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Rreth melosit në këngët dhe vallet dibrane

Munir Fiqiri Shehu lindi më 17 maj 1910 në qytetin e
Peshkopisë. Mësimet e para i merr në vendlindje, pastaj
vazhdon normalen e elbasanit. Këtu mëson gjuhë shqipe,
frëngjisht, italisht, muzikë dhe histori.
Mëson disa instrumente muzikorë. Në vitin 1932 fillon
punë si arsimtar në fshatra të ndryshëm të Dibrës, si dhe në
qytet. Do t’i përkushtohet pasionit për mbledhjen e folklorit
dhe studimin e historisë, duke shtrirë gjurmimet e tij në Dibër
dhe Mat. Punon si drejtues muzike në Peshkopi dhe Burrel.
Kompozon shumë këngë dhe melodi, ndër të cilat kujtohen:
“Shkon djali termale”, “Bulqizakja”, “Kënga e Jashar Kolës”,
“Liqenit të ulzës”, etj.
në vitin 1945 arrestohet nga regjimi komunist dhe shpallet
armik i popullit. Arrestohet përsëri në vitin 1962 dhe shpallet
i pafajshëm. në burg kompozon këngën “Kënga e Lirisë”, kënga
himn e të përndjekurve politikë.
Mbas pensionit, në vitin 1970, vazhdon veprimtarinë
studimore me përkushtim. ndërron jetë më 31 mars 1990 në
moshën 80 vjeçare.
Është dekoruar me urdhrin “naim Frashëri” të klasit të
parë. qarku i Dibrës e ka shpallur “qytetar nderi” dhe është
nderuar me titullin “Mirënjohje” nga instituti i Folklorit.
Pas vdekjes së Munirit, djali i tij, Mirdash Shehu, ka
përgatitur për botim këto vepra të autorit, të cilat ai i kishte
lënë në dorëshkrim.
Vepra të Munir Shehut:
- “Dibra në shekujt e sundimit osman”
- “Dibra i - në vitet 1840-1860”
- “Shtek më shtek e skutë më skutë”
- “Rrëfime dhe këngë popullore”
- “Gjenealogjia e fisit Shehu të Peshkopisë”
- “rreth melosit në këngët dhe vallet dibrane”.
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Kur pati përfunduar me sytë, unë munda ta
shquaja më mirë. Atëherë, u bëra edhe një herë më i
madh nga habia! Qe vajza e ëndrrave dhe dëshirave
të mia, që fati e pati kyçur në shtatë dryna! E njoha
nga gonxhja e paçelur e trëndafilit të kuq, që ajo
mbante për buzë; si dhe nga aroma e klorofilit që
kundërmonte shtati i saj i brishtë.
Shumë vite më parë, kur imazhi i saj ia pati
behur te unë, që të mos më fshihej nga kujtesa, unë
e pata pikturuar atë në qiell. Sepse vetëm në qiell
mund ta shikoja prej ç’do vendi, që të ndodhesha e
sa herë të doja. Dhe sa çudi! Ajo kishte zbritur nga
qielli në kopsht për të pikturuar shëmbëllesën time!
Ky fakt, më lumturoi shumë. Doja t’ia thosha, por
sërish nuk munda, sepse isha i pagojë.
Ajo e kuptoi dhe nisi të merrej me buzët, ku hoqi
me penel vetëm dy vija të lakuara.
E sipërmja ngjante me një zgalem krahëhapur, i
vështruar tej në horizont. E poshtmja, - vijë e lakuar
bregdeti. Mes tyre, shushurima e valëve të qeta e
të shtruara të ujit! Një shushurimë e këndshme, e
ëmbël gjer në lektisje, miliona vite e lashtë.
Pastaj, dita u përvodh tej, dhe, duke çapitur pa
në isha i padukshëm për të. Mbase
u ndjerë në majë të gishtave mu si një hajdute, ia
qeshë një tingull zëri i shuar në vetmi.
behu nata.
Në vetminë time të mbyllur brenda një
Dita tjetër qe e zymtë, sepse ajo nuk u shfaq në
hiçi të madh, ku në çdo stinë, strehëza e çatisë së
kopsht. Aq e zymtë qe ajo ditë, sa i bëri barin dhe
shtëpisë ku banoja, pikonte mërzì.
lulet të ulnin kryet; kurse gjallesat të mos merrnin
Ajo kish zënë vend në kopsht, pranë të vetmes
frymë. Pastaj pllakosi edhe një herë nata; një natë e
pjeshkë në lulëzim.
errët, torturuese prej dëshirash përvëlake; dhe apet
Qëndronte në këmbë dhe pikturonte me penel
varg e varg, net e ditë të tjera, që bëheshin çdo herë
diçka, që ende nuk kish marrë formë për t’u thirrur
e më të gjata. Ditë që kalonin, siç kalon ngadalë
me një emër. Madje, edhe vetë ajo, herë formësohej
një karvan devesh të heshtura në shkretëtirën e
dhe herë shformësohej ngadalë e pa u ndjerë. Sepse
paanë.
qe mu si ai avulli i tejdukshëm, që
Por ndodhi, që mëngjesin
Dielli më vështronte që nga e
pranverës del nga vlaga e ngrohtë e
e
një
të diele, ajo u shfaq
kaltra e syve të saj. Rrezet e tij
tokës dhe ngrihet e shtjellet lart drejt
sërish në kopsht e nisi të
të ngrohta, depërtuan thellë në
qiellit si në një vallëzim.
merrej me buzët e mia të
shpirtin tim dhe nuk lanë skutë pa
Teksa i qasesha pranë, ndjeva të më
paujdisura.
ndriçuar. Gonxhja e trëndafilit,
përkëdhelte lehtë një erë e ngrohtë, që ajo mbante për buzë, çeli!
Atëherë ndjeva se si
fryma e saj.
Buzëqeshja e saj! Një aromë
vetmia e koracuar, që më
trallisëse mbushi ajrin atypari.
Askush nuk gjendej aty ato çaste.
kish mbështjellë gjithë atë
- Dashni, më thërrasin, - tha ajo.
Veç frymët tona. Frymët. Dhe pemët,
kohë, kërciti fort; u ça dhe u
dhe lulet dhe dielli. Një diell që nuk
hap si lëvorja e trashë dhe e
ngrohte, por vetëm vështronte përmes
ashpër e një trungu lisi nga rrufeja.
hapësirave të degëve plot gjethe të pemëve.
Ato çaste unë mërmërita diçka që nuk u mor
Kur ajo bëri një hap prapa për të vështruar në
vesh, sepse e folura ime qe krejt memece.
distancë atë çfarë kishte hedhur me penel në beze,
Kur ajo kishte përfunduar me buzët, duke i
unë munda të pikasja konturet e portretit tim.
përsosur gjer në detajet më të imta, ajo shushurima
Qe një impresion i çastit, i hedhur shpejt me
e lashtë e valëve u kthye në një pëshpërimë të
katër-pesë vija të lakuara. Po ajo e dinte, që nga
ngrohtë e të ëmbël. Pëshpërima ime:
çasti merr formë grimca, pastaj dalëngadalë, koha e
- Për hir të Zotit, më thuaj, si quhesh, - iu luta. Po
rrit grimcën, mund ta bëjë, madje, sa një mal. Pastaj
në çast e kapa veten gafil, sepse mendja më tha, që
i mvesh kuptim me barin, lulet, pemët, insektet,
përsosja nuk mund të kishte një emër.
zogjtë, kafshët dhe njerëzit.
Dielli më vështronte që nga e kaltra e syve të saj.
Desha të flisja, por sado që u përpoqa, nuk
Rrezet e tij të ngrohta, depërtuan thellë në shpirtin
munda të nxirrja nga goja as edhe një fjalë të vetme.
tim dhe nuk lanë skutë pa ndriçuar. Gonxhja e
Atëherë kuptova, që gjithçka varej nga ajo dhe
trëndafilit, që ajo mbante për buzë, çeli! Buzëqeshja
peneli i saj.
e saj! Një aromë trallisëse mbushi ajrin atypari.
Shtysa e një mendimi të beftë për t’u dhënë
- Dashni, më thërrasin, - tha ajo. - Por në fakt,
formë dy buzëve, e afroi atë sërish pranë telajos. Por
nuk jam Dashnia.
sa e nisi, i la buzët dhe filloi të merrej me sytë.
- Cila je, atëherë?!
Kish kuptuar, që më parë duheshin sytë. Sytë për
- Jam feksi i saj dhe hija.
të parë.
New York, 2020
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Kanun me …shekë të kosit (!)
Etnokulturë
Haki Përnezha

K

ohë më parë kemi përmendur se në Krahinën
e Çidhnës janë zhvilluar tri praktika
kanunore, të veçanta , të cilat kanë shërbyer
ose janë marrë si motra, shoqe, apo si precedent për
ndarjet tjera të ngjashme. Ne sot do të përshkruajmë,
njërin ndër to e cila është “Kanuni me shekë të kosit”.
Siç është theksuar edhe në ndonjë vend tjetër, roli i
stërpleqve në ndarjet kanunore është i madh. Një ndër
detyrat e tyre ,ishte edhe mbledhja e informacionit
rreth ngjarjes për të cilën Plaku i kanunit kish marrë
përsipër të gjykonte. Si në shumë raste tjera, edhe për
këtë gjyq u desh të bëhej një eksperiment me shekën
e kosit (!).
Lënda kanunore: Rreth viteve 1870, në fshatin
X të Çidhnës dy gra, njëra nusja e tjetra vjehrra, po
mbushnin ujë me bucela tek një krua që ndodhej larg

Kanuni i Dibrës
Xhafer Martini

N

ë një krahinë u ba një vrasje. Vrasësin e kapën
pas disa muajsh. I vunë prangat një djali të ri,
i cili nga pamja dukej si ëngjëll, por gjykatësit
thonë se nuk u besojnë aspak fytyrave të bukura. Sipas
tyre, shpirti i bukur nuk rri kurrë në trupin e bukur.
Hetuesia vazhdoi për një kohë të gjatë. Hetuesit
përpiqeshin ta kapnin djalin ngushtë, duke e futur
nëpër “qorrsokaqet” profesionale, si shpreheshin vetë.
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nga shtëpitë e fshatit, d.m.th., në një pyll afër. Gjat
kohës që gratë ishin te kroi dhe po mbushnin ujë, një
krismë arme dëgjohet dhe të dyja gratë tremben.
Ishte krisma e armës së një fshatari i cili gjuante
aty afër. Gratë mbushën bucelat dhe drejtohen nga
shtëpia. Porsa shkoi në shtëpi, nusja filloji të ndihej
keq dhe shtrihet në krevat. Të nesërmen nusja
dështon barrën.
Pas kësaj ngjarjeje situata u bë serioze. I shoqi
i gruas së dëmtuar e akuzoi gjahtarin se krisma e
pushkës së tij ishte shkaku i vdekjes së fëmijës në
bark (!) ndaj dhe i kërkon gjakun. Lajmi mori dhenë
dhe njerëzit, të afërmit e dy shtëpive në konflikt,
filluan të lëviznin për t’i pajtuar. Pasi nuk qe i mundur
pajtimi, palët shkuan në të drejtë. Familja e gjahtarit
i deklaroi familjes së dëmtuar se “… unë të vij në të
drejtë dhe pranoj atë plak që do zgjedhësh ti. ” Kjo
ishte një shenjë e fortë dhe tregonte se gjahtari ishte
i bindur në pafajësinë e tij.
Familja e dëmtuar mori plak Nokën, por edhe
familja e gjahtarit atë mori. Plaku i kanunit, Noka
e pranoi sfidën edhe pse i njihte shumë mirë të dy
palët në konflikt. Situata kanunore nuk ishte aq e
lehtë pasi duke i njohur ato fise, përplasja me armë
ishte shumë pranë. Stërplaku i konakut të Nokës,
i propozoi Plakut të merrej mendimi i esnafit të
bulmetit KM nga Fushë Alia. Meqenëse problemi,
(konflikti) kishte marrë vëmendje të madhe në
opinion Plaku i Nokës vendosi që ky gjyq të ndahej
larg fshatit dhe pikërisht te Gurra e Gjyqit në Prat.
Aty përveç se ndodhej një fushë ku mund të uleshin
njerëzit, kishte edhe ujë për të pirë por mbi të gjitha
ishte emri Gurra e Gjyqit, i cili për shkak të ndodhive
të mëparshme, kishte ndikim në psikologjinë e
opinionit. Ishte caktuar data dhe ora e zhvillimit të
gjyqit. Koha e zhvillimit të gjyqit ishte vendos në
mjes të xhasë, ora 10. Stërplaku, i porositur nga
Plaku kishte siguruar një shekë me kos të xanun një
natë më parë si dhe një armë të njëllojtë me armën e
përdorur nga gjahtari. Dita erdhi dhe shumë njerëz

Ndëshkimi
Djali betohej se nuk kishte bërë asnjë vrasje, madje
për t’u mbushur mendjen se nuk ishte vrasës, u tha,
se, kur kishte dashur të therte një pulë, nuk kishte
mundur nga dhembshuria, megjithëse ai shpend
ishte përcaktuar nga natyra për t’u therur. Hetuesit
qeshën me ha–ha–ha, duke zbuluar dhëmbët e tyre
të bardhë dhe të fortë. Tregimin e djaloshit e morën
si një presion “psikologjik” që po ushtrohej mbi
drejtësinë. Hetuesit arritën në përfundimin që kishin
të bënin me një vrasës, sadoqë nuk kishin në dorë
asnjë fakt.
Gjyqi qe formal. Kryetari i gjyqit atë ditë nxitonte
shumë, megjithëse kishte të bënte me jetën e një
njeriu. Kishte kohë që i vinte rrotull zonjushës Z.
për marrëdhënie jashtëmartesore, por ajo nuk kishte
pranuar. Një ditë para këtij gjyqi ajo i kishte dërguar
sinjalin e pranimit dhe se ora e takimit ishte lënë
pikërisht ditën e gjyqit, më dymbëdhjetë fiks. Atij
nuk i mbetej më shumë se një orë për ta përfunduar
gjyqin. Për hatër të një djaloshi, nuk mund të linte
t’i kalonte një rast që mund të mos kthehej më.
Procedura qe e shkurtër dhe vendimi u dha:varje në
litar.
Ditën e ekzekutimit të vendimit në sheshin ku
ishte ngritur trekëmbëshi u mblodhën shumë njerëz.
Midis tyre ishte edhe vrasësi i vërtetë, në vend të të
cilit po varej djaloshi i ri. Rrinte i brengosur, se i vinte
keq të varej një i pafajshëm, por nuk kishte guximin
të dilte në shesh të burrave dhe të thoshte të vërtetën.

varg e varg shkonin drejt Gurrës Gjyq. Afër kroit ulet
Noka dhe në krahë të tij dhe stërplaku me shekën e
kosit. U zgjodh, nga pjesëmarrësit dëgjues të rastit,
edhe çekiçi për të formuar numrin tre të gjyqtarëve
apo për të bërë kourumin e “trupit” gjykues. Plaku i
drejtohet me solemnitet gjahtarit:Largoju nga këtu aq sa ke qenë larg kroit atë ditë
që ke qëlluar me armë…
Gjahtari ngrihet më këmbë dhe duke e mat
vendin me sy zë vend diku përtej. Plaku i kanunit
merr miratimin e palës së gruas së dëmtuar për
largësinë ku u vendos gjahtari dhe i jep stërplakut
armën e njëllojtë me të gjahtarit duke i thënë të
qëndrojë pranë gjahtarit. Stërplaku bëhet gati të
qëllojë në ajër ndërsa Noka ngrihet më këmbë e
ngadalë i afrohet shekës së kosit. Pas shenjës me
dorë të Plakut, krisi pushka. Plumbi çau ajrin duke
lënë kumbimin në veshtë e pjesëmarrësve. Stërplaku
rëndë -rëndë afrohet te grumbulli i fshatarëve dhe i
dorëzon armën plakut të Nokës. Plaku thërret burrin
e gruas së dëmtuar, stërplakun dhe çekiçin të cilët
afrohen pranë shekës së kosit.
Ngadalë, plaku ia hoqi kapakun asaj dhe i ftoi
ato të shohin nëse është “ çarë cipa, mbulesa” e kosit
apo jo. Burri i gruas së dëmtuar, e vërejti mirë e mirë
cipën e kosit në shekë dhe tha:- Jo nuk është çarë,
nuk ka krisë. U ftuan edhe disa të tjerë për ta parë.
Përfundimi ishte i njëjtë: “cipa e kosit në shekë nuk
është çarë…” Pas kësaj plaku i Nokës iu drejtua burrit
të dëmtuar: “- Fëmija n’bark të nanës është si kosi në
shekë. Gjahtari nuk është fajtor për vdekjen e fëmijës.
Përmas k’tij shteku çdo gjahtar do i qëndrojë larg
kroit sa rref pushka. Kush s’asht dakord të grejë pleqë
tjerë e të hahen me mu…” Kanuni u nda. Gjahtari
mori frymë i lehtësuar. Shumica e njerëzve bashkë
me Nokën por edhe burri i gruas së dëmtuar, u nisën
për te shpia e gjahtarit ku do hahej buka, e cila do
ishte edhe buka e pajtimit. Nga ajo kohë e deri në
ditët tona kjo praktikë kanunore është thirrë kanuni
i “shekës së kosit”.
Botimet M&B
ISBN 978-9928-172-77-8
Faqe: 480
Çmimi: 1500 lekë
Kur po i vinin lakun në fyt, djaloshi u pyet për të thënë
fjalën e fundit. Ai iu drejtua trumës e foli sa mundi:
– Jam i pafajshëm. Këtu nuk është fjala thjesht
për mua, këtu po vritet e vërteta dhe e drejta. Duke i
vrarë kështu pak nga pak, ditë për ditë, do të mbeteni
pa të drejtën dhe të vërtetën.
Djaloshi nuk e kishte përfunduar frazën, por
kryetari i gjyqit bëri me shenjë që t’i hiqnin shkamin
dhe ai mbeti në litar…
Pas gjashtë muajsh, po në atë krahinë, ndodhi
një vrasje tjetër. I vunë hekurat një burri. Edhe atë e
dënuan me varje në litar. Ditën e ekzekutimit, para se
t’i vinin lakun e litarit në qafë, e pyetën:
– Ke gjë për të thënë para se të vdesësh?
– Po, – tha ai. – Kam diçka shumë të rëndësishme,
nuk e kam për vete, por për të gjithë. Nuk kam fuqi të
bërtas, prandaj turma të afrohet pak…
Turma u afrua rreth trekëmbëshit, por ngadalë,
pa qejf, sikur të ishte një rrëshqanor. Ishte një turmë
e frikshme, apatike, por kurioze. Këto turma i kanë
qejf ekzekutimet, sadoqë u kallin frikën.
– Sigurisht që do të thuash se je i pafajshëm, – i
tha të dënuarit me ironi kryetari i gjyqit.
– Jo, nuk jam i pafajshëm. Unë e meritoj dënimin
me vdekje, se kam vrarë një njeri. Po kisha vrarë atë
për të cilin ju, gjashtë muaj më parë, vutë në litar një
djalosh të pafajshëm. Këtë vrasjen, për të cilën më
akuzoni, gjejeni kush e ka bërë…Unë kisha bërë atë…
– Shkamin, – bërtiti kryetari i gjyqit.
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S

a e vjetër është vija melodike e këngëve dhe
valleve dibrane?
Kush na e la trashëgim këtë vijë?
Kënga e Hajredin pashës është e vitit 1844.
Akoma më tutje. Me këtë melodi, këndohet kënga
e Jovan Nokës që është e vitit 1602. Dhe akoma më
tutje. Me një variant të kësaj melodie, me vërejtjen se
fraza e fundit e saj, përsëritet, sipas nevojës dy e tre
rreshta, këndohet kënga e Mahmut pashë Gjylagës,
që duhet të jetë, në mos më e vjetër, e vitit 1565, pasi
në vitin 1571, ky Mahmut, u vra në luftën e Qipros
dhe oxhaku i Gjylagës nuk sundoi më në Dibër. Në
ato vite sundimin e mori Sheh Murat Allajbegu e më
pas Hoxhollët.
Jemi, aty këtu, rreth dhjetë vjet pas botimit
të Mesharit të Gjon Buzukut. Katër vargje të kësaj
kënge janë gjetur në Shkodër dhe janë botuar në
“Visaret e Kombit”:
Mahmut begu Xhilagolli,
Në Dibër kala goditi.
Trim kish qenë si Qerolli,
Vetveten në bela e qiti.
Një pjesë tjetër të kësaj kënge, unë e gjurmova tek
Musë Izvira, në Çerenec, i cili ma këndoi me çifteli:
Mahmut pasha n’at Deshat, e tha
Na ka çitun ni xhavat,
e tha
Ni xhavat pasha si e çitë,
e tha
Mblodh milet ene ustallarë, e tha
Grishi teçe ene agallarë,
e tha
	Jeniçer ene spahillar,
e tha
Sazexhi ene kajkatarë,
e tha
Ngrejtën duert ene banë dua, e tha
Për me ngrefun nji kala,
e tha.
Plaka Naze Leka, në Gjoricë të Poshtme, që dinte
4 a 5 rreshta, më tha se kur ishte e re, kishte dëgjuar
pleqtë kur thonin se kjo këngë u pëlqente shumë
Hoxhollëve dhe këndohej shumë në konakun e tyre.
Pra, falë armiqësisë së Hoxhollit me Xhilagën, këtë
këngë nuk e dogjën shekujt. Gjuha është e sotme,
por gjuha ecën me kohën. Melodia dhe brendia janë
po ato. Na flet për një kryengritje të malësorëve të
Çidhnës, Lurës e Reç-e-Dardhës, gjatë të cilës sarajet
e Gjylagës në Deshat u dogjën e u plaçkitën. Pasha
ikën. Një plakë që mbeti aty me ca fëmijë të vegjël
lutet t’i japin një lopë nga malli i saj.

- Falma lopën për nofakë,
“
Pra, gurët që ndodheshin aty përpara çlirimit,
Jo për vete për sabi,
“
kanë qenë të këtyre sarajeve. Meqë kjo këngë me këtë
U baftë zoti xhenetli.
“
kumtesë bëhet e njohur për herë të parë, po japim
Qenke
plakë
tej
moj
hallë,
“
këtu tekstin e saj dhe melodinë:
Merre lopën t’a kimi falë.
“
Mahmut pasha n’at’ Deshat,
e tha
Mahmut begu nji oxhak,
“
Na ka çitun ni xhavat,		
“
Me konop e me dajak,
“
Ni xhavat pasha si e çitë,		
“
S’un e boni Dibrën zap.
“
Mblodh milet ene ustallarë,
“
Lurja e vogël çish ka thanë:
“
Grishi teçe ene agallarë,
“
T’jesin malet si kanë qanë.
“
Jeniçer ene spahillarë
“
Sazexhi ene kojkatarë
“
KËNGA EKËNGA
MAHMUT PASHËS
E MAHMUT PASHËS
Mbledhur e vënë në notë nga Munir Shehu
Ngrojtën duert e bonë duva,
“
Mbledhur e vënë në notë nga Munir Shehu
Për me ngrefun nji kala.
“
Shteju veften në bela.
“
Çiti fjalë nëpër milet.
“
- Fush’ e male, t’vini kret,
“
Ki Shkamejni ka gjur’ shum’,
“
Të m’i mblidhni, të m’i bani trum,
”
Të m’i mblidhni t’i bajm’ kala!
”
Kush nuk vjen e nuk bahet zap,
”
Do t’ia lidhi çafën me lak,
”
Do t’ia vari krëjet n’rap,
”
Se s’rrëjn’ pasha me nji konak!“
Ki Shkamejni nji prrue i keç,
”
- Na kala pash’ s’dim’me ndreç.
”
- Ki Shkamejni paska shum’gjur,
”
Sun i mblidhni e t’i bani mur?
”
- Falna pash’, të bajm’ rixha,
”
Kardinali apostolik M. Bici thotë se këngët e
Mos na rejf pash’ e mos na nga,
”
Skënderbeut
këndoheshin
në Krujë
munënë
Kardinali apostolik M. Bici, thotë
se këngët e Skënderbeut
këndoheshin
Krujësymu të
në
Mos na dixh pash’ e mos na vra,
”
pushtuesve,
akoma
Atëherë,
sy të pushtuesve, akoma
në 1610. Atëherë,
ç’donëtë 1610.
themi për
malësitë e ç’do
thella,të
përthemi
Çidhnën,për
për
Se jemi t’repun e fukara.
”Reç-e-Dardhën, p.sh.,
malësitë
e thella,
për turk
Çidhnën,
Reç-e-Dardhën,
ku nuk kishte
asnjë ushtar
e ku edhepër
në ditët
tona arkat e nuseve
Nata terr ene pa knu xheli,
”stolisen me flamurin
p.sh.,
ku nukKëtu,
kishte
asnjë
ushtar
turk
e ku edhe
në
e Skënderbeut.
jo vetëm
këndoheshin
këngët
e Skënderbeut,
por edhe
O derdh njeglla për zabeli,
”krijoheshin të reja.ditët tona arkat e nuseve stolisen me flamurin e
- Karakolli ku do t’jet’?
”
Si humbënSkënderbeut.
këto këngë?
Këtu, jo vetëm këndoheshin këngët e
- O ç’atej, ke ç’ato lisa.
“
PropagandaSkënderbeut,
turke, lufta e pandërprerë
u bënë krijoheshin
shkak për këtë. Humbën
tekstet, por jo edhe
por edhe
të reja.
Deda i prajftit ni gjal i ri,
”disa nga meloditë e tyre.Si
Kështu,
mund tëkëto
themi këngë?
se, meloditë e këngëve si ajo e Ibrahim Ketës, e
humbën
Fëjt a fëjt me do spahi,
”turkut të vogël, e IbrahimPropaganda
pashës, etj., kanë turke,
melodi mëlufta
të vjetraesepandërprerë
tekstet. Ibrahim Keta,
çun
u një
bënë
prangat, për
rrëmbeu
një
shpatë
dhe
vrau
kralin
e
zi
me
dymbëdhjetëmijë
ushtarë.
Fëjt a fëjt ne grisi kmëjshën,
”12 vjecar, shkëputishkak
këtë. Humbën tekstet, por jo edhe disa nga
ja ç’mund tëebëjë
kushKështu,
pranon islamizmin,
pranon tëse,
bëhet
musliman!
Karakollit i vu pëjshën.
”Ja çfarë force merr,meloditë
tyre.
mund kush
të themi
meloditë
sulltani, gjeti belanë në një krahinë të vogël si Dibra. Mirëpo, fetarët,
Vin’ çidhnakët kah Shkamejni,
”Ama kreu i muslimanizmit,
e këngëve si ajo e Ibrahim Ketës, e turkut të vogël,
e tyre orientale fetare që quhen “ilahi”. Atëherë ç’kërkon një tekst i tillë
Kto sarajet na i mloj tejmi.
”këndojnë me meloditë
e Ibrahim pashës, etj., kanë melodi më të vjetra se
në
një
melodi
laike?
Ndonjë
fetar fanatik, e ka hequr tekstin, duke i vënë një tekst tjetër që i
Na i mloj tejmi, na i mloj fjaka,
“
tekstet.
Ibrahim Keta, një çun 12 vjeçar, shkëputi
duhej
për
propagandën
fetare.
Hiku pasha me shalë të gjata,
”
prangat,
një shpatë
kralin
e mund
zi metë
Nuk mund të themi pra rrëmbeu
se nuk kanë ndodhur
gjëra të dhe
tilla nëvrau
të kaluarën.
Kush
Hiku psha e tan asqeri!
”
dymbëdhjetëmijë
ushtarë.
Ja
çfarë
force
merr,
ja
na thotë nëse melodia e këngës të Ibrahim pashës, birit të Mehmet Ali pashës të Egjyptit, të mos
N’Manastejr, na vot haberi.
”
ç’mund
të
bëjë
kush
pranon
islamizmin,
kush
pranon
ketë pasur një tekst tjetër nga koha e Skënderbeut?
N’Manastejr e njer ke mbreti,
”
bëhet
mysliman!
Ama të kreu
myslimanizmit,
Meloditë qëtëkemi
në Dibër
për këngët legjendare
Mujit e iHalilit,
Ymer agës, kishte
Çidhna e vogël oxhakun e shkreti .
”motra nandë vëllezër,
sulltani,
belanë
në një
krahinë
të vogël
si Dibra.
etj., janë gjeti
më të vjetra.
Në tekstet
e tyre,
janë ndryshuar
vetëm emrat,
nga të
Ke avllia del nji plakë:
”krishterë, në muslimanë.
Mirëpo,
fetarët,
meloditë
e tyre
Pra, këto
melodikëndojnë
nuk i takojnëme
periudhës
turke. Ato
janë orientale
shumë më të
- Falma lopën për sevap,
”vjetra.
fetare që quhen “ilahi”. Atëherë ç’kërkon një tekst i
Se kam fmi e s’kam ç’tu ap!
”
Shqiptarit, tillë
nuk i bën
këndojë me
meloditëNdonjë
e atij që e fetar
urren. Për
armikun, aie ruan
nëzemra
një tëmelodi
laike?
fanatik,
ka
Deda i prajftit po i vikatë:
“vetëm plumbat e pushkës
tij për liri. duke i vënë një tekst tjetër që i duhej
heqursë tekstin,
- Merre lopën tej moj plakë,
”
Të gjitha këto,
dokumentojnë se, nëfetare.
folklorinNuk
e Dibrës
dhe tëtëtëthemi,
gjitha malësive
të
për propagandën
mund
pra, se
ndikesë
turke.ndodhur gjëra të tilla në të kaluarën. Kush
Ene hik se u doxhe në fjakë!
”Shqipërisë, nuk kanuk
kanë
mund të na thotë nëse melodia e këngës të Ibrahim
Dhe varianti tjetër:			
pashës, birit të Mehmet Ali pashës të Egjiptit, të mos
ketë pasur një tekst tjetër nga koha e Skënderbeut?
Mahmut pasha n’at’ Deshat,
e tha
Meloditë që kemi në Dibër për këngët legjendare të
Na ka çitun ni xhavat,2)
“
Mujit e Halilit, Ymer agës, kishte motra nandë vëllezër,
Ni xhavat pasha si e çitë,
“
etj., janë më të vjetra. Në tekstet e tyre, janë ndryshuar
Mblodh milet ene ustallarë,
“
vetëm emrat, nga të krishterë, në myslimanë. Pra, këto
Grishi teçe ene agallarë,
“
melodi nuk i takojnë periudhës turke. Ato janë shumë
Jeniçer ene spahillarë
“
më të vjetra. Shqiptarit nuk i bën zemra të këndojë me
Sazexhi ene kajkatarë.
“
meloditë e atij që e urren. Për armikun, ai ruan vetëm
Ngrojtën duert e bonë duva,
“
plumbat e pushkës së tij për liri.
Për me ngrefun nji kala.
“
Të gjitha këto, dokumentojnë se, në folklorin e
Shteju veften në bela.
“
Dibrës dhe të të gjitha malësive të Shqipërisë, nuk ka
Mahmut pashë Gjylagolli,
“
ndikesë turke.
Don me qenë si Çosholli.
“
Vija melodike e folklorit tonë është paraturke.
N’divanhane e zu kolli.
“
Në folklorin dibran nuk ka as ndikim të kishës apo
E zu kolli e mloj tejmi,
“
xhamisë. Ky është thjesht një folklor laik, në antitezë
Vijn’ malsorët kah mullejni.
“
me psallmet e ilahitë. Tingujt e këtyre melodive kanë
Ç’ai Dedë Lufi gjal’ i ri,
”
një origjinë shumë, shumë më të lashtë se vetë kisha
Fejta fejt’ me do spahi.
“
e xhamia. Folklori ynë është ruajtur i pastër, ndërsa
Fejta-fejt e grisi kmejshën,
“
ne, nuk kemi të drejtë ta shtrembërojmë, e përsëris,
Karakollit ia vu pejshën.
“
sepse e thashë edhe një herë më lart, nuk kemi të
N’divanhane del nji plakë:
“
drejtë të prishim dokumentacionin historik.
Dhjetor 2020
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IMORALISTI
(një poemë skiç mbi ferrin pa flakë)
Jo, mos i falëndero ata…
…ata që të deshën të mirën,
ata që u përpoqën pafund për ty,
ata që kur kishe frikë, të thanë: “Guxo!”
ata që të mësuan si të dhurosh lule,
por jo përdorimin e thikës.
Ata që të mohuan të drejtën për të gabuar,
ata që pranë të erdhën, kur të tjerët kishin shkuar
jo mos i falëndero…
Ata që të bënë kokën e të rritën,
ata me të cilët ndave fëmijërinë
dhe shpirtin ta dehën me gëzimin e tyre,
ato që me mëngjese t’i mbushën netët,
ndërsa nga djalë ngadalë u bëre burrë,
ata që në pëllëmbët e tua qiejt i zbritën
sa herë që zgjasje duart e nuk mund t’i arrije
balonat e tua fillkëputura…
Ata që të thanë se duhet të jesh zotëri
edhe mes atyre që Zot nuk kanë,
ata që të mësuan të mos përdorësh bërrylat
dhe që tjetri është vëllai yt,
ata që të thanë se paraja e prish njeriun
dhe varfëria është shenja e të ndershmit.
Ata që të thanë mos njih urrejtje,
se dashuria zbut edhe të ligun,
jo, mos i falëndero…
të gënjyen...
Bëhu djali i keq i shtëpisë, i rrugës,
lagjes, qytetit, më i keqi i gjithë botës,
me bukën e përditshme haje turpin,
ndryshe në gosti për ty nuk do të ketë vend.
Do të vdesin ata që të bënë mirë,
do të vdesin ata që të ndriçuan arsyen
do të vdesin ata që jetën ua nxive
do vdesësh dhe ti
bashkë me të këqijtë dhe të mirët
prindërit, edukatorët dhe predikuesit
do vdesin edhe ata që u mbajnë mend...
4
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Jo, mos i falëndero,
të gënjyen...
Se nderi yt s’vlen as dy lekë, o njeri,
as ndershmëria me të cilën të rritën.
Do mbetesh në cep të ringut një jetë
me kurrizin mbështetur pas litarëve të lagur
pa u mbrojtur dot nga ata që fort të goditën
dhe mbi altar do të bien të djegur trarët
si dritë e bordellit mbi katedralet
kur të të shkelin me këmbët e tyre të palara
kur të poshtërohesh nga harbutë dhe kodoshë
kur të të qëllojnë pa mëshirë në fytyrë
dhe, pasi t’u kesh kthyer faqen tjetër,
do të të kërkojnë edhe bythën…
Në emër të kujt do të bëhesh bir i mirësisë?
Cila dritë hyjnore e jotja do të arrinte të ndriçonte
gjirizet e jetës ku as dritë e diellit s’hyn dot?!
Nuk i ke parë të mirët se si zvarriten rrugës pa fund
gjithnjë në radhë pas një maskarai që lehtësisht
arrin çdo gjë që ti nuk e fiton dot as me mund…
dhe mirëqenia e pasuria e tij veç shtohet
makutëria e tij kurrë nuk vdes…
Do kalosh nëpër të gjithë rrathët e ferrit, njeri,
para se të kuptosh se ndershmëria jote
nuk është virtyt, por ves…
Jo, mos i falëndero ata,
ata që të mësuan të falësh e të mos vjedhësh
e pastaj të dorëzuan te turma e batakçinjve
që të plaçkitën xhepat, ëndrrën, jetën…
Ata që të ushqyen me fisnikërinë
edhe ndaj atyre që të çuan në djall,
ata që të mësuan të bindesh, por jo të luftosh,
ata që të thanë se hamsteri dinjitoz e ka vendin
veç në rrotë,
ata që të mësuan mirësjelljen dhe jo ligjet e burgut,
ata që të thanë që xhungla u përket vetëm bishave
dhe njerëzve veç ungjijtë e shenjtë,
por kjo botë është versioni pa flakë i ferrit, o njeri,
ku një si ty nuk mbijeton dot…
Një ditë të fundit, kur fundin ke takuar
s’do të kesh përgjigje kur të të pyesin fëmijët
dhe çka falënderove një jetë të tërë
me nofulla të shtrënguara ke për ta mallkuar…
sikur s’jetove kurrë
humbanak do të ikësh
kur jeta të të thotë “shko!”
dhe i lodhur për vdekje
do të mbyllësh sytë
dhe do të ndjehesh keq
nga poema të vonuara
të padobishme si kjo...
PA KUPTUAR...
...kemi ndryshuar,
distanca sa vjen e zgjatet
koha nuk mjafton
dhe asgjë nuk presim
mendojmë më shumë,
ndjejmë më pak,
trenat që nisen nga zemra
tashmë ndalojnë në tru,
mendja është stacioni i fundit
dhe aty zbresim …
NOCTURN
Ngadalë pikon muzgu mbi mua
këtë errësirë të bukur që më jep dritë
dhe mbrëmja mbushet me natë,
por s’mund të fle
duhet t’i kap
yjet janë xixëllonja që harrojnë të kthehen
sa herë që unë mbyll sytë…

LUTU…
...që gjurma që ke lënë të jetë e vogël
aq sa të mos nxërë brenda asgjë,
përndryshe do të mbushet me këpucë
dhe ty s’do të të dhëmbë më zemra,
por ajo që të mungon,
këmba e prerë…
E
…rrëzon,
e rrotullon,
e këput,
e ul poshtë,
e ngre lart,
e hedh në ajër,
e përplas në tokë,
e merr me vete,
e bën lodër,
e bën pikturë,
e bën tingull,
e bën poezi,
e bën magji,
e bën pluhur,
e bën të vetën,
e hedh tej,
e merr në krahë prapë,
e bën çfarë të dojë
por në degën nga ra
s’e vë dot kurrë
era
gjethen…
GOJË E SAJ E BUKUR...
…më sjell ndërmend
frëngjishten e harruar
që flet kujtesa e buzëve
e fshehtë
e padukshme
gjak e kuqe
si një plagë e vjetër nën gjuhë
që pengon të puthesh rrjedhshëm…
NJë LIRIKë E LEHTë SI AJRI
Dikur ajo më lexonte
dhe më adhuronte aq shumë,
e vetmja gjë që nuk i pëlqente në poezitë e mia
isha unë…
Vonëdikur më deshi fort
si lodrën e preferuar fëmija
dhe e vetmja gjë që nuk i pëlqente tek unë,
ishin poezitë e mia…
DITËJETA
Kalojnë çastet,
minutat, orët,
e pakuptuar dita bëhet datë…
Apo ndoshta ditët rrinë aty ku janë
të palëvizura, të ndrojtura deri në joshje
dhe jemi ne që vijmë e ikim
duke ndërruar vendet në kalendar
pa e ditur nëse kjo vlen...
Por jeta e secilit është veç një ditë,
një ditë e madhe që ndodh vetëm një herë,
pronë e përbashkët vetmitarësh...
Na merr mijëra net që t’i afrohemi
nga drejtime të ndryshme pasqyrës së saj,
ngarkuar me një mision qesharak madhështor
për të parë hijen tonë si diellin e tjetrit...
Vendtakim i rëndomtë vdekatarësh krenarë,
trimëruar nga frika e përbashkët…
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rdhëroni! - thashë duke hapur të dy kanatet
e derës së madhe, punuar me një dizenjo të
veçantë, që ishte porosi speciale e Antonit.
Një djalë i gjatë u shfaq para meje. I pashëm, i
qeshur, i bukur. Kishte sy të shndritshëm. Ishte i
gjatë dhe me fytyrë të mrekullueshme si të derdhur
në bronz. U shtanga. Më ngrinë fjalët dhe vështrimi.
I kisha ngulur vështrimin dhe po e sodisja me ankth e
shpresë. Mu duk si Antoni i zbritur nga qielli…
- Më quajnë Arbër, - tha me një shqipe të përkëdhelur.
Ishte ai, i biri, i kurrë-parë nga babai. Ishte vetëtima,
shkrepëtima e dashurisë së Anton Hilës që s’e kishte
pritur tërë jetën, por që e kishte dëshiruar gjithmonë
në mëvetësinë e tij. Nuk mund t’i thosha asnjë fjalë.
Ishte përballja më shokuese dhe më enigmatike në
jetën time. I hodha dorën në qafë. I thashë se kush
isha. Ashtu, pa fjalë të tjera, e lashë të humbiste në
shtëpinë bosh, por plot libra, fotografi, portrete dhe
projekte të Anton Hilës. Gjithë maketet e veprave të tij,
ku ishte autor dhe bashkautor. Ato dukej se donin të
flisnin me vizitorin surprizë nga Parisi, por s’kishin zë.
Ai vetë, ende nuk e besonte se kishte lënë Parisin,
dhe në atë shtëpi periferike të një kryeqyteti të largët,
gjente një copë Paris, një mjedis aq të këndshëm
ku kishte jetuar babai i vet. Vizitori nga Parisi
lëvizte i hutuar nga një ambient në tjetrin, shikonte
maketet, fotot, librat, reliket e aty gjente gjysmën
e vet gjenetike. Në fytyrën e mermertë, ca damarë
i ishin përskuqur, duke i dhënë pamje magjepsëse.
Ajo fytyrë sikur më ngjasoi me një copë diamanti të
skalitur, por skalitur mrekullisht nga Anja që unë s’e
njoha kurrë dhe nga Antoni, që ishte bërë tashmë
heroi im. Aty, duke e parë heshtur, m’u duk sikur mes
hemoglobinës së eritrociteve të tij, nga brenda gjakut
që pulson ritmikisht zemra e tij e re, sikur vështronte
ai, Anton Hila, pa zë e fjalë. Ç’mendonte ai djalë? Çfarë
trazohej në mendjen dhe fantazinë e tij? “Babai im!
Mërmëriste. Babai im! … Important persone?! Ç’t’i
thosha? Ishte hera e parë që nuk kisha fjalë përballë

Anja

një të huaji.
Ai fliste shqipen e çalë, ndërsa unë nuk dija si dhe
Ai kishte ardhur befas e papritur për të parë në ç’t’i thosha. Butësisht i bëra me shenjë të uleshim
pragun e burrërisë së vet të atin, që nuk e takoi kurrë. te poltronët përballë oxhakut, ku flakërinte flaka e
Ishte enigma e madhe e fëmijërisë dhe rinisë së vet. zjarrmit, i thashë:
Ai ishte rritur pa e ndjerë kurrë pushtetin e babait si
- Ulu, çlodhu… Çlodhu pakëz…
shembull dhe dashuri unike ndaj trashëgimisë së vet.
Të dy u ulëm te kolltuqet në dhomën e pritjes. Arbëri
Dukej se brenda fantazisë së tij vinte e shkuara si një nuk mund t’i rezistonte kureshtjes. Duke hedhur sytë
tornado kujtimesh e mbresash me mungesën e madhe sa nga mysafiri i ri nga Parisi, aq edhe te flakët me
të gjysmës tjetër të tij. Ai nuk e quante veten “pa baba”, gjuhë gjigante në oxhak, po përpiqesha t’i thoja diçka.
por kurrë nuk e kish parë dhe jetuar babain e tij si pjesë Por ai ndërhyri:
të familjes së tij. E ëma, kur ishte rritur dhe e pyeste
- Je veux voir papa!
herë pas here: “Ku është babai im?”, me një ledhatim
Kuptoja shumë pak frëng jisht. Kuptoja që ai
të ëmbël, i kishte thënë: “Ti nuk je pa baba, biri im. Ti kërkonte të shikonte babain e tij. Nuk e di fliste apo
ke një baba shumë të mirë, është larg me punë, por do belbëzonte në frëngjisht apo shqip, djali i Anton Hilës.
kthehet… Ti ke baba të mrekullueshëm, të shkëlqyer”.
Unë ruaja vështrimin te flakët e zjarrit në oxhak,
Ai ishte rritur në një mjedis shoqëror, ku babai duke u munduar që vështrimi i tij të humbiste në ato
shfaqej shpesh si fat e herë si ndëshkim, si dritë dhe flakë, ashtu si imi. Ndërsa ishim të fundosur të dy
errësirë, si frymëzues e i dhunshëm, si engjëll dhe në poltronët e rëndë, m’u duk se të dyve, një dorë e
si përbindësh… Kujtoi vrapthi shokët e vet. Zhaku fuqishme si drita që prodhonte Anton Hila, na zhyti
kishte një baba që donte t’i kontrollonte edhe ëndrrat në flakët që kërcisnin lehtë. Befas me Arbërin kishim
të birit, duke i diktuar dhunshëm ç’të bënte dhe si ta marrë magjishëm trajektoren e kundërt të Santa
bënte. Ai kurrë nuk ishte i lumtur, edhe pse me baba; Claus, duke dalë prej oxhakut të Anton Hilës, në qiell
Fransua, shoku tjetër i tij, kishte baba, por një pijanec dhe kishim humbur në hapësirën e paanë.
që bridhte pas vejushave. Mario, shoku tjetër, kishte
M’u duk se dikush na flaku në hapësirë, në humbëtirë
një baba që e përdhunonte fizikisht gjithmonë; Pjeri dhe nuk dija kur do bija dhe ku. M’u bë sikur një stuhi
kishte baba, por tregonte se çdo natë, ai drogohej. kozmosi, nga ato që rrëfehen në imagjinatë, më errësoi
Madje, një ditë u tregoi shokëve se e kishte gjetur në sytë. Si shtëllungë rëre më mori me vete, na mbuloi mua
korridorin e shtëpisë me overdozë. Ai kishte dhënë dhe të birin e inxhinierit, dhe pa fjalë, por si pantomimë,
shpirt në duart e tij, duke pritur ndihmën e shpejtë… përpiqeshim t’i thoshim diçka njëri-tjetrit. Por sërish
A është babai një mallkim?! Apo një bekim?! Duke nuk kuptoheshim. Ai lëvizte këmbë e duar, sikur më
i menduar këto pyeti veten: A jam me fat që u rrita pyeste. Nuk e di në frëngjisht apo shqip, por kërkonte
pa babain pranë?! Nuk di në ç’gjuhë e pyeste veten. ngulshëm diçka. Ndërsa unë, në anën tjetër, po aq si
Ishte makthi i tetëmbëdhjetë viteve të tij. Shembujt ai, isha i pafjalë, memec dhe plot dhimbje. U përpoqa
dramatikë që kishte përjetuar, ia
t’i thosha se përvjetori i Antonit ishte
- Më quajnë Arbër,
patën fashitur marazin e një babai
nesër, se do vinte edhe Kryeministri
tha
me
një
shqipe
të
që të rri mbi kokë.
i vendit, madje edhe vetë Presidenti,
përkëdhelur.
Ai ishte humbur mes kujtimeve
se një dekoratë ishte gati dhe shumë
Ishte ai, i biri, i kurrë-parë
dramatike të shokëve të fëmijërisë,
fjalime lavdie e vlerësime për babain e
nga babai. Ishte vetëtima,
dhe babait të tij të vërtetë. Mezi e
tij. Përpiqesha t’i tregoja se e nesërmja
shkrepëtima e dashurisë së
kishte pritur momentin e babait,
do të ishte një ditë e madhe, një ditë
Anton Hilës që s’e kishte
i cili shpesh, në fantazinë e tij,
historike për të dhe familjen, se lajmi
pritur tërë jetën, por që e
kishte marrë forma të çuditshme.
do jepej në gazeta e televizione, se…
kishte dëshiruar gjithmonë
I tronditur nga fatet e shokëve të
Por ai nuk më dëgjonte. Ai përsëriste
në mëvetësinë e tij.
rinisë së hershme, ai tashmë ndjehej
e përsëriste si një bebe: “Ba… ba…
njeriu më i lumtur që ishte rritur me një baba “në babai!. ba… babai”. Ishin ato belbëzima lumturuese
përfytyrim”, që ishte dhe nuk ishte me të, që fliste e nuk që i ati biologjik kurrë nuk pati fat t’i dëgjonte. Kurrë!
fliste me të, që e deshte dhe nuk e bezdiste, që i gëzohej, Ndaj, të dy të humbur sikur ishim në kërkim të asaj
por nuk ia diktonte ëndrrat… Babai i tij, gjysma e vet qenieje, atij njeriu që qoftë edhe një sekondë të mund
vitale, ishte një imagjinatë që nuk iu zhduk kurrë. Ishte të dëgjonte belbëzimin “ba… ba…”.
engjëllor dhe i padukshëm, i fuqishëm dhe pa pushtet,
Ishte e pamundur. Jeta paska ca kufinj që, kur u
i dashur, por i paprekshëm. I gjallë, por i harruar vjen koha ngrihen dhimbshëm dhe e ndajnë shpirtin e
“mes majëmalesh e mes luginash nga prodhonte njeriut ngastra-ngastra, copa-copa, thërrime-thërrime,
dritë e ku ndërtonte arkitekturat shumëkatëshe”, siç quantium-quantium. E kështu, të grimcuar në padukje,
ia përshkruante nëna e tij e dashur. E pikërisht, ky shpirtrat ikin. Unë e Arbëri sikur ndiqnim këtë ikje
përshkrim i bukur i një babai “që prodhonte dritë e që maratonë kozmike. A do të pushojë kjo stuhi? Ç’do të
vetëm ndërtonte” i kishte mbetur në mendje si gjëja vijë pas saj? - pyes veten. Eh, stuhia kozmike sikur na
më e bukur për të atin, që tashmë priste ta shihte, zbarkoi në Hënë. Prej andej përgatiteshim të sodisnim
priste ta takonte, ta përqafonte fort duke i thënë: një ceremoni në Tokë… Ai kishte ardhur për herë
“Faleminderit që ndërton dhe u dhuron të gjithëve të parë nga Parisi. Ishte biri i vetëm i Anton Hilës.
dritë”! E duke pritur ta shihte të atin, ai mezi duronte Mezi priste të takonte të atin e vet. Për herë të parë të
për të provuar se si do të ishte ledhatimi i munguar, përqafonte babain e tij. Askush nuk guxonte t’i tregojë të
çfarë peshe do të kishte dora e babait të tij, a do ishte aq vërtetën. Të gjithë, si në kor i thoshin: “Nesër festojmë
e butë sa e nënës, apo disi e vrazhdë dhe e rrudhosur? përvjetorin e ditëlindjes së Anton Hilës, babait tënd”.
Po pamja e tij si do të ishte? Cili do ishte ndryshimi
Toka dukej e mrekullueshme nga Hëna e largët…
magjik mes fotos së madhe të tij që varej në mur dhe Në Hënë nuk ka as lindje, as vdekje. As këngë, as valle.
njeriut të vërtetë që priste ta takonte nën drithërima As lot, as dasma. As pushtet, as opozitë. Në Hënë ka
rrënqethëse të mungesës së gjatë dhe kurrë-takimit vetëm shkëmbinj dhe heshtje.Vetëm unë dhe i biri
të deritanishëm?
i Anton Hilës. Aty në Tokë, aty në atë rruzull aq të
Ajo fytyrë, që kishte fisnikërinë e salloneve të Parisit bukur, aq të magjishëm, ku ka jetë e dritë, këngë e
dhe kureshtjen e shkrepave shqiptare, pasi kishte bërë gëzim, lumenj dhe oqeane, male dhe vullkane, aty ka
shëtitjen e shpejtë në rezidencën e Anton Hilës, u dimër e verë, ku ka dashuri dhe ëndrra të bukura. Aty,
shkrep mbi mua me pyetje dhe ankth:
të gjithë vijnë dhe ikin… Vijnë duke qarë dhe ikin të
- Ku babai? Unë dua ta takoj, të lutem…
heshtur. Gjithmonë vetëm.
Dhjetor 2020
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Që ti të lërosh në prehër të paprekshëm
Aq në qejf ke vetën, sa të bëhet varrë
Në vend që ta bësh atë të pavdekshëm.
Je kopje e nënës tënde, ajo sheh në ty
Prillin e shpërthyer pranverës së shkuar
Siç sheh dhe ti rrudhat në të sajin sy
Pranverën tënde, të ritë e praruar.
Dhe kora jote, me ty ka me vdekë
N’ se s’i lë kësaj bote, një të praruar shteg.

Soneti 4

O bukuri plangprishëse, pse e prish ti, vallë
Bukurinë që të parët ta dhuruan ty
Natyra bujare të huanë, s’të falë
Dhe ti, ji bujare, përcill bukuri …!
Pse abuzon, aherë, i bukuri koprac?
Pse s’i jep thesaret, pse nuk i kthen nderet
Ç’i ndryn, brenda vetes, bukuritë, gjembaç
Pse s’e jep të bukurën, siç ta dhanë të tjerët?
Ah, more saraf, s’u ngope me veten
Veten ke vjedhur, veten nakatos
Më thuaj, çfarë le, çfarë bëre për jetën
Tash dhe natyra po të syrgjynos
Veç varrit ia fale, çdo gjë, padyshim
Asgjë në jetë, ti s’le një trashëgim.

Soneti 5
Soneti 1

Krijesës së bukur, ne i kërkojmë rritje,
Që kurrë të mos vyshket lulja e bukurisë,
Të mos shkojë dëm, si në përshkënditje
N’ kujtimin e trëndafiltë të dashurisë.
I kredhur je, në sytë dritë e jetë
Flakën me shpirt, gjallë, ti fort e mban
Lëre begatinë të dallgëzojë si një det
Armik i vetes, mos u bëj, aman!
Ti je stolia e mbarë rruzullimit
Grishës i parë i pranverës së pashoqe
Ç’e trishton ashtu nektarin e dashurimit
Që çel, gëzimisht, m’u tek gonxhja jote.
Në do gjallë jetën, botën mëshiroje,
Në do bukurinë, ti varrin harroje!

Soneti 2

Kur dyzet dimra ballin të të ftohin
Dhe bukurinë të të zvetënojnë
Stolitë, e dashur, që, dikur, të ngrohnin
Do të kthehen në zhele, që të trishtojnë.
Nëse të pyesin: - Ku të iku, vallë,
I shtrenjti, thesari yt i bukurisë?
Mos thuaj: - Në zgavër të syrit varr
Mos thuaj fjalë të paturpësisë.
Sa krenare do të ishe atë ditë
Të thoshe: Im bir, pleqërinë ma ndriti
Vazhdimi im në trup e shpirt
E dikurshmja, rinia ime si shpirti.
I mplakur, i kërrusur, ashtu ti do t’ndjeje
Një gjak të vale të të rrahë në deje.

Soneti 3

Shih në pasqyrë dhe thirre atë: kore
Është koha asaj t’i falësh blerimin
Nëse nuk i shton rrëketë rinore
Nënës “natyrë” ia shuan gëzimin.
A thua se ajo s’do të pranojë, vallë,
6
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Me punë të fisme kohët bukur ngritën
Të gjitha mrekullitë ku sytë tanë pushojnë
Shtriga mund të bëhen sa të shuajnë dhe dritën
Sa dhe mrekullitë do të mund t’i gjymtojnë.
Dhe rend e rend koha, sa e shtyn dhe verën
E përplas me dimrin, e shkërmoq, e shkund
Trungje e degë, e gjethe shkojnë me erën
Humbet bukuria, në bunacë, gjithkund.
Ah, sikur vera, të ikte pa lënë një shenjë
Një farë, një lëng, ndën mure, një oaz
Asnjë bukuri s’do të ish e denjë
Asnjë kujtim s’do të na ndillte gaz.
Por lulet rriten dhe në dimër, dhe mbi gurë
Ndaj fisi i tyre, jo, nuk humbet kurrë.

Soneti 50

I ngathët, dalëngadalë, udhët po ngas
Ku më çon ky fat, kështu, nga çdo anë
Më tërheq vëmëndjen me fjalët: shih pas
Sa rrugë ke bërë, nga shpirti aq të ndanë.
Kafsha mezi ecën nga barrët e rënda
Nga barra dhe vreri im i mërzitur
Thua prej instinktit që i zien përbrënda
Për shpirtin tim çdo gjë të ketë ditur.
E ngas me hosten, jo shpesh, ndonjëherë
Me mua mbi shpinë, ajo s’lodhet kurrë
Paj, lëshon një klithmë, që n’ zemër më ther
Më shumë se kafshën, dhimbja nën lëkurë.
Ah, klithmë e kafshës më kredh në mendime
Pas këtij vreri, do t’vërshojnë blerime.

Soneti 62

Në gjithë qënien time ka lënë shenjë
Një mëkat i quajtur vetëpëlqimi
Aq shumë thellë ai ka hedhur rrënjë
Sa është i pamundur, tashmë, shërimi.
Asnjë s’ka fytyrë më të hijshme se imja
Në formën perfekte, jo s’ka shoqe
Bukuria ime është më sublimja
Nga gjithë bukuritë, në udhë e në stoqe.
Po kur në pasqyrë veten shoh, ndërkaq
Të verdhë e te tharë nga dimri i pleqërisë

Befas, vetëpëlqimin unë krejt e humbas
Dhe i falem Zotit, i falem drejtësisë.
Veç teje në zemër, jo nuk mbaj askënd
Retushoj pleqërinë me buzagazin tënd.

Soneti 100

C’u bëre, moj Muzë, kaq gjatë më harrove
Ç’të them për hyjneshën që më jep aq shpirt
Me këngë të paqena, si vallë, u shkretove
Veçse, gjithkund, të bëje natën ditë.
Për hatër të lirikës, kthehu, pse nguron
Kohën e humbur shpejt rifitoje
Këndo për veshin që muzikën të çmon
Atë që ndjen për Zot, madhështoje.
Vështro, Muzë e ngrysur, si kohë e pabesë
Asaj që dua, ballin ia ka zbehur
Në pastë ndonjë rrudhë, hiqja me kujdes
Që koha për të, të mos kalojë e heshtur.
Përderisa koha të fshijë me harrimin
Falja, moj Muzë, lavdinë dhe bekimin.

Soneti 110

Hej bela! Vërtet, nga s’u rropata
Andej-këtej, si një kryeneç i mjerë
Shkova për dreq, shita lirë ç’pata
Lashë miqtë e vjetër për të tjerë.
E kisha ndjekur ters të vërtetën
Me sytë vëngër gjithë pas kësaj
Një gjë e tillë ia përtëriu jetën
Dëshmoi që veç ti i përket asaj.
Kjo gjë s’ka fund, nuk ka të sosur
Zilinë time s’kam për ta lejuar
Të mbërrijë atje për ta brengosur
Mbretëreshën time, që më ka truar.
N’atë qiell të ndritshëm uromë: mirë se vjen!
N’gjoksin tënd,ku dashuria si diell shkëlqen.

Soneti 153
Kupidi u shtri, ndanë pishës pranë, fjeti:
Kapi shpejt një nimfë të hyjneshës Dianë,
Dhe, vrik, e krodhi atë zjarr hyjnor që gjeti
Në një oaz të ftohtë që ndodhej aty pranë.
Prej zjarrit të shenjtë të dashurisë, burimi
U nxeh, u bë zjarrmi e pashterueshme
U shndërrua në llixhë, ku, gjer sot, njerëzimi
Shërohet nga sëmundje të pakuptueshme.
Si e ndezi pishtarin, rishtaz, fëmija
Në sytë e së dashurës sime, provoi
Që të bëjë m’u në gjoksin tim: Dashuria
Më ngjiti sëmundjen, për në burim vrapoj.
S’m’u gjet kurë, as llixhë, as ilaç, as varr
Veç sytë e saj, që i dhanë Kupidit zjarr.

Soneti 154
Zoti, ky bir i Dashurisë, në gjumë një ditë ra
Pasi pishën që ndez zemrat, la prikë
Kur pas një sulmi, një nga nimfat Zotin pa
Iu qas, gjithë e lumturuar, si një dritë.
Më e bukura nimfë, pishën ngriti lart
Pishën që legjione zemrash kish bërë shkrumb
Kështu, gjeneralin e dëshirës më të zjarrtë
Një nimfë, virgjëreshë, e ç’veshi në gjumë.
E krodhi pishën, nimfa, nëpër gjithë burimin
Dhe mori që andej, nxehtësi të pashuar
Burimi u bë llixhë, ku njerëzit gjejnë shërimin
Ndërsa unë mbeta zemërpërvëluar.
Kur vajta për një kurë, uji nuk më ftohu
Zjarr’i zemrës sime, ujin më shumë e ngrohu.
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që ta çajnë vetëdijen në dy parajsa simetrike;
pa ndjeshmërinë e pronarit
këtij zoti të vogël të sendeve
(të vockël sa zemra e vet
të imët sa mendimi i vet);
pa mëngjesin e pasqyruar në Insta
si normë për të mbërritur prezencën.
Sot jam thellësisht i palumtur.
Sot u ndjeva aq i palumtur
sa gjeta kohë të mendoj për një plakë që sillej
trotuareve të qytetit,
për një taksë që u rrit me X përqind,
për një roman të shekullit të njëzetë,
për një ngjarje politike në vend,
për një të vrarë që përmendte ftohtë një spiker
lajmesh,
për një çift që dëgjova se u nda,
për një poezi të shkruar keq,
për një poezi të shkruar shumë mirë.
Gjeta kohë dhe mendova për historinë,
mendova për të tashmen,
për të ardhmen.
Gjeta kohë dhe mendova,
imagjinova.
Imagjinova një njeri të lumtur.
II

DITA QË NUK VJEN
Rrimë e presim në një gjendje gri
ditën kur dita e bukur të vijë.
Duam, tentojmë të zëmë diku vend,
por koha me hovin e vetes ngarend:
grimëçastet shkëputen, lëvizim sidoqoftë,
te mendimet tona rropaten me hov.
Rrekemi si kohën ta çojmë më mirë,
t’i ikim edhe kësaj dite të shëllirë.
Tok me kohën galuç përmbi shpinë
rrahim të marrim përherë arratinë
pak përtej brengës, pak përtej vetes
me frikë mëkatesh ndryrë sepetesh,
ndryrë nëpër zemra, kyçur nëpër shpirt
e shkuara, e ardhmja pleksur në flirt.
Mendojmë kur do vijë ai çast unik
lumturinë ta derdhim rrugës me ibrik,
por ai nuk vjen, por ai nuk duket,
për inatin tonë, ikën, trembet, struket.
Koha na i çan tash ditët si pykë,
dhe mendimet tona mbledhur shuk në grykë.

Kije frikë njeriun e lumtur thonë,
kije frikë atë që i ka të gjitha veç imagjinatës,
ai që nuk ka nevojë për imagjinatë
botës së madhe i bie përreth dhe i duket e vogël,
aq sa mendja e vet,
aq sa shpirti i vet.
(AT)DHEU
(At)dheu nuk është kurrsesi baba,
e aq më pak nënë siç pandehin toskët,
siç nuk është vetëm vendi i lindjes,
siç nuk është doemos vendi i vdekjes.
(At)dheu është kleçka që njerëzit zgjodhën për të
qenë të ndryshëm.
(marrim një rast hipotetik)
Hiqja (at)dheut gjethet pak para vjeshte
dhe ujin që rrjedh si djersë poreve të tij
dhe pemët me gjerësi shtatzënash,
hiqja dhe rërën e detit ku emigrantët shfryjnë
mllefin e korrikut:
hiqja, pra, sendet, siç heq një plak mjekrën me
brisk.
A nuk ngelet vetëm?
Terja (at)dheut mallin që ke për birin,
mohoja ngërdheshjet siç ai t’i mohon brengat,
krasitja pushtetin i cili (më duket sikur) rrjedh nga
fjala pusht!
A nuk mbetet vetëm?
(marrim edhe këtë si rast hipotetik)

NJERIU I LUMTUR
I
Sot u ndjeva i vetmuar,
thellësisht i palumtur,
domethënë krejtësisht vetvetja:
domethënë pa ndërhyrjen e botës
si referencë që ta bëjë jetën time të besueshme;
pa ngjarjet me majat e mprehta si pyka,

Hiqja (at)dheut mundësinë me të dhënë mundësi,
dhe shkakun që kurrë nuk bën pasojë.
Hiqja dhe gjënë me asgjënë,
e mandej pjesëtoje me veten tënde:
A nuk të ngelet vetëm?
(i fundit rast hipotetik)
Hiqja tash (at)dheut At-in
dhe mbi trup a nuk e merr?

(At)dheu nuk është socialist,
nuk është demokrat
e aq më pak me mbiemra patetikë
se (at)dheu nuk ka mbiemër.
(At)dheu është diç si koha
herë lindja jote, herë vdekja ime.
Përkufizimi: është pjesë toke e caktuar, ku shkel
një popullsi e caktuar, e cila flet për halle, brenga,
urrejtje dhe dashuri të njëjta (pikë).
VETMI
Çelja e derës me dy rrotullime të çelësit
më ngjan si një futje e vetes në burg.
Hedh hapin e parë
dhe heshtja më shpon nëpër kurm,
më pikon në kockë
derisa në mendje,
një pjatë e lënë që dje mbi tavolinë
dhe një mizë që më ulet në hundë,
më kujtojnë vetminë.
Të presësh një ndodhi nga jashtë
është vetmi me shkak,
anipse degën e lëviz vetëm era
ose dora e një fëmije tek rreket të ngjitet në pemë.
Por fëmijë nuk ka,
as erë,
dhe gjethet rrinë secila në një paqe të trishtë.
Mesazhet edhe vijnë në celularin e lënë pa zë,
por në vesh nuk mbërrin kurrfarë vale zanore.
Ka asi rastesh kur të jesh vetëm është luks,
por unë kurrë lukset s’i desha.
Po them, aq shumë s’i dua,
sa në dhomën e gjumit kam tre krevate,
(dy nuk i rregulloj)
vetëm e vetëm të sajoj njëfarë shoqërie.
PROVË E THJESHTË
Ime më e përdor kalendarin vetëm
për datën e pjelljes së lopës,
të tjerat i mban mend:
datëlindjet,
datëvdekjet,
netët e mira,
datat kur i paguan dritat,
madje edhe kur e blen bidonin e fundit të vajit,
ose herën e kaluar kur e vizitoi e bija,
a herën e fundit kur i biri i dërgoi para,
pra, mban mend më shumë se ç’i duhet për të jetuar.
Im atë nuk vendos kurrë alarm
dhe zgjohet fiks në orën kur zgjedh para se të flejë.
Zgjohet në tre të mëngjesit,
20 minua pasi e ka zënë gjumi,
dy orë para se të lindë dielli,
a çastin kur flet gjeli i parë,
ose kur dielli të jetë dy pashë mbi malin ku zhytet,
pra, mjaft që ta ketë në mendje kohën.
Unë përdor kalendar edhe për të parë datën e sotme,
datën e para një jave,
a datën e provimit të Statistikës.
Mëngjesin ma sjell alarmi elektronik,
ku kam shkruar “Zgjohu, sot ke provim”.
Pastaj alarmi bie sërish dhe lexoj:
“Zgjohu se do ngelësh”.
Tashmë jam i ngelur në provën mes brezave.
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