëve: “A ia bëni 
hallall këtij njeriu apo jo? ” Ata përgjigjen e thonë: 
“hallall!hallall!”. Pastaj e futin në varr dhe e mbulojnë 
me dhe, se njeriun nuk e tret dheu, po nuk ia bënë 
hallall të gjithë. 

Po borxhdhënësi nuk dinte nga ajo anë. Kapi drurin 
dhe filloi t’i bjerë prapë. 

Si u krye ceremonia e 
martesës, dhëndëri dhe nusja 
hynë në odën e vetë. Të tjerët, 

që i shoqëruan deri aty me 
këngë e valle e me një mijë 
urime, duke përfshirë edhe 
mbretin e mbretëreshën, 

mbetën jashtë. u zhduk edhe 
shoku i kurbetit të dhëndërit. 
Në të vërtetë ai hyri në odën 
e dhëndërit e të nuses, por, 

meqë, kur duhej, kishte vetinë 
për t’u bërë i padukshëm, 

nuk shikohej. 

www.rrugaearberit.com

– Sa pare të kishte borxh? 
– tri lira. 
Djalit të ri ju ndodhën tri lira dhe i nxori nga xhepi 

e ia dha. 
– tani mos guxo të vish më për t’i rrahur varrin, – i 

tha atij. 
– Edhe ti të thuash, nuk vij më këtu. 
Pas disa muajsh, pa zbardhur agimi, djali që i lau 

borxhin të vdekurit, mori rrugën për në kurbet. Si bëri 
një orë rrugë, ndjeu pas vetes do hapa dhe ktheu kokën 
për të parë kush ishte. Ishte një burrë i ri, i panjohur, 
që po nxitonte pas tij. u përshëndetën dhe vazhduan 
të ecnin përkrah njëri – tjetrit. Ky burri e pyeti djalin: 

– Për ku je nisur kështu kaq 
heret? 

– Për në kurbet. 
– Edhe unë për në kurbet jam 

nisur. A e bëjmë rrugën bashkë? 
– unë shok dua, – tha djali. 
– unë të bëhem shok rruge 

e shok pune, por vetëm me një 
kusht, – tha burri i ri. 

– Cili është kushti? – e pyeti 
djali. 

– Atë që do ta fitojmë, ta 
ndajmë bashkë. 

– E pranoj, – tha djali dhe ata 
u nisën. 

rrugës dëgjuan që mbreti i 
një vendi kishte një vajzë shumë 
të bukur, që kishte mbetur pa u martuar. Atë asnjeri 
nuk e merrte për grua, qoftë edhe nga njerëzit e 
thjeshtë të popullit. Në të vërtetë vajza e mbretit kishte 
qenë martuar disa herë, por ata që kishin fjetur natën e 
parë të martesës me të, ishin gdhirë të vdekur. Për këtë 
arsye mbreti kishte hapur fjalën: ai që do të martohej 
me vajzën e tij e do të gdhihej gjallë, do të merrte jo 
vetëm vajzën, por edhe gjashtë mushka me flori. Djali 
i ri dhe burri vendosën të provonin fatin. “O hupa, o 
dola”, thotë një fjalë e urtë. Dhëndër, natyrisht, do 
të bëhej djali i ri. Ata shkuan tek mbreti dhe thanë 
ç’kishin në mend të bënin. Mbreti pranoi, se edhe djali, 
megjithëse prej shtresës së popullit, iu duk shumë i 
mirë. u bë dasmë e madhe, si dasmë mbreti. 

 Si u krye ceremonia e martesës, dhëndëri dhe nusja 
hynë në odën e vetë. të tjerët, që i shoqëruan deri aty 
me këngë e valle e me një mijë urime, duke përfshirë 
edhe mbretin e mbretëreshën, mbetën jashtë. u zhduk 
edhe shoku i kurbetit të dhëndërit. Në të vërtetë ai hyri 
në odën e dhëndërit e të nuses, por, meqë, kur duhej, 
kishte vetinë për t’u bërë i padukshëm, nuk shikohej. 
Pasi bënë dashuri dhe u kënaqën e u lodhën shumë, 
dhëndërin dhe nusen i zuri një gjumë i thellë. Nuk 
kaloi shumë kohë dhe nga goja e nuses doli një gjarpër 

që deshi ta çukisë djalin në buzë. Burri i ri i ndejti 
gati me gërshërë dhe ia preu kokën. Gjarpëri pa kokë 
rrëshqiti dhe ra në barkun e nuses ku kishte qenë disa 
çaste më parë. Prej gojës së saj doli një gjarpër i dytë. 
Burri i ndejti gati me gërshërë. Edhe ai përfundoi pa 
kokë në barkun e nuses, si i pari. 

Kështu ndodhi edhe me gjarpërin e tretë. Për këtë 
arsye dhëndëri u gdhi shëndoshë e mirë. Mbreti dhe 
mbretëresha nuk mbaheshin nga gëzimi i madh, se, 
më në fund, u gjet një burrë që nuk vdiq, çka do të 
thoshte se nuk ishte vajza e tyre fajtore për vdekjen 
e të tjerëve, siç i kishte dalë nami në popull. Djali 
mori mushkat me flori e me xhevahire dhe vajzën e 

mbretit. Fitimi qe shumë i madh, 
nuk kishte kuptim që ai e shoku 
i kurbetit të rrinin më për të 
kërkuar punë. Ata morën rrugën 
e kthimit. 

Kur vajtën në drejtim të një 
katundi malor, burri i tha djalit:

– unë do të ndalem këtu, se 
udhën e kam në krahun tjetër. Siç 
e kemi bërë me fjalë, të ndajmë 
çka fituam. 

– Dakord, – tha djali duke 
menduar që bëhej fjalë për floririn. 
– tri mushka me flori janë tuat, tri 
të miat. 

– Do të ndajmë edhe nusen, 
– tha shoku i kurbetit, i cili nuk u 

mjaftua me mushkat me flori. 
– Po nusen si do ta ndajmë? !– u habit djali i ri. 
Fjalën e kishte dhënë, por nusen nuk donte ta 

ndante, se e donte shumë. Por, edhe sikur të donte me 
ja dhënë gjysmën tjetrit, si mund të bëhej kjo punë? !

– ti mbaje fort të mos lëvizë, unë do t’i bije me 
shpatë ta ndajë me dysh, – i tha burri dhëndërit. 

Djali e kapi nusen dhe, më shumë se sa e mbante, 
e shtrëngoi në gji, por ajo, kur iu hap tjetri me shpatë, 
fërgëlloi nga frika dhe një gjarpër pa kokë i doli nga 
barku dhe i ra në tokë. Djali u habit, por nuk pati kohë 
të kërkonte shpjegime, se këtu po ndodhnin çudira më 
të mëdha, si ishte ndarja e njeriut në dy pjesë. 

– Shtrëngoje fort, po të them, – bërtiti burri dhe iu 
hap prapë me shpatë. Nusja prapë fërgëlloi nga frika 
dhe gjarpëri i dytë kokëprerë i doli nga barku dhe i 
ra në tokë. Kështu ndodhi dhe me gjarpërin e tretë. 

Burri, me buzë në gaz, u kthye nga shoku i kurbetit, 
e përqafoi fort, fort, dhe i tha:

– Mik i dashur!unë nuses doja t’i nxirrja gjarpërinjtë 
nga barku. Ajo tashmë është e pastër dhe vetëm jotja. 
Edhe mushkat me flori e xhevahire janë tuat. unë nuk 
kam nevojë për asgjë, se jam i vdekur…. Jam ai që më 
pagove borxhin, kur po më rrihnin varrin…
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Një ditë prej ditësh ai trokiti 
në derë të Lushës dhe ia tregoi 
gjithë historinë. Lusha e merr 
përsipër, duke i thënë se a je 

dakord ma mirë shpia bosh se 
dreqi mrenda? Burri pranoi 

mjaft që të kthehej qetësia në 
familje dhe të vazhdonte jetën. 

Lusha i caktoi ditën dhe i kërkoi 
të ketë aty njerëzit e afërt të të 

dyja grave. 

www.rrugaearberit.com

Ngjarja ka ndodhë para viteve 1850, në 
fshatin X të Dibrës së Poshtme. Një banor  
i këtij fshati  kish shumë  vite martesë, por 
nuk kishte fëmijë. Gruaja ishte “vizituar” 

në sa e sa plaka për tu kthye mbarë, por kishte qenë 
e pamundur. 

Burri, i bindur se gruaja nuk po lindte, vendosi 
të marrë një grua tjetër për të mos e mbyllë derën, 
edhe pse ajo nuk ishte fare dakord. Ajo i përsëriste 
atij prit dhe pak se dhe unë do të lind... Por kur? Pas 
shumë përpjekjeve të të gjithë rrethit miqësor, u arrit 
të gjendej një grua, edhe pse ajo ishte,”copë mishi me 
di saj” dhe gra të tilla quheshin “grua halli”. 

Gruaja e parë filloi të shqetësohet dhe të grindet, 
por që ditët e para  e pa se nuk do ta kish të vështirë, 
pasi e reja ishte shumë e urtë. Kështu, autoriteti i 
së vjetrës në shtëpi ishte i padiskutueshëm dhe po 
ashtu edhe mbi gruan e re, e cila ishte e detyruar ta 
pyeste të vjetrën apo t’i tregonte asaj për gjithçka. 
Pas njëfarë kohe e reja filloi të ndjente shqetësimet 
e shtatzanisë dhe  këtë ia tregoi së vjetrës. Shpejt e 
vjetra filloi realizimin e planit, të cilin kishte kohë që 
e kish përgatit. Ajo ia mbushi mendjen gruas së re se 
«është turp me i tregue burrit për këtë punë...” dhe  e 

Kanun me …kmesë (!) 

reja mbylli gojën para burrit. E vjetra mori situatën në 
dorë dhe një natë i deklaroi të shoqit se kishte mbetë 
“shtatzënë”…Burri u çudit, megjithatë e besoi dhe u 
gëzua shumë. E vjetra e këshilloi të shoqin që këtë 
muhabet të mos ia tregonte as gruas së re, pasi ajo është 
e trashë, është budalle. Veç kësaj, e vjetra e këshilloi 
burrin që të marrë udhën e kurbetit, pasi pas lindjes 
së fëmijës familja bëhet e madhe  dhe duhet shpi, tokë, 
bagëti etj. Burri nuk kish si ta kundërshtonte këtë ide, 
përkundrazi, iu shtua më shumë admirimi për gruan e 
tij të vjetër, e cila pas shtatzanisë(!) kishte ndryshuar 
shumë. Ai ishte shprehur se po të kish mbetë gruaja 
shtatzënë para një viti, nuk do e kish marrë edhe këtë 
tjetrën, të renë... 

Nuk shkoi shumë dhe 
burri u nis për kurbet, i cili aso 
kohe ishte i gjatë në kohë dhe 
askush nuk kthehej pa bërë 
5-6vite. Gruaja e vjetër filloi 
të dalë nëpër lagje, takonte 
shoqet dhe deklaronte se 
burri iku në kurbet se duhet 
me ba shpi të re, pasi kam 
mbetë shtatzanë dhe na duhet 
me ble tokë, bagëti ... etj., etj. 
Gruaja e re, që në fakt ishte 
shtatzënë,  qëndronte gjithnjë 
në shtëpi dhe ndërsa barku i 
saj rritej, ajo i fshihej syrit të 
grave. E vjetra filloi të ngjishte lecka në pjesën e barkut 
duke dhënë pamjen e një barku që çdo ditë fryhej. Pas 
pak kohësh gruaja e re lindi në shtëpi, siç lindnin aso 
kohe gratë dhe në shtrat, u shtri e vjetra me djalin e 
porsalindur në gji, ndërsa e reja shërbente. Filluan të 
vinin gratë e fshatit dhe uronin. Gruaja e re i quante 
për mirë këto veprime të së vjetrës, i dukej normale 
që djalin e saj po e rriste e vjetra.

Kështu jeta vazhdoi në këtë familje dhe djali rritej 
çdo ditë. E vjetra gjatë gjithë kohës e ushqente djalin 
me urrejtje ndaj së ëmës biologjike. Situata në familje 
gjithnjë po vështirësohej për gruan e re. 

Pas gjashtë vitesh burri u kthye nga kurbeti dhe 
gëzimi qe i madh kur pa djalin e tij që luante në oborr. 
Gruaja e parë po i fliste pa pushim për vështirësitë 
gjatë shtatzanisë dhe sakrificat që kishte bërë për 
rritjen e djalit. Burri vërejti se gruaja e dytë, e reja, 
ishte mjaft e dobësuar, ndaj dhe një natë ai ia kërkoi 
me këmbëngulje arsyen. Gruaja e re merr guximin dhe 
i tregoi gjithçka. Burri u habit nga ajo që dëgjoi dhe 
kuptoi çfarë kish ndodhë. 

Gruaja e vjetër kishte bërë hak të largohej 
menjëherë nga shtëpia por... Në lojë hynë edhe 
vëllezërit e gruas së vjetër dhe njerëzit e së resë. Situata 
u ngatërrua shumë. Shumë veta në fshat, edhe pse të 
çuditur,  thonin se djalin e lindi e vjetra, ndërsa kish 
të tjerë që thonin të kundërtën, duke e quajtur të 
vjetrën  grua të keqe. Një ditë ai e pyeti të vjetrën se 
kush e ka lindë djalin. Gruaja u bë si e xhindosur dhe 
filloi të bërtasë: ti mos dëgjo atë budallenj, se ajo nuk 
di çfar thotë, po pyet gratë e katundit se ato e dinë... 
Burri, i zënë ngushtë, kërkoi ndihmë për zgjidhjen e 
kësaj situate. Dikush e këshilloi të kërkonte ndihmë te 
Lusha në Arras, si njëri ndër pleqtë e njohur në Dibër 
për zgjidhjet kanunore që kishte dhënë.  

Një ditë prej ditësh ai trokiti në derë të Lushës dhe 
ia tregoi gjithë historinë. Lusha e merr përsipër, duke 

i thënë se a je dakord ma mirë shpia bosh se dreqi 
mrenda? Burri pranoi mjaft që të kthehej qetësia në 
familje dhe të vazhdonte jetën. Lusha i caktoi ditën 
dhe i kërkoi të ketë aty njerëzit e afërt të të dyja grave. 

Dita erdhi. Në shtëpinë e fshatarit atë ditë ishin 
përveç miqve (të afërmit e dy grave) ishin edhe disa 
të afërm. Pas pak u dukën edhe tre veta hipur në 
kuaj. Ishte Plaku i Lushës bashkë me dy stërpleq të 
konakut të tij. hynë brenda dhe pas kafesë Lusha 
kërkoi të «marrë» në pyetje dy gratë. Ma para thirri 
të vjetrën, e cila u ul përballë “trupës” gjykuese, në 
mes të dhomës, ndërsa djali i vogël qëndronte afër 
të atit pa kuptuar asgjë se ç’po ndodhte. -Kush e ka 

lindë atë fëmijë?- pyeti plaku. 
Gruaja e vjetër turfulloi dhe tha: 
- unë e kam lindë, e kam mbajt 
nëntë muaj në bark, e dinë gjithë 
katundi. 

Plaku urdhëroi gruan të 
shmanget pak e të qëndrojë aty 
përballë trupës gjyqësore. Pas 
kësaj u thirr  gruaja e dytë, e 
reja. Edhe ajo zuri vend para 
“gjyqtarëve”. Sërish plaku pyeti: 
Kush  e ka lindë atë fëmijë? Gruaja 
e re, e ndrojtur me gjysmë zëri 
tha: - unë dhe nga sytë i rridhnin 
lot. Plaku i drejtohet babait të 
djalit dhe i thotë: -Më sill një 

kmesë dhe një grihën të mirë. Kur  kmesa dhe grihni 
erdhën, plaku ia dha stërplakut duke i thënë: - Mprefe 
mirë këtë kmesë, se do e presim këtë fëmijë përgjys, tua 
ndajmë dy grave... Stërplaku filloi të mprehte kmesën 
dhe herë pas here e provonte me dorë. 

të gjithë pjesëmarrësit kishin shtangë nga ato 
fjalë që tha plaku. Pas pak plaku mori kmesën dhe, 
pasi u sigurua se ishte mpreh mjaftueshëm, iu drejtua 
një të riu aty me të cilin plaku kishte biseduar më 
parë për rolin që ai do të luante: - hajde ti, se je më i 
fortë dhe kur të të them unë, këta të dy stërpleqtë do 
e kapin djalin e vogël njëri për njërës këmbë e tjetri 
për tjetrës dhe ti do i biesh ta presësh djalin e vogël, 
por ta presësh drejt që çdonjëra prej këtyre grave 
të marrë pjesën e vetë në mënyrë të barabartë...!!!  
Fjalët patën efekt, pasi filluan pëshpëritjet nga gjithë 
pjesëmarrësit. 

Gruaja e vjetër qëndronte e qetë, ndërsa e reja 
ishte mjaft e shqetësuar. Dy stërpleqtë ngrihen, kapin 
djalin për krahësh dhe vihen në mes të dhomës, 
ndërsa i riu me kmesë në dorë qëndronte para gati 
me filluar. Plaku tha: - Para se ta presim këtë djalë, 
do t’i pyes edhe njëherë gratë.  Iu drejtua gruas së 
vjetër: - A ta pres djalin, që të merrni secila gjysmën?  
E menjëhershme ishte përgjigja e saj: - Po, veç preje 
...!!! Plaku iu drejtua gruas tjetër:  A ta presim djalin, 
që të merrni secila gjysmën? Gruaja e re, e trembur 
shumë, se vërtetë ato do e prisnin fëmijën tha: Jooo, 
mos e prisni, le ta mbajë ajo (e vjetra) veç djali të jetojë. 

Atëherë plaku u ngrit në këmbë dhe kapi djalin 
me dorë dhe tha: - Këtë fëmijë e ka lindë kjo grua. 
Merre fëmijën dhe e gëzofsh.  Pastaj i drejtohet gruas 
së vjetër: -ti nuk je nënë, por as njeri nuk je! Paç 
faqen e zezë! 

Njerëzit e gruas së vjetër nuk pritën ma, por 
mblodhën cigaret dhe dolën, duke marrë me vete edhe 
motrën e tyre, e cila nuk kish më vend në atë shtëpi.  

Foto ilustruese:  urtësia e Salomonit, 
Libri 1 i Mbretërve  3:16-28
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O qen i dashur, më fal… 
Dëshmitarët e fundit

svjeTllAnA Aleksieviç 

Galina Frisova – 10 vjeçe.
tani – në pension.
unë kisha një ëndërr – të zija një 

harabel dhe ta haja…
rrallë, po nganjëherë zogjtë shfaqeshin në qytet. 

Madje pranverës të gjithë i
Shihni n dhe mendonin vetëm për një gjë, për atë 

pra, që mendoja dhe unë. Për atë pra… të abstragoje 
nga mendimi për ushqimin ishte e pamundur. Nga 
uria ndjeja përbrenda një të ftohtë të vazhdueshëm, 
një të ftohtë të brendshëm të tmerrshëm. Po kështu 
edhe në ditët me diell. Çfardo që të hidhja përsipër, 
kisha ftohtë, nuk ngrohesha kurrëqysh.

Doja shumë të jetoja…
Po ju rrëfej për Leningradin, ku jetonim ne 

asokohe. Për bllokadën e Leningradit. Na vrisnin me 
uri, na vrisnin ngadalshëm. Nëntëqind ditë bllokadë… 
Nëntëqind… Kur një ditë e vetme mund të të dukej një 
përjetësi. Ju nuk e përfytyroni, se sa e gjatë i duket dita 
njeriut të uritur. Ora, minuti… E pret gjatë drekën. 
Mandej darkën. Norma e bllokadës shkoi deri në 125 
gramë bukë në ditë. Kjo për atë, që nuk punonte. 
Sipas kartës së inxhivenskit … Prej kësaj buke rridhte 
ujë… Atë duhet ta ndaje në tre pjesë – mëngjes, drekë, 
darkë. Pinim vetëm ujë të nxehtë. ujë përvëlak. Në 
errësirë… Në gjashtë të mëngjesit unë mbaja në dimër 
radhën (mbaj mend më së shumti dimrin) në dyqanin 
e bukës. rri e pret orë të tëra. të gjata. Deri sa të vijë 
radha ime, jashtë ende është errësirë. Ndrit vetëm një 
qiri, dhe shitësi i pret ato copëza. Njerëzit rrinë dhe 
ndjekin lëvizjet e tij. Çdo lëvizje… Me sy të ethshëm… 
me sy të çmendur… Dhe gjitha kjo në heshtje.

tramvai nuk punon. ujë nuk ka, ngrohje jo, 
energji hiç. Por më e tmerrshmja – uria.

Kam parë një njeri, që përtypte kopsat. Kopsa të 
mëdha dhe kopsa të vogla. Njerëzit luanin menç nga 
uria…

Ka qenë një moment, kur unë pushova së dëgjuari. 
Atëherë ne hëngrëm macen… Do t’ju tregoj, se si e 
hëngrëm. Mandej u verbova… Na sollën një qen. Kjo 
më shpëtoi.

Nuk po mëkujtohet… Nuk e mbajta mend, se kur, 
për së pari, mendimi, se mund të hash dhe macen 
tënde apo qenin tënd, u bë një mendim normal. I 

rëndomtë. u bë regjim. Nuk e kam gjurmuar këtë 
moment…

Fill pas pëllumbave dhe dallëndysheve befas 
nisën të zhdukeshin në qytet macet dhe qentë. Ne 
nuk kishim as njërën, as tjetrën, nuk kishim mbajtur 
dot, ngase mami mendonte, që është përgjegjësi, 
veçanërisht kur merr në shtëpi një qen të madh. Por 
shoqja e mamit nuk mundej ta hante dot macen e vet 
dhe e solli ta hamë ne. Dhe ne e hëngrëm. unë atëherë 
nisa sërish të dëgjoj… Dëgjimi m’u zhduk papritur, në 
mëngjes ende dëgjoja, ndërsa në mbrëmje mami po 
më fliste s’di çfarë, po unë nuk po 
i përgjigjesha.

Kaloi do kohë… Dhe prapë 
ne sërish po vdisnim… Shoqja e 
mamit na solli këtë herë qenin e 
saj. Dhe ne edhe atë e hëngrëm. 
Sikur të mos kishte qenë ai qen, 
ne nuk do të kishim mbijetuar. 
Sigurisht, nuk do mbijetonim. 
Kjo është e qartë. tashmë kishim 
nisur të enjteshim nga uria. 
Motra nuk donte të ngrihej në 
mëngjes… Qeni ishte i madh 
dhe ledhatar. Dy ditë mami nuk 
mundej… Si të vendoste? Ditën e 
tretë ajo e lidhi qenin tek tubat e kaldajës në kuzhinë, 
ndërsa ne na përzuri përjashtë…

I mbaj mend ato kotoleta… I mbaj mend…
Doja shumë të jetoja…
Shpesh mblidheshim dhe rrinim me albumin 

fotografik të tim eti. Babi ishte në front. Letra prej tij 
merrnim rrallë. «Gocat e mia…» – na shkruante ai. Ne i 
përgjigjeshim, por përpiqeshim të mos e shqetësonim.

Mami kishte ruajtur disa peta sheqeri. Një qese 
të vogël prej letre. Ajo ishte rezerva jonë e artë. Një 
herë… Nuk u përmbajta dot, e dija ku fshihet sheqeri, 
shkova dhe mora një petëz. Pas disa ditësh mora dhe 
një tjetër… Mandej… Kaloi dofarë kohe – dhe prapë…

Shpejt në qesen e mamit nuk mbeti asgjë. Qesja 
e zbrazët…

u sëmur mami… Ajo kishte nevojë për glukozë. 
Sheqer… Ajo tashmë nuk mundej as të ngrihej… 
Në këshillin familjar u vendos – të nxirret qesja e 
shtrenjët. thesari ynë! Se jo mëkot ne e kishim kursyer 
për një ditë të tillë! Mami me patjetër do të shërohet. 
Motra e madhe nisi të kërkojë, po shqer s’ka.

E kthyen përmbys krej shtëpinë. unë bashkë me 
të tjerët po kërkoja.

Ndërsa në mbrëmje pranova…
Motra më goditi. Më kafshoi. Më gërvishti. Ndërsa 

unë iu luta: «Më vra! Vramë më mirë! Si mund të jetoj 
unë tani?!» Doja menjëmend të vdes.

unë ju tregova për disa ditë. Po ato ishin rrafsh 
nëntëqind.

Nëntëqind ditë të tilla…
Në sytë e mi një vajzuke i vodhi një gruaje në pazar 

një pogaçe. Një vajzë e vogël…
Më t’iu turrën prapa e ta plasën përdhe. Nisën 

ta godasin… E rrahën tërbimthi. Një të rrahur për 
vdekje. E ajo ngutej ta mbaronte së ngrëni, ta gëlltiste 
pogaçen. ta gëlltisë atë, më parë se ta vrasin.

Nëntëqind ditë të tilla…
Gjyshi ynë u dobësua aq shumë, sa njëherë u rrëzua 

në rrugë. Ai me atë rast gatitej t’i linte lamtumirë kësaj 
jete. Ndërsa ndanë tij kaloi një punëtor, dhe kartat e 
ushqimit të punëtorëve ishin më të mira, jo kushedi 
sa, por më të mira… Megjithatë… u ndal ky punëtor 
dhe i derdhi në gojë gjyshit vaj luledielli – racionin e 
tij. Gjyshi mbërriti deri në shtëpi, na rrëfeu dhe qau: 
«unë as emrin e tij nuk e di!»

Nëntëqind ditë…
Njerëzit, si hije, lëvizin ngadalë nëpër qytet. Si në 

ëndërr… Në një gjumë të thellë… Pra, ti këtë e sheh, 
por mendon, se po e sheh ëndërr. Ja këto lëvizje të 
ngadalta… pluskuese… Mu sikur njeriu po shkel jo në 
tokë, po nëpër ujëra…

Zëri ndryshonte nga uria. Ose zhdukej krejt. Nuk 
ia qëlloje më nga zëri, me kë kishe të bëje, me një 
mashkull apo me një femër? As për nga veshja: të 
gjithë qenë pështjellë më dofarë leckash. Mëngjesi 
ynë… Mëngjesi ynë ishte një copëz letër muresh, letër 
e vjetër muresh, po në to kishte mbetur qirish. Qirish 
mielli. Ja këto letra muresh… dhe uji i nxehtë…

Nëntëqind ditë…
Vij nga dyqani i bukës… Mora 

rracionin e ditës. Këto troshka, 
këto gramë të mjerueshëm… Po 
përkundruall më afrohet me vrap 
një qen. u barabit me mua dhe 
po më nuhaste – ndjen aromën e 
bukës. unë e kuptoja, që ky qen 
është lumturia jonë. Ky qen… 
Shpëtimi ynë!! E solla qenin në 
shtëpi… I dhashë një kore bukë, 
dhe ai më ndoqi. Afër shtëpisë 
shkepa dhe pak bukë dhe ia 
dhashë, ai më lëpiu dorën. hymë 
në tremenë tonë… Po për shkallësh 

ai ngjitej me vështirësi, në çdo kat ndalonte. Ia dhashë 
krejt bukën tonë… kafshatë pas kafshate… Kështu 
arritëm deri në katin e katërt, ndërsa apartamenti ynë 
është në të pestin. Këtu ai u ngul dhe nuk bënte këmbë 
më tutje. M’i ka ngulur sytë… Sikur ta parandjejë e 
t’i ketë rënë në të diçkaje të pabesë. E kupton. unë e 
përqafoj: «O qen i dashur, më fal… O qen i dashur, më 
fal…» I kërkoj të falur, i përgjërohem. Dhe ai u largua.

Doja shumë, që të jetoja…
E dëgjuam… radioja e dha: «Bllokada u ça! 

Bllokada u ça!» – nuk kishte njerëz më të lumtur se 
ne. Më të lumtur nuk mund të ketë. Ne e përballuam!! 
Bllokada u ça…

Nëpër rrugën tona kalonin ushtarët tanë. Vrapova 
drejt tyre… Po nuk më mjaftonin fuqitë për një 
përqafim.

Në Leningrad ka shumë përmendore, por mungon 
njera, që meriton mës së shumti të jetë. Për të kanë 
harruar. Përmendorja për qenin e bllokadës.

O qen i i dashur, më fal…

Rregullon shaminë, tund 
kokën, pastaj sikur vë buzën 

në gaz, por vetëm për një 
çast, vështrimi i syve të 
verbër i tretet drejt atij 

asgjëkundit që veç ajo e sheh, 
dy lot i rrokullisen faqeve 
të fishkura, ndërsa mua, si 
gjithnjë në raste të tilla, më 
vjen ndërmend që, kur isha 
i vogël, kujtoja se të verbrit 

nuk mund të qajnë…

www.rrugaearberit.com
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Znj. Kaleme e akuzoi të shoqin, teknikun e 
ndërzimit Marin Dermeku se ecte me mendjen 
e bukuroshes Pola Pupsi.

- Ke marrë mendjen e asaj piliherdhës, - i 
tha ajo, - prandaj më shikon shtrembër me sy.

tekniku i ndërzimit e kundërshtoi gruan. Ai tha se 
mendjen e kish krejt të tijën dhe se nuk ia kishte marrë 
askujt. Madje shtoi, se mendjen e tij nuk do ta ndërronte 
as me mendjen më pjellore që mund të gjendej mbi 
shpinën e krrusur të tokës. 

Znj. Kaleme nuk i besoi të shoqit; i tha se gënjente...
Kështu, hidh e prit, thanë dofar fjalësh të hidhura 

e bënë njëfar shamate.
Që puna të mos shkonte gjer në ndarje, ata vajtën 

te kryeplaku Maliq Burnazi dhe iu lutën ta shkoqiste 
drejt këtë punë.

Kryeplaku Maliq Burnazi, ishte nga ata pleqtë e 
sertë e vramuz, të idhët - lëng vërrini, por të mençur 
e që s’ta bëjnë kurrë fjalën dy. Sapo kish mbushur të 
nëntëdhjetat dhe kish shpallur se nuk do të vdiste pa i 
shkoqitur mirë do punë të ngatërruara në Biboll. 

Para nja dy muajsh, vajti ta merrte ëngjëlli Azrail, 
por nuk ia doli dot mbanë. 

E reja e tij, znj. Ismete, bënte bè e rrufè se natën, 
pak para se të këndonte gjeli i parë, e kish dëgjuar të 
vjehrrin duke rrahur Azrailin me shkop mu te pragu i 
derës së shtëpisë. 

- unë të thërras vetë kur të jemë gati për të vdekur, 
o Azrail, - i kish thënë ai. 

Pastaj e pati urdhëruar t’i vinte majat nga kish vënë 
thembrat. Por Azraili si Azraili! Nuk qe bindur. Madje, 
për t’i mbushur mendjen plakut se duhej ta merrte me 
vete se s’bën, kish nxjerrë nga xhepi i tij edhe një kartë-
vendim të shkruar e të vulosur nga zoti i madh dhe ia 
kish treguar.

- unë zbatoj vendimet që merr Ai, nuk bëj në kokën 
time, o Maliq Burnazi, - i kish thënë Azraili duke hapur 
krahët si të deshte të shfajsohej.

Mendjet e njerëzve 
Plaku i moçëm, ia kish ngulur vështrimin që poshtë 

vetullave të trasha e të gjata si fshesë; pastaj duke 
tundur shkopin e tij prej dru thane darrunga-darrunga, 
- athua se Azraili s’qe i dërguari i Zotit, por Xim budallai 
i mëhallës së poshtme, - i qe hakërryer:

- Ik ore mbushu me gjithë vendim! të thashë: do 
të të thërras vetë sapo të shkokloj do punë të vogla në 
katund. Por, kur Azraili kish këmbëngulur në të vetën, 
plakut të urtë i patën kërcyer rrebet. Ia kish veshur 
me shkop kurrizit dhe ia kish bërë atë më të butë se 
barkun. Edhe atë vendimin e shkruar 
në letër nga i lartmadhërishmi, ia pati 
grisur e bërë thërrime-thërrime. tek 
e mbramja, pati hyrë brenda, kish 
rrëmbyer kimën, dhe gjithë mllef nga 
inati, kish nisur të grinte duhan edhe 
për nja dy vjetë të tjera.

Me të dëgjuar ankesën e znj. 
Kaleme, kryeplaku Maliq thithi një 
shtëllungë të madhe tymi nga llulla e 
ndezur, përdrodhi mustaqet me gishta 
dhe ra në të thella.

Marin Dermeku nisi të fliste. Don-
te të kundërshtonte ato që tha gruaja 
gjatë ankesës; por plaku i moçëm ngriti 
lart trinën e dorës, e bëri të heshtë e tha:

- Durim! Kam pasur shumë ankesa 
të tilla... Më vjen çudi se si arrijnë njerëzit të marrin 
mendjet e njëri-tjetrit! Vallahi, më duket se Zoti, nuk 
e ka ndarë hiç drejt këtë punë. 

Pastaj u tha të shkonin në shtëpi; të vinin sërish 
të dielën në darkë, sapo muzgu të rrasej në ahuret e 
bagëtive dhe hutini të lëshonte klithmën e parë. 

Kryeplaku Maliq Burnazi, vendosi t’ua mblidhte 
mendjet të gjithë njerëzve, t’i fuste ato në një dollap, 
që gjendej në murin e odës së tij, dhe pastaj, njerëzit 
të vinin një nga një dhe secili të zgidhte mendjen që 
dëshironte.

të dielën në darkë, me t’u dëgjuar klithma e parë e 
hutinit, na u mblodhën te kryeplaku gjithë bibollasit, 
i madh e i vogël.

Secili nisi të dorëzonte mendjen e tij, ndërsa 
shkonin e zinin vendet jashtë, ca të ulur në bar e ca në 
këmbë, pasi qenë shumë në numër dhe nuk i nxinte dot 
të gjithë oda e kryeplakut. Nja tre-katër vetë, dorëzuan 
vetëm nga një gjysëm mendje. Ato thanë se gjysma 
tjetër u kish rrjedhur prej halleve të shumta të jetës.

Zavalli tosum Masllumi, i cili gjatë gjithë jetës qe 
hequr si burrë i mençur, i la në dorë kryeplakut vetëm 
një çerek mendje.

Kjo çerek mendje qe bajagi e trashë, por e lehtë 
pupël. Kryeplaku, uli pak kokën siç e kish zakon dhe e 
pa poshtë vetullave plot mosbesim!

- Kaq kisha, - tha tosum Masllumi, - nuk kam ku 
ta gjej më të plotë.

- Po ti sikur...! - e preu fjalën në gjysmë kryeplaku 
dhe priti përgjigje.

- tre çerekshin e kam shitur, prandaj e lëmë tani 
këtë muhabet, o kryeplaku ynë, - tha tjetri dhe doli 
jashtë. 

Plaku urtar, i mori të gjitha mendjet e njerëzve 
bashkë me gjysmat dhe i futi në dollap. 

Pastaj, ia shkrepi t’i numëronte njëherë. 
Për çudi, ai zbuloi qe një mendje mungonte! 
Doli jashtë e briti:
- Cili dinsëz nuk ma ka dhënë mendjen e tij?
- unë, o kryeplak, - tha djaloshi Kil tesporoti duke 

ngritur dorën lart.
Pastaj, lulkuqe nga turpi, ai shpjegoi se e kish 

humbur mendjen qysh para katër vjetësh duke rendur 
pas bukuroshes Pola Pupsi. Pra, kuptohet, nuk kishte 
çfarë dorëzonte. 

Kryeplaku, ia tundi çibukun e ndezur mu para syve 
e tha:

- turp...! turp i madh të humbë burri mend për dy 
gisht vend! 

Kil tesporoti bëri mënjanë edhe më i turpëruar. 
Kel Fisti, - për të cilin pëshpëritej lart e poshtë se 

kish mendjen e një dhelpre,- e porosiste Xim budallain, 

që të bënte kujdes, se mos ndoshta, kur të zgjidhte për 
të marrë mendjen e re, nga pakujdesia, mund të merrte 
mendjen e Gjon Belaziut në vend të mendjes së Gjon 
Bolenës.

- Mjaft ndejte budalla, o Ximi, - i thoshte ai, - 
Gjithmonë laj e thaj një palë mend budallai! Përse të 
mos bëhesh edhe ti njëherë i zgjuar si Gjon Bolena?! 
Veç ki kujdes, si të thashë: zgjidh atë më të hollën; atë 
si petë byreku dhe i ke rënë pikës.

Xim budallai tundëte kokën në shenjë miratimi; 
ndërsa herë pas here, hidhej në beft për 
të vrarë miza në hava me pëllëmbët e 
duarve të palara.

Znj. Kaleme, qe pështetur pas një 
huri gardhi. Pati krijuar një lidhje të 
përkohëshme me mendjen e saj tashmë 
të kyçur në dollapin e kryeplakut dhe 
kish rënë në një lloj soditje. herë 
kruante vithet pas hurit të gardhit, 
herë kruante dhëmbët me një fije 
bari. Dhe nuk dinte, cilën mendje 
duhej të zgjidhte. I shoqi i saj, tekniku 
i ndërzimit, Marin Dermeku, dukej i 
hutuar. Nuk ishte i sigurtë nëse kish 
dorëzuar tek kryeplaku mendjen e vet, 
apo mendjen e bukuroshes Pola Pupsi.

Po çfarë bënin të tjerët? 
Disa rrinin të heshtur e disa llafosnin anamendas 

me zë të vogël; natyrisht rragatje fjalësh, pa mend fare.
Që të mos i ngelej hatri askujt, kryeplaku Maliq 

Burnazi, shkruajti një nga një secilin emër në copa të 
vogla letrash. Pastaj i palosi letrat me nge, i përziu mirë 
e mirë dhe kapi të parën. 

Me ta hapur, ai thirri:
- të vijë të zgjedhë i pari Xim budallai!
Kel Fisti e shtyu Ximin me teftik përpara e tha:
- Ec shpejt Xim...! Dhe mos harro porosinë: merr 

atë më të hollën. Atë si petë byreku.
Xim budallai mori të ecte pa ia ndarë sytë një mize 

të madhe në fluturim.
u dëgjua zhurma e një lëvizje në grumbullin e madh 

të njerëzve. Dhe pastaj zëra:
- Shyqyr! Më në fund edhe Ximi nuk do të jetë më 

Xim.
- Kaq vite i shtyu i shkreti me atë mendje budallai!
- I thashë të marrë mendjen e hollë të Gjon Bolenës, 

por...
Kur Xim budallai doli jashtë, dukej i kënaqur 

me zgjedhjen që kish bërë. Ngriti të dy pëllëmbët e 
duarve lart e nisi të hidhej për të vrarë një bumballë, 
që gumëzhinte e bënte rrathë sipër kokës së tij. Pastaj 
kur pa, që insekti fluturoi në drejtim të gjindjes, e tregoi 
me gisht e thirri:

- Bumballa, bumballa! Vriteni se iku! uaaa...!
Dukej ashiqare, që Xim budallai kishte marrë 

mendjen e vet.
I dyti hyri zavalli tosum Masllumi. Si një cjap 

varros, i veshur me një xhaketë xhivezi të mbushur 
plot dekorata! Doli jashtë me çerekun e mendjes së tij 
të trashë e të lehtë pupël! 

- rrëmova në gjithë atë grumbull dhe nuk gjeta 
mendje më të mirë se timen, - shpalli ai.

tekniku i ndërzimit Marin Dermeku, kish marrë 
dy mendje: mendjen e vet dhe atë të bukuroshes Pola 
Pupsi; ndaj kur doli, u mëdysh, nuk dinte nga t’ia 
mbante, iu ngatërruan këmbët e gati u rrëzua për të 
thyer qafën. 

Kryeplaku Maliq Burnazi e kuptoi, iu hakërrye me 
shkop dhe e detyroi të kthehej në odë e ta linte në dollap 
mendjen e dytë.

Kësodore, të gjithë hynë një nga një në odën e 
kryeplakut dhe morën në dollap secili mendjen e vet! 

Më të zgjuarit të Bibollit, Gjon Bolenës, i ra shorti 
të hynte për të marrë i fundit. Ai nuk u çudit fare kur 
gjeti në dollap mendjen e tij. Askush s’e kishte prekur 
me dorë.

teksa dilte, kryeplaku Maliq Burnazi e ndali dhe 
i tha:

- E shikon, o bir, si janë njerëzit?!
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