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Vazo të thyera 

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 
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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…”
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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.
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“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 
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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. 
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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… 



11

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…
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Gruaja përtej kangjellave 
nga rrëfimi i tim eti…

Nuk e mësova kurrë sa nga se vdiq im atë.
Thanë që u vra nga grekët e Zervës. 

Kishin vrarë pothuajse të gjithë burrat e fshatit. 
Kishin shpëtuar vetëm gratë, fëmijët dhe pleqtë. Na 
përzunë nga Paramithia. Pas tri ditë ecje të përgjakur 
drejt Shqipërisë na grumbulluan të gjithëve në një 
fushë të rrethuar me tela me gjemba e me ushtarë 
diku pranë Rrogozhinës.

Pas disa muajve, në një ditë plot shi dhe vetëtima, 
ime më më braktisi në duart e një ungji të tim eti, një 
plak i drobitur dhe i sëmurë. E kujtoj se si e përlotur 
më kishte puthur fort dhe pastaj me nxitim e pa e 
kthyer kokën pas ish futur në një makinë ushtarake 
që po priste te dera e kampit. “Ma’...Ma...’”, por 
Ma-ja nuk e dëgjoi dot thirrjen time. E ndoqa me 
vrap makinën, por te porta e kampit më ndaloi zëri 
i frikshëm i rojes. Ndërsa po qaja ungji plak ish 



13

përpjekur të më shpjegonte se nëna ishte martuar 
me një gjykatës të rëndësishëm dhe se shumë shpejt 
do të vinte të më merrte edhe mua. Unë nuk e dija 
kuptimin e fjalës “gjykatës”, por ç’rëndësi kishte 
për mua ajo fjalë, përderisa nëna do të vinte të më 
merrte edhe mua më vonë... Pak javë më pas plaku 
i shkretë vdiq. Kisha mbetur fillikat në botë. Isha 6 
vjeç.

Më çuan në Jetimoren e Elbasanit. Të dielave 
na vishnin me rrobat më të mira dhe na nxirrnin 
në verandën e ndërtesës së vjetër dykatëshe, e cila 
ndahej nga rruga me anë të një gardhi kangjellash 
si dhe nga një sërë hurmash. Pas kangjellave çdo të 
diel grumbulloheshin njerëz të panjohur të qytetit, 
më së shumti gra. Pasi qëndronin për disa çaste 
duke na vëzhguar, ato diçka flisnin me kujdestaren 
e Jetimores, e cila pasi shkëmbente disa letra dhe, 
pasi verifikonte dokumentet e tyre, thërriste emrat 
e atyre që ishin përzgjedhur nga të panjohurit. Ishte 
bamirësia e të dielës. Zakonisht një familje merrte 
një jetim, por kishte edhe raste kur merrnin disa. E 
diela ishte e veçantë, sepse na jepej mundësia që 
të kalonim disa orë në një ambient familjar, në një 
familje. Më saktë, ishin ato të diela që na mësonin 
idenë e familjes. Por orët e së dielës kalonin më 
shpejt se çdo orë tjetër e javës dhe kështu në mbrëmje 
në orën e caktuar na kthenin përsëri në Jetimore, 
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ku kujdestarja e natës na merrte në dorëzim dhe, 
pasi na pyeste nëse ishim kënaqur, na çonte drejt 
kapanonit ku flinim.

Por rrallë qëllonte që të gjithë fëmijët e verandës 
të shijonin të dielën. Numri i jetimëve ishte gjithnjë 
më i madh se numri i të panjohurve jashtë kangjellave. 
Zakonisht mua më merrnin, por kishte edhe raste 
kur jashtë kangjellave nuk dukej më këmbë njeriu, 
dhe kujdestarja vinte te ne “të mbeturit bosh” dhe 
me një zë ngushëllues na pëshpëriste: “S’ka gjë… 
Herën tjetër me siguri do të jetë radha juaj. Jam e 
sigurt që herën tjetër dikush do të vijë t’ju marrë.”

Atë natë nuk na zinte gjumi në pritje për kthimin 
e shokëve fatlumë. Me kokat mbuluar nën batanije 
ëndërronim se sa mirë do ia kishin kaluar ata. Dhe 
vërtet, gjëja e parë që bënin ata me t’u rikthyer në 
darkë ishte të na tregonin se kishin qenë në një 
shtëpi pe vërteti, në një shtëpi ku kishte një baba 
dhe një nënë që ishin kujdesur gjatë tërë ditës për 
çdo dëshirë të tyre si t’i kishin fëmijët e vet… Dhe 
sidomos gjellërat e shkëlqyera aromëmira, pjatat e 
bukura dhe zbukurimet nëpër mure. Në disa shtëpi 
vinin të luhej muzikë në ndonjë gramafon të vjetër 
“Record” dhe të gjithë vallëzonin.

Shpesh në ato shtëpi kishte edhe gjyshe dhe ato 
e kishin të gjitha prehrin njëlloj të ngrohtë…

Gjatë ditëve të javës përtej kangjellave të zinte 
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syri jo shumë njerëz, por tek-tuk ndonjë grua. Kur 
gruaja qëndronte më shumë se zakonisht duke 
vështruar mes kangjellave fëmijët që loznin në 
oborrin e vogël dhe në verandë, vinte një çast kur 
edhe fëmijët e linin lojën dhe fillonin të shihnin me 
kërshëri gruan e panjohur përtej kangjellave. Nga 
historitë e jetimëve më të mëdhenj se ne në moshë 
kishim dëgjuar që nganjëherë përtej kangjellave 
vinin nënat e vërteta, të cilat fshehurazi kërkonin 
me sy mes grupit kokëqethur të vogëlushëve 
fëmijën e tyre. Ishte ai çast kur edhe fëmijët fillonin 
vramendjen se nëna e kujt mund të ishte ajo grua. 
Kur gruaja rastiste të ishte e bukur, interesi i 
fëmijëve ishte sigurisht më i madh se zakonisht. E 
kush nga ne nuk do të donte që ajo grua e bukur të 
kish qenë nëna e tij? Në mitologjinë e jetimëve nëna 
është përherë e bukur.

Unë nuk dilja kurrë në verandë gjatë javës për 
të parë gratë e panjohura. Do të doja të mos e kisha 
njohur më parë nënën time dhe kështu do të mundja 
edhe unë që të kisha të drejtën e shpresës, të drejtën 
për të ëndërruar dhe besuar se ajo grua e panjohur 
përtej kangjellave, ajo grua me flokët e fshehur nën 
atë shall të zi dhe me sytë e maskuar pas syzeve të 
errëta mund të ishte nëna ime. Fëmijët i përfshinte 
një gjallëri e pazakontë teksa secili përfytyronte 
momentin kur gruaja përtej kangjellave do të thërriste 
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emrin e tij dhe vogëlushi do të ikte përgjithmonë 
nga ajo portë e hekurt për të mos u kthyer më aty… 
Në ato 5 vjet vetëm dy herë kishte ndodhur kjo gjë, 
por megjithatë, të gjithë shpresonin se një ditë ajo 
mund të ndodhte prapë…

Por, fatkeqësisht, unë e njihja nënën time, 
akoma ia mbaja mend tiparet e fytyrës dhe flokët 
e dendur… zërin… të qeshurën… ecjen elegante... 
vështrimin e butë të syve të kaltër…

E njihja dhe… nuk prisja.

përsëri nga rrëfimi i tim eti:

Një ditë prej ditësh, kur sapo kisha kaluar të 
pesëdhjetat, troket dera. Pas saj qëndronte një grua 
e moshuar, flokëthinjur.

“Mirëdita, zonjë!”
“Mirëdita… Kë kërkoni?”
“Unë kërkoj… Të kërkoj ty…”
“Po, urdhëroni... flisni…”
“Unë jam nëna jote...”
“Nëna ime? Po unë s’kam nënë. Nëna ime vdiq 

atë ditë kur më la në mes të fushës së përbaltur, mes 
rrufeve dhe vetëtimave… Ku ishe ti, nënë, kaq vjet? 
Ku…? 45 vjet…”

U ktheva në dhomë dhe ju më pyetët se kush 
ishte në derë.
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“Askush nuk ishte”, - u përgjigja unë dhe nuk u 
thashë që ishte nëna ime…

rrëfimi im:

“Nuk ka shpëtim… kanceri ka avancuar shumë 
dhe mushkëritë e tij janë bërë copë-copë… nuk e 
kalon dot muajin”.

Mjekët i kishin hequr çdo shpresë tim eti. Kështu, 
mes dhimbjesh arritën ditët e fundit të jetës së tij.

Më thërret pranë dhe me zërin që mezi i dëgjohej 
më pëshpëriti: “Bir, kam një porosi … Dua të ma 
kryesh… Shko në qytetin K., dhe…”

Heshti, u kollit fort dhe në fytyrën e tij të zbehtë 
nga sëmundja dallova një tis të trëndafiltë. Dukej se 
hezitonte të fliste…

Por pas një grime dhe me sforco të madhe 
vazhdoi: “Shko në qytetin K., dhe gjej nënën time! 
Nuk ia mbaj mend mbiemrin e burrit, por kërkoje 
me emrin e saj në lagjen e vjetër. Duhet ta njohin, 
se i shoqi ka qenë gjykatës me emër të dëgjuar 
për shumë vite me radhë… më duket se ka pasur 
4 fëmijë me të dhe ata janë mjekë e inxhinierë të 
njohur në atë qytet… Gjeje dhe i thuaj që unë jam i 
sëmurë… shumë i sëmurë… Ndoshta vjen…”.

Këtu iu këput zëri, ndërsa djersë të ftohta i 
mbuluan fytyrën dhe kaçurrelat e thinjura.
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Pas 2 orësh isha në K., dhe shkova drejt e te 
lagja e vjetër e qytetit. I rashë vërdallë qytetit. Ku 
nuk pyeta për emrin e saj, por a ishte e mundur 
vallë në ato vite të tranzicionit, ku qytetet bashkë 
me popullatën e tyre ishin shpërfytyruar, të gjendej 
një grua e moshuar, të cilës i dija vetëm emrin?

Diku më thanë që e njihnin, por kishte vdekur 
pak vite më parë. Diku tjetër më thanë që jetonte 
në Itali te nipat e saj. Por shumica ngrinin supet kur 
unë thosha emrin e saj…

Në mbrëmje vonë u ktheva i rraskapitur në 
shtëpi.

U afrova pranë shtratit të tim eti dhe ia bëra me 
shenjë mohuese që nuk kisha gjetur asgjë në K…

Mblodhi pak buzët në shenjë zhgënjimi dhe nuk 
nxori zë.

Të nesërmen në mëngjes dha shpirt.
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Peshkatari i perlave

Pak kohë më parë, ndërsa po kërkoja diçka 
në dhomën ku dikur rrinte im atë, aty 

pranë librave dhe disqeve të vjetër të gramafonit 
gjeta një ditar të tij ku mungonin shumë fletë. 
Të gjithë rreshtat fshirë e prishur. Në ato fletë të 
zverdhura kishin mbetur vetëm tituj të ndryshëm 
këngësh dhe poshtë tyre edhe një datë.

Dëgjoj këngët që i pëlqenin tim eti dhe e njoh 
siç nuk e kam njohur ndoshta më parë, si nëpër 
mjegull e shoh atë, ndjej hapat e tij, buzëqeshjen 
dhe vështrimin herë të ëmbël e herë ironik. Kujtoj 
duart e tij që lëviznin nën ritmin e notave.

Kjo që po dëgjoj tani, ndërsa po shkruaj këto 
shënime, është një pjesë e trishtuar nga “Peshkatarët 
e Perlave” dhe daton kur ai ka qenë njëzet e katër 
vjeç. Kur unë isha një vjeç. Ndoshta ka qenë i 
dashuruar në atë kohë. Ndoshta jo me time ëmë. 
Ndoshta po.

Më vonë në faqet e ditarit te tij mungojnë këngët. 
Nuk dëgjonte më muzikë kur ne fëmijët u rritëm. 
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Më trishton shumë ky fakt. E mbaj mend madje 
kur na thërriste “Hej çuna, mbylleni atë radio se na 
çmendët me muzikë tërë ditës!”

Mbyllej në vetminë e tij dhe zhytej mes faqeve 
të librave deri në përhumbje.

Ime më vuajti tërë jetës nga xhelozia për të. E 
donte shumë. Edhe sot kur thinjat e kanë mbuluar 
të tërën dhe një reumatizëm e vjetër e bën të ecë me 
ndihmën e një bastuni shkon te varri i tij dhe me një 
zë që e dëgjon vetëm ajo diçka i pëshpërit.

Nga lëvizja e buzëve kuptoj që i thotë: “T’i kam 
falur të gjitha…”

E dashuronte nëna. E adhuronte edhe pse me 
flatrat që i jepte prania e mrekullueshme e saj në 
jetën e tij, ai herë-herë fluturonte në vise të tjera…

Qytetet e vogla kanë gjithnjë gra interesante. 
Mjafton të kesh vështrim të kujdesshëm dhe i dallon 
lehtësisht ato. Nën hapin e lehtë dhe në flokët që ua 
merr era me pak vështirësi një sy i stërvitur mund të 
shquajë pasigurinë dhe dramën e pashkruar të tyre.

Unë nuk i njihja ato të gjitha. Por ato të gjitha 
më njihnin. Mbaj mend vagullt nga fëmijëria ime 
imazhe grash të panjohura, të cilat, teksa më shihnin 
në rrugë, ndalonin, më pyesnin nëse isha djali i tij 
dhe më përqafonin e më puthnin në faqe.

Duhet të kenë qenë vërtet të bukura mikeshat e 
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babait. Më vjen mirë të mendoj kështu. Ai shquhej 
për shije të hollë, dëgjonte muzikë të përzgjedhur 
dhe lexonte shumë poezi.

* * *
Sot takova dikë pranë varrit të tij. Një grua e 

panjohur. Plakë. E rrudhur, e thinjur dhe me një tufë 
lulesh në dorë. Më pyeti për të.

“Siç e sheh, babai ka kohë që ka vdekur”, - i 
thashë duke i treguar me dorë fotografinë e tim eti 
mbi varr.

“E di...e di...”, - m’u përgjigj, “por...”
Heshti dhe pas një grime, me vështrimin hedhur 

drejt diçkaje të largët e të padukshme si përjetësia, 
shtoi: “Babai yt ishte tërheqës si djalli. Kam bërë 
gjëra të çmendura për të...”

“Po nëna rron?”, - më pyeti pas pak.
“Rron... ashtu… e sëmurë dhe e plakur tashmë…”
“O Zot sa i ngjason tyt eti!”, - tha befas plaka me 

lule dhe duke më parë drejt e në sy nisi rrëfimin e saj:
“Isha e re atëherë… disa vjet më e madhe se babai 

yt. Isha shtatzënë dhe nga dita në ditë prisja të lindja 
fëmijën e tim shoqi, kurse yt atë asokohe kishte një 
djalë motak, që ishe ti. I gjithë qyteti ynë i vogël e 
dinte që ne ishim dashnorë. Edhe nëna jote e dinte. 
E mrekullueshmja nëna jote! Atë ditë isha grindur 
me babain tënd. Shumë! Aq shumë, sa rrezikova një 
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abort spontan. Më kishte rënë të fiktë dhe më kishin 
çuar me urgjencë drejt e në maternitet. Në sallë të 
operacionit, ku punonte nëna jote. Isha tërësisht 
në duart e saj. Unë dhe fëmija im i ardhshëm. Në 
duart e gruas që unë urreja më shumë. Në duart e 
asaj që sa e sa herë kisha uruar me gjithë zemër të 
mos kishte ekzistuar kurrë. Në dorën e asaj së cilës 
nuk guxoja kurrë t’i dilja përballë rrugëve të qytetit. 
Nëna jote e mrekullueshme! Ajo që përjetësisht e 
mbante larg meje babain tënd...

Operacioni i vështirë dhe zgjati disa orë… 
Humba shumë gjak dhe rrezikoja të vdisja nga 
hemorragjia. Në një moment më doli narkoza dhe 
ndjeva thikën dhe pincetat në duart e nënës tënde që 
punonin mbi trupin tim… Këtu…”, dhe plaka vuri 
duart aty poshtë. Ia hodha sytë aty dhe instinktivisht 
mendova nënën. Kushedi si është ndjerë ajo para 
atij fundbarku të përgjakur të shemrës së vet…

“Herë-herë dora e saj fshinte djersët e ftohta që 
mbulonin ballin tim… dhe më thoshte: “Kurajo... 
kurajo... edhe pak dhe mbarojmë…”. Fëmija lindi 
pothuajse i mbytur nga ujërat e mia… Një mami 
e hodhi në koshin ku hidheshin foshnjet e lindura 
të vdekura, por ajo, nëna jote, gruaja që unë urreja 
aq shumë, e rrëmbeu në çast nga ai kosh dhe me 
frymëmarrje gojë më gojë e shpëtoi dhe e ktheu 
përsëri në jetë beben time… vajzën time…
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Ditën kur do të dilja nga materniteti, i shkova 
në zyrë. Doja t’i flisja shumë, por nuk i thashë asnjë 
fjalë. Nuk mundja. I dhashë një dhuratë të vogël. 
Nuk donte ta pranonte. E hapa dhuratën dhe që 
andej nxora një pllakë gramafoni. Ishte “Peshkatarët 
e Perlave”. Ajo nuk e dinte se ai disk ishte kujtimi 
më i çmuar i jetës sime. Ma kishte dhënë djalli, 
yt atë, ditën kur ishim njohur. Dhe unë ia dhashë 
nënës tënde. E pranoi… Që atëherë nuk e pashë më 
as nënën tënde e as djallin tim. Ika nga ai qytet... 
Dhe ja ku jam tani para këtij varri… Dua t’i jap këto 
lule... të parat dhe të fundit që unë i dhuroj atij…”

Iu afrua edhe më vendit të mermertë ku im atë 
fle në paqe gjumin e madh. Doja ta shoqëroja, por 
ajo nuk pranoi. Donte të ishin vetëm.

* * *
Kur u ktheva në shtëpi nënën e gjeta të zhytur 

në kolltukun e saj duke dëgjuar muzikë dhe me një 
libër në prehër… Si përherë, e qetë dhe pa fjalë, më 
priti me vështrimin e saj të butë. E përshëndeta me 
të puthurën e zakonshme. E përqafova një copë herë 
dhe pastaj vura në gramafonin e vjetër “Peshkatarët 
e Perlave”. Sapo nisën tingujt e parë, ajo mbylli 
sytë, ndërsa unë nisa të shkruaj këto rreshta…

Akoma me sy të mbyllur është dhe nuk e di nëse 
ajo po dëgjon muzikën… po fle… apo ka vdekur.
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Hanka 

Sapo ka zbardhur dita dhe unë kam mbetur 
për karburant në një fshat që nuk ia di emrin.

Ndodhet rrëzë një mali të lartë. Nga kjo kuptoj 
se dielli lind vonë në këto anë. Në pritje të ndonjë 
makine që mund të kalojë aty pari, ulem në një 
pijetore dhe porosis të vetmen pije që ofrohet. 
Raki mani. Edhe pse akoma herët pijetorja është 
pothuajse plot.

Ndërsa rrëkëllej gllënjkat e para, befas dëgjoj 
pijanecët e pagjumë t’i thonë shoshoqit  “E 
çmendura… e çmendura…” dhe të gjithë vërsulen 
jashtë. Nga kureshtja dal edhe unë.

Ata kanë vënë në mes një grua plakë të veshur 
keq e mos më keq që po kalon çalë-çalë anës xhadesë 
dhe e pështyjnë dhe e qëllojnë me gurë. Plaka 
përpiqet të vrapojë, por rrëzohet. Në momentin që 
burrat i afrohen duke qeshur e bërë romuze, unë 
futem mes tyre dhe plakës dhe ua heq nga duart të 
shkretën. Ata stepen një çast. Pastaj duke qeshur 
të kënaqur dhe pa harruar të më shajnë edhe mua 
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nëpër dhëmbë kthehen në pijetore. Afrohem, i jap 
dorën plakës dhe e ngre. Në rrugë jemi vetëm unë 
dhe plaka. Ajo vazhdon rrugëtimin e qetë tanimë, e 
pafrikësuar… ndalon për një hop me bastunin drejt 
ca rrënojave pa çati që shfaqen në horizont dhe 
vazhdon përsëri ashtu çalë-çalë… E shoqëroi disa 
metra dhe pastaj ajo kthehet nga unë si për të më 
thënë të ndaloj. Mbaj hapat, ndërsa ajo këmbadorazi 
merr lart një shtegu shelgjesh. Ndjej kureshtjen të 
më bluajë dhe kështu e ndjek plakën në largësi, këtë 
herë pa dijeninë e saj.

Shtëpia ndodhet majë një kodre. Nganjëherë 
më duket se të gjitha shtëpitë e tregimeve ndodhen 
në të njëjtin vend, aty majë kodrës, sovrane mbi 
peizazhe të përflakura perëndimesh në muzg 
dhe mjegullash të davaritura mëngjeseve. Edhe 
vetë kodra, ashtu si simotrat e saj letrare, ngrihet 
mbi një lumë që në verë i ngjan një rrëkeje mes 
shelgjesh, kurse në dimër duket se përmbyt ngastrat 
e vogla të fshatarëve dhe kujtimet e tyre. Muret 
e saj janë rrëzuar dhe ringritur disa herë. Tashmë 
gjysmë të rrënuar. Rrëzohen kollaj kur nuk janë 
mure kujtimesh. Pemët përreth shtëpisë janë të 
reja dhe nga heshtja që mbizotëron kudo përreth 
kuptoj se edhe zogjtë e dikurshëm kanë humbur 
udhë. I vetmi që duket se ka mbetur i pandryshuar 
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është pragu. I madh. I gjerë. Prej guri të qëmotit. I 
bardhë. I lëmuar nga rrëke kujtimesh.

Plaka ulet në cep të tij. I ka hequr rrobat dhe 
tashmë është e tëra lakuriq. Kruspull me këmbët 
mbledhur. Lakuriq dhe s’bëzan. Flokët e zbardhur i 
derdhen supeve të dobëta dhe shpinës kockëlëkurë. 
Gjinjtë e fishkur, ku shquhen veç thithat mavi, i varen 
mbi barkun plot rrudha. Një tufë e thinjur ia mbulon 
fundbarkun. Duart me damarë të mëdhenj blu mbi 
gjunjët e dobët që bashkojnë pulpat thatanike me 
një palë eshtra të mbuluara nga një lëkurë borë e 
bardhë. E bardhë dhe e palëvizur siç është më 
shëmbëllen me një statujë antike mermeri të harruar 
prej shekujsh aty dhe tashmë të plakur nga harresa. 
Nganjëherë statujat plaken më shpejt se modeli. 
Thinjat zhvendosen nga koka e modelit në shemrën 
e mermertë ashtu si edhe ftohtësia e mermerit 
mund të ndodhë të lëvizë drejt shpirtit të modelit. 
E palëvizur si një statujë. E stërlashtë. E thinjur. 
Mes mureve të rrënuara më duket madhështore kjo 
plakë lakuriq me vështrimin… Zakonisht nëpër 
rrëfenja ai vështrim tretet larg drejt asgjëkundit. Por 
jo. Vështrimi i saj nuk tretet larg, por rrëzohet aty 
pranë, përdhe.

Nga shpatulla e malit shfaqen rrezet e para të 
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diellit. Bien mbi kodrën, pastaj mbi rrënojat dhe 
përthyen të shndritshme mbi pragun e bardhë. 
Me lëvizje të buta e të ngadalta duart e plakës 
nisin të fërkojnë pragun e lëmuar. E prekin sikur e 
përkëdhelin. Dalloj plakën të lëvizë buzët sikur flet 
diçka, por nuk e dëgjoj qartë se çfarë thotë. Përulet 
mbi prag. E sheh siç shohim një njeri. Në heshtje i 
tund kokën bashkëbiseduesit të saj të gurtë.

Befas plaka përulet edhe më dhe ndalon buzët 
mbi prag. Po e puth. Po e puth kudo atë prag. E 
puth pa ndërprerë përkëdheljen që i jep me duart e 
fishkura. Duket sikur po e merr me të mirë… sikur 
po i lutet… sikur po e tundon ta bëjë të sajin… Po 
i përgjërohet… Po e josh pragun. Papritur, me një 
lëvizje që më ngjason me ato të një lozonjareje, 
plaka shtrihet në tërë gjatësinë e pragut… puthit 
trupin mbi gurin e lëmuar dhe mbyll sytë… Ka 
hapur krahët anash pragut si në një përqafim. 
Po e përqafon. Trupi i dobët nis të lëvizë mbi të. 
Fërkohet ngadalë pas tij. Pastaj lëvizjet e saj bëhen 
më të forta. Më të shpejta. E ka ngritur trupin dhe 
duket sikur i ka hipur një kali të bardhe dhe e nget 
me revan. Guri dhe plaka janë puthitur dhe duken si 
një trup i vetëm. Lakuriq të dy. Të bardhë. Gjinjtë 
e fishkur i ka ngjeshur pas pragut, ndërsa kofshët 
thatanike si krahët e saj e kanë prangosur të gjithin 
pragun. Pragu nuk duket fare nën trupin e plakës. 



28

Është mundur. Dorëzuar. Pas një grime plaka 
shtrihet e lodhur në kurriz… Ndoshta e çlodhur. 
Sytë i ka të mbyllur. Dielli rrezaton mbi thinjat dhe 
trupin e saj të bardhë si dëborë. Ka ngrirë përsëri si 
statujë e mermertë.

Kur kthehem në pijetore, rakia ime e manit është 
aty e patrazuar. Edhe makina ime pa benzinë duhet 
të jetë diku në anë të xhadesë. Përveç pijanecëve të 
pagjumë në pijetore gjej fëmijë që duken të rritur 
para kohe, edhe pse në këtë fshat shumë gjëra duken 
sikur kanë mbetur pas saj… I pyes për plakën. “Kush 
more? E çmendura? Ajo plaka që zhvishet lakuriq? 
Hahahaha. Po ajo është e çmendur… Ashtu ka qenë 
gjithnjë, thonë pleqtë…”, më përgjigjet gjindja 
pothuajse njëzëri. “Budallaçkë ajo... budalla ai që 
merret me të…”, më thumbon dikush, mesa duket, 
një nga pijanecët e pagjumë të mëngjesit. Mbetem i 
heshtur. Paguaj rakinë time dhe largohem.

Papritur nga pijetorja shkëputet një burrë i 
moshuar që më bën shenjë të ndaloj. Më ka sjellë 
një bidon benzinë. E falënderoj me mirënjohje. 
Duket sikur do të më thotë diçka. Niset të ikë, bën 
ca hapa dhe kthehet përsëri. “Zotëri… Nuk është 
ashtu siç të thanë ata historia e Hankës apo të 
çmendurës, siç e quajmë ndryshe. Shumë vite më 
parë Hanka jetime erdhi të martohej në këtë fshat. 
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Atje te ajo shtëpi. Në të ri të saj ka qenë e bukur 
shumë Hanka, thonin pleqtë. Dhe u marros pas 
bukurisë së saj ai. Dhe e donte shumë ai. Aq shumë, 
sa thonë se kishte vrarë për hir të saj. E donte shumë 
ai, por jo aq sa ajo. Jo aq sa ajo. Ditën e dasmës 
thonë se Hanka nuse kishte ardhur hipur mbi një at 
të bardhë. Por kali nuk e kishte kapërcyer pragun e 
shtëpisë. Kishte turfulluar i trembur. Kishte tentuar 
disa herë, por çdo herë pragu e prapësonte. Në fund 
ati ish ngritur kas në dy këmbë dhe e kishte rrëzuar 
Hankën përdhe. Njerëzia e kishin marrë këtë gjë 
si shenjë të Perëndisë dhe kështu martesa nuk u 
bë. “Punë të djallit”, thanë. Dhe ai e kishte frikë 
djallin si të gjithë. Hankën e përzunë nga fshati po 
atë ditë dhe nuk e pamë më… Një muaj më vonë 
ai u martua me një grua tjetër. Kësaj here kali e 
kaloi pragun dhe kështu u bë dasmë e madhe dhe 
ata lindën shumë fëmijë, por lufta dhe sëmundjet 
e shfarosën tërësisht atë familje të madhe. Më pas 
shtëpia mbeti e braktisur, u prish… muret iu rrëzuan 
fare dhe mbeti ashtu siç e pe ti… vetëm ai pragu i 
bardhë… Shumë vite më vonë në fshat u shfaq një 
grua plakë, endacake, me një shkop në dorë e çalë-
çalë, kokë e këmbë e mbuluar. Ne nuk e njihnim 
se ishim fëmijë, por pleqtë e fshatit e njohën. Ishte 
Hanka. E ndoqëm atë ditë nga pas dhe ajo shkoi te 
ajo shtëpi, ndaloi te pragu, u zhvesh lakuriq dhe u 
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shtri mbi të. Atë ditë ia ngjitën emrin “e çmendura” 
dhe siç e sheh edhe fëmijët tanë me atë emër e 
njohin. Vjen një herë në vit herët në mëngjes dhe 
ikën sapo perëndon dielli.”

Ndez një cigare, më pas makinën dhe nisem. 
Një e përpjetë e fortë drejt kodrës. Po bie nata. 
Nga rruga pragu nuk duket fare, ndërsa vështrimi 
im përshëndet për të fundit herë rrënojat që në këtë 
orë të vonë duken si duar të errëta që përjetësisht i 
kërkojnë diçka qiellit…
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Sixhadja fluturuese 
- një përsiatje fatale për destinin

Nga destini shkatërrimtar apo fati i keq mund 
të shpëtojnë dhe të shmangen njerëzit e 

vegjël. Njerëzit e mëdhenj, përkundrazi, e kanë 
destinin dhe fatin e keq pjesë të madhështisë, por 
kjo gjë zakonisht kuptohet pas vdekjes së tyre. 
Ndryshe nga sa mund të mendohet, madhështia e 
dikujt ndonjëherë mund të jetë e lidhur edhe me 
fatin e sendeve personale të tij.

Kjo është një histori me sixhade. Një histori e 
vërtetë për një sixhade fluturuese dhe simotrat saj. 
Të krijuara nga thurje artizanale, me penj kërpi 
dhe ngjyra të përgatitura në mënyrë tradicionale, 
ato kanë dëshmuar se i rezistojnë kohës për shumë 
vite. Në Labëri mund të gjenden akoma sixhade të 
bëra 100 vjet më parë. Jo pak nga lexuesit e këtyre 
rreshtave, miq e shokë të autorit, kanë pasur fatin të 
ulen mbi sixhadet e këtij rrëfimi.



32

Në vitin 1928, jetimja pesëmbëdhjetëvjeçare 
Hatixhe H., e fshatit Dukat thuri për pajën e saj 
katër sixhade shumëngjyrëshe leshi, tri nga të cilat, 
sipas zakonit, do të  shkonin për të zotin e kalit të 
bardhë që do të merrte nusen dhe vetëm njëra do 
t’i mbetej nuses së re. Kjo e fundit, ndryshe nga 
sixhadet e tjera, do të kishte të qëndisura në cep 
inicialet e emrit të nuses.

Meqë në ceremoninë e martesës së Hatixhe H., 
(që u bë Hatixhe Sh.) kali i bardhë u ngrit kas dhe 
nuk donte të hynte në shtëpinë e dhëndrit, duke e 
rrëzuar tri herë nusen e re para pragut të shtëpisë 
(një detaj i vërtetë i përdorur nga unë në tregimin 
“Hanka”), i zoti i famshëm i kalit, fisniku Mehmet 
A., e pa të udhës të mos i pranonte tri sixhadet e 
taksura nga nusja jetime.

Në dimrin e vitit 1943, dezertori italian Salvatore 
B., e vjedh sixhaden e nuses nga oborri i shtëpisë së 
Hatixhe Sh., në Dukat dhe bashkë me pushkën e tij 
e fal në fshatin Tragjas, në shkëmbim të një strehe 
dhe ushqimi.

Në vitin 1954 Hatixhe Sh., bashkë me të bijën 
dëbohet fillimisht drejt zonës së Gollobordës, 
në verilindje të Shqipërisë e më pas vendoset në 
Peshkopi.

Një pasdite korriku të vitit 1970, e bija e Hatixhe 
Sh., thërritet për një urgjencë shëndetësore në fshatin 
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Fushë Alie të Dibrës, ku i shpëton jetën një nëne dhe 
foshnjës së saj të porsalindur. Kryetari i këshillit të 
fshatit, Shpëtim M., në shenjë falënderimi shtron 
një darkë në shtëpinë vet për shpëtimtaren dhe 
familjarët e të shpëtuarve. Mbi minderin ku ishin 
ulur, e bija e Hatixhe Sh., njeh sixhaden unike të së 
ëmës. “Kjo sixhade është e nënës sime dhe ka edhe 
inicialet e emrit të saj të vajzërisë të qëndisura në 
anën e poshtme.”

Udhëheqësi komunist i fshatit kthen cepin e 
sixhades dhe dallon inicialet H.H. 

“Ia sekuestruam në vitin 1944 kriminelit dhe 
hajdutit Halil A., që e kishte vjedhur në Tragjas”, 
shfajësohet i zoti i shtëpisë dhe ngre një dolli për 
jetën e re.

Në vitin 1980, i shoqi i mërguar në Kairo i Hatixhe 
Sh., nga letërkëmbimi i cunguar mëson historinë 
e sixhadeve dhe si një simbolikë ngushëlluese i 
dërgon një qilim persian. Pakoja arrin në qytetin e 
Peshkopisë, por nuk i jepet Hatixhe Sh., së cilës i 
kërkohet të firmosë një shkresë ku thuhej që nuk 
pranonte pako nga armiqtë e Atdheut, gjë që ajo nuk 
e bën.

Në fundvitin 1990, autori i këtyre rreshtave, në 
rrethana jo edhe aq rastësore, debaton në një dhomë 
me ish presidentin në pension për pandershmërinë, 
nga vrastare në banale, të regjimit ndër vite, dhe 
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fjalë pas fjale i tregon edhe historinë e sixhades. 
Ish presidenti e kundërshton fort, duke harruar, 
apo duke mos e ditur, që edhe qilimi i shtruar në 
atë sallë qeveritare pritjeje ishte pikërisht qilimi 
persian i dërguar si dhuratë për Hatixhe Sh., nga 
bashkëshorti i saj Musa.

Këtu mbaron historia reale e sixhadeve të 
Hatixhe Sh., por, meqë jemi në këtë temë, dhe në 
respekt të adhuruesve rishtarë të Borges-it, le të 
hamendësojmë për fatin e mundshëm të një sixhadeje 
magjike si ajo, në një vend të pabesueshëm si i yni.

Kështu, pra, mund të spekulojmë se në vitin 
2016 deputetit dhe matrapazit të njohur të antikave 
Koço K., i dhurohet Sixhadja Fluturuese nga 
kundërshtari i tij politik Lul B., në shkëmbim të një 
vote. Nën kujdesin e Ministrisë së Kulturës sixhadja 
e famshme ekspozohet në Berlin dhe aty blihet 
nga stërnipi etnograf i Hatixhe Sh., i cili shumë 
vite më vonë, në pleqëri dhe pas falimentimesh të 
njëpasnjëshme financiare, e përdor si mjetin e vetëm 
për t’u mbrojtur nga i ftohti i Fifth Avenue, ku edhe 
gjendet i vdekur si i pastrehë një natë dimri të 2035.

Duke u kthyer përsëri në pikënisjen e këtij 
rrëfimi: A mund ta shkëpusim vërtet një njeri nga 
rrënjët e veta ashtu siç bëjmë me një pemë? 

Hatixhe Sh., ia këputën rrënjët dhe e degdisën 
në një vend të largët të ri. 



35

Por para saj kishte mbërritur atje larg përmes 
udhëve të verbra dhe kapriçioze të destinit ajo 
sixhade, një nga rrënjët e jetës së saj. 

Vite më vonë përsëri fati dhe destini i çuan 
atje ku ishte degdisur edhe një rrënjë fikusi nga i 
shtëpisë ku ish bërë nuse, një histori për të cilën 
flitet te tregimi tjetër i imi “Vazo të thyera”.

Sot besoj se destini i të pafatëve të mëdhenj 
është një alibi e shpikur nga njerëz të vegjël. Alibia 
e tyre në pamundësinë për t’i shkëputur të pafatët 
nga rrënjët…

Dhe meqë po flasim për fate e destine:
Gjatë Diktaturës Hatixhe Sh., u dëbua nga vendi 

i saj jugor drejt verilindjes për rreth 40 vjet. 
Në Demokraci u rikthye në vendlindje, ku jetoi 

edhe 20 vjet, por kapriçiot madhështore të destinit 
(dhe jo të diktaturës këtë radhë) e çuan përsëri në 
atë qytet të vogël verilindor, ku edhe u nda nga jeta 
në moshën 103 vjeçare!

Epilog:
Në vitin 1956 Hatixhe Sh., i dërgoi një kërkesë 

transferimi ministrit të Shëndetësisë së asaj kohe 
për rikthim në vendlindje. Kërkesa e saj u refuzua 
prerë me një shkresë në të cilën shkruhej se ai qytet 
i vogël verior kishte nevojë edhe për kontributin e 
Hatixhe Sh.
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30 vjet më vonë, në epokën kur të sapodiplomuarit 
flakeshin në Veri, nipi i ministrit të dikurshëm 
preferoi të emërohej me punë pikërisht në atë qytet 
të vogël, meqë aty banonte i vetmi mik i tij i ngushtë 
në veri të vendit, nipi i Hatixhe Sh.
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Elda

Eldën e varrosën pas ndërtesës së spitalit të 
vogël infektiv. Ishte një varrezë e vogël 

për fëmijët e lindur të vdekur. Ca grumbuj dheu 
të mbuluar me plisa të gjelbër mes të cilëve ishte 
ngulur një copë dërrasë me një numër. Nën to 
një arkë e vogël – banesa e parë dhe e fundit e të 
vegjëlve të fikur që nuk kishin jetuar aq sa për të 
pasur një emër.

Në atë kodrinë të mbushur me grumbuj dheu 
vetëm një varr kishte emër. 

Varri i Eldës. I shkruar mbi një gur. 
Nëna kaloi në depresion pas humbjes së vajzës 

dyvjeçare. Fëmija i parë. Kalonte çdo ditë nga 
varreza dhe i fliste Eldës. Në pranverë i vinte një 
tufë manushaqe që i mblidhte nga bari i varrit të 
vockël. Dimrit ia pastronte dëborën aq sa të dukej 
guri me emrin e saj.

Meqë gjendja e saj shëndetësore po përkeqësohej, 
mjekët i rekomanduan të shmangte rrugën që e çonte 
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për te Elda dhe të mos shkonte më te varri i saj.
Pak nga pak koha bëri të vetën dhe njëzetvjeçarja 

doli nga vorbulla e errët e humbjes. Më pas lindëm 
edhe ne, dy djemtë. Nëna u mësua të mos kalonte më 
kurrë nga Elda, por, meqë shpirtrat komunikojnë, 
Elda netëve filloi ta vizitonte më shpesh gjumin e 
së ëmës.

Një të diel, shumë vite më pas, trokiti dera dhe 
pas pak pashë se si prindërit e mi dolën si të çartur me 
vrap. Por kishin arritur vonë. Urdhri i qeverisë ishte 
të ndërtohej një lagje brenda një dite. Buldozerët 
kishin gërmuar krejt kodrinën dhe mes aksionistëve 
entuziastë që po ndërtonin banesat e reja, mes dheut 
dhe baltës te mbushur me kocka, dy prindër të fyer e 
të dëshpëruar kërkonin eshtrat e vajzës së tyre. 

Nuk i kishte lajmëruar askush që të shkonin e 
të merrnin eshtrat e vajzës para se buldozerët të 
fillonin punën.

Kur prindërit u ankuan, qeveritarët lokalë i panë 
me habi.

“Qetësohuni, ne ju kuptojmë, ne ju kemi 
lajmëruar!”, - gënjyen ata “por fundja nuk është 
ndonjë qamet i madh. Në vend që të gëzoheni për 
ato banesa të reja që partia i ndërtoi brenda një dite 
për popullin, ju ankoheni e qani për dy kocka!”. 

Në ato vite të largët e në ato treva sipas traditës 
njerëzit nuk mbanin zi për fëmijët nën tre vjeç, aq 
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më pak kur foshnja ishte vajzë.
Nuk kishte humbur vetëm varri. Por kishte 

humbur edhe Elda. Këtë herë përgjithmonë.
“Tani nga Elda kanë mbetur veç këto, dhe na 

tregoi një qese që e mbanin në një valixhe të vogël 
druri. Gërsheti i saj i vajzërisë dhe një tufë flokësh 
të verdhë të Eldës. Trishtimi dhe melankolia ia 
venitën përsëri fytyrën e bukur. Filloi të kalonte 
çdo ditë fshehurazi nga ajo lagje e porsandërtuar. 
Zhdukej mes pallateve derisa arrinte atje ku kujtesa 
i tregonte varrin e dikurshëm të Eldës.

Kësaj here mjekët heshtën dhe nuk i 
rekomanduan asgjë.

Dhe përsëri koha bëri të vetën.
Shumë vite më vonë, ndërsa më kishte parë 

që kërkoja diçka në valixhen e drunjtë, nëna ishte 
afruar, kishte marrë në dorë gërshetin e vajzërisë 
dhe qesen e vogël ku ishin dy cullufet e verdha të 
Eldës, i kishte vështruar një copë herë dhe kishte 
thënë:

“Hidhini këto leshra, ç’t’i mbajmë kot!” 
“Pse kot, o ma?”. 
E kisha parë në sy me habi, por ajo ishte e qetë 

dhe pas pak çastesh buzëqeshja e saj kishte spërkatur 
kotësinë e pyetjes sime. Gjithnjë kam menduar se 
pikërisht atë ditë filloi pleqëria e saj.

Trillet e fatit dhe rastësitë e jetës nganjëherë 
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përputhen me destinet e brendshme të shpirtit. Pak 
kohë pas prishjes së varrit të Eldës, në pallatin tonë 
erdhi me banim një familje, vajza e së cilës quhej 
Elda, aktore e ardhshme. Sa herë që e thërriste në 
emër, nëna ime mbulohej nga një dritë e mirë që unë 
e kam parë vetëm në imazhet biblike. Po kështu, kur 
jetuam në Vlorë, mbesa e fqinjës sonë quhej Elda, 
një vajzë gjimnaziste në atë kohë e që më vonë fati 
e solli të ishte infermierja që u kujdes dhe i mbylli 
sytë sime mëje në shtratin e vdekjes… Në të njëjtën 
datë si Elda... 16 qershor.
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Nje histori me Romanovë

Zhenia është shoku i ngushtë rus i tim biri 
këtu në Toronto. 

Kur erdhi për herë të parë në shtëpinë tonë, më 
bëri përshtypje mbiemri i tij i famshëm, Romanov. 
Mbiemri i carit të fundit rus të pushkatuar 
familjarisht nga bolshevikët. 

E pyeta nëse familja e tij kishte lidhje gjaku me 
familjen e carit apo ishte një rastësi. Dhe Zhenia më 
tregoi këtë histori që unë po e ndaj me ju:

“Mbiemri Romanov ishte i familjes së carëve 
prej 300 vitesh. Atë mbiemër nuk mund ta kishte 
askush tjetër përveç familjes perandorake, madje 
kjo gjë ishte vendosur me një dekret perandorak që 
në kohën e Katerinës së Madhe të Rusisë.

Katragjyshi im nga ana e babait ka qenë kolonel 
në ushtrinë e carit të fundit, Nikolai II. Merrej 
vetëm me sigurimin e jetës të familjes perandorake, 
të cilën e shoqëronin kudo që ajo lëvizte brenda dhe 
jashtë perandorisë ruse. 
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Pak ditë para arrestimit, Car Nikolai u përpoq 
të ndihmonte njerëzit më të besuar të tij që të 
largoheshin nga Rusia drejt Anglisë ose shteteve të 
tjera e të shpëtonin nga persekutimet që i prisnin 
nga regjimi bolshevik që po instalohej.

Me një dekret të fshehtë, që nuk u bë publik 
kurrë sa ishte gjallë car Nikolai, iu dha mbiemrin 
Romanov njerëzve më besnikë të tij, ndër ta edhe 
katragjyshit tim, 

Por varka në të cilën po udhëtonin drejt vendeve 
skandinave një grup i vogël “Romanovësh”, i 
përbërë nga tre shërbëtorë dhe katragjyshi im, 
bashkë me familjet e tyre u kap nga marinarët 
e Shën Petërburgut. Meqë kishin në dokumente 
mbiemrat Romanovë, marinarët i rreshtuan buzë 
molit për t’i ekzekutuar në vend. Por shërbëtorët 
treguan historinë e ndërrimit të mbiemrit dhe kështu 
shpëtuan jetën.

Katragjyshi këmbënguli që ishte Romanov dhe 
marinarët bolshevikë e pushkatuan në sy të familjes 
dhe fëmijëve. Familjen tonë dhe shërbëtorët i çuan 
në një zyrë të policisë revolucionare, ku i morën në 
pyetje. Për të shpëtuar familjen tonë, pas vrasjes së 
katragjyshit, shërbëtorët treguan që as familja jonë 
nuk ishte Romanov. 

Por policia bolshevike i tha familjes sonë që, 
meqë koloneli kishte vdekur si Romanov, e tërë 
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familja do të mbante për ndëshkim atë mbiemër. 
Dhe kështu nisi kalvari i familjes sime si 

“Romanove” në disa breza për dekada me radhë, 
derisa erdhi dita që ne të krenoheshim përsëri me 
atë mbiemër. Internime pas internimesh stepave të 
Rusisë e Siberisë, derisa përfundimisht na lanë në 
një fshat të vogël në Kazakistan, ku edhe kam lindur 
unë.

Kur erdhëm në Kanada ua treguam këtë histori 
oficerëve të zyrës së emigrimit. Ata na pyetën se 
cilin mbiemër dëshironim të mbanim përfundimisht 
këtu në Kanada, të vërtetin apo Romanov. Babai 
vendosi të mbanim Romanov, në shenjë kujtimi për 
gjestin fisnik të carit, për besnikërinë prej ushtaraku 
të katragjyshit, por më shumë si kujtim të kalvarit 
të vuajtjeve dhe persekucionit në disa breza të 
familjes sonë gjatë epokës sovjetike, pikërisht prej 
atij mbiemri të mallkuar prej bolshevikëve…”

Këtu Zhenia mbaroi rrëfimin dhe, si për të 
ndërruar temë, më pyeti nëse kisha dëgjuar për 
Majakovskin…
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Xixa

Banorët e qytezës kishin filluar ta thërrisnin 
mes tyre Xixa.

Kjo për shkak se çizmet e oficerit të ri shkëlqenin 
edhe kur ai kthehej në këmbë nga kodrat plot baltë 
të stërvitjes. Nuk ishte nga ato anë dhe askush nuk e 
dinte nga kishte ardhur.

E urrente profesionin e tij dhe mbajtja e çizmeve 
të pastra “xixë” i dukej si një hakmarrje e vogël 
ndaj artit ushtarak popullor dhe kolegëve të tij 
çizmepërbaltur.

I shkurtër, i imtë, flokë pak të rëna, hunda e 
spikatur, ecje solemne ushtarake, edhe kur ishte i 
veshur civil.

Mbante gjithnjë një tufë çelësash në dorën e 
djathtë, të cilën e tundtte fort sa herë që pranë tij 
shfaqej ndonjë pushtetar i diktaturës apo spiun, 
si për të lajmëruar gjendjen atypari që tavolinat 
e kafeneve i shihte si të vetmet vende ku mund 
të flisnin kundër qeverisë dhe të ankoheshin për 
varfërinë dhe hallet e jetës.
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Edhe pse dishepull i etikës dhe respektit formal, 
nuk i pëlqente të përzihej me njerëzit dhe në plazh 
shkonte gjithnjë i vetëm.

“Pse nuk e merr edhe gruan në plazh?”, - e kishte 
pyetur njëra nga fqinjet. 

“Gratë shkojnë në plazh që të nxijnë lëkurën dhe 
gruaja ime atë gjë që duhet ta ketë të nxirë, e ka, dhe 
kaq më mjafton.”

Dikur ishte ndarë edhe nga gruaja. Për shkaqe 
higjienike: menstruacionet.

Lexonte shumë dhe kishte njohuri të mahnitshme 
për botën dhe njerëzimin. Erudit. I lirë në ide dhe i 
pavarur në mendime.

Ndërrimi i sistemit politik e kishte gjetur përsëri 
nën uniformën që ai e urrente, por nga ana tjetër, 
nuk e braktiste dot, sepse, si ç’më pati thënë, nuk 
mund ta pranonte statusin e dezertorit.

Dhe prerja e artë një ditë ishte gjetur. Gjatë 
një inspektimi që ministri i mbrojtjes dhe disa 
oficerë madhorë amerikanë bënë në repartin ku ai 
drejtonte, Xixa i kishte përshëndetur me dorën lart: 
“Heil Hitler!”. Kjo gjë, natyrisht, e kishte lënë pa 
mend ministrin dhe miqtë e tij të përtej oqeanit, 
por gjithsesi, për ta shpëtuar nga burgu, e kishin 
shpallur mendërisht të paaftë dhe e kishin nxjerrë 
urgjent në lirim.

Në restorant ulej gjithnjë vetëm dhe bashkë 
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me ushqimin porosiste edhe tri gota ujë, në të cilat 
shpëlante lugën pas çdo kafshate ushqimi. E fshinte 
me kartopecetë dhe e fuste përsëri në pjatën e pilafit. 
Ky ritual vazhdonte në çdo ngrënie. Kur kamerieri 
mblidhte tavolinën e tij, gjente aty dhjetëra 
kartopeceta të bëra shuk dhe tri gotat e famshme me 
ujin e ndotur nga pastrimi i lugës.

Nuk prekte asgjë me dorë. Vetëm me doreza. 
Nuk përdorte ujin as për t’u larë. “Uji është gjeja 
me antihigjienike ne bote”, thoshte. Pastrohej me 
letra të lagura me antiseptike. Njëzet vitet e fundit 
të jetës nuk pinte ujë. Derisa një ditë vdekja i erdhi 
nga dehidrimi. Një vdekje e llahtarshme. Autopsia 
tregoi që laringu dhe ezofagu i tij ishin mbushur me 
luspa si lëkurë krokodili.

Muajt e nxehtë të verës shfaqej në qytet i 
veshur me një kokore ruse që i mbulonte edhe 
veshët, në duar doreza të bardha leshi rudë dhe 
pjesën që i mbetej zbuluar nga kokorja e zinin 
një pale syze të stërmëdha të errëta. Njerëzit e 
shihnin me tallje, neveri dhe përçmim figurën e 
tij groteske dhe komike, në ndonjë rast e shanin 
me fjalët më të ndyra, ndërsa ai kthehej nga unë 
dhe më thoshte:

“Ah, varfanjakët e shkretë! Ah ta dish sa shumë 
i urrej, miku im. Jam mizantrop par excellence! 
Nëse do të kisha mundësi, do t’i vrisja të gjithë 
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banorët e kësaj qyteze të mjerë. E di pse e mbaj këtë 
kokore, miku im? Që t’i mbroj ata dritëshkurtërit 
nga mendimet e mia. E di pse i mbaj këto doreza 
të trasha leshi në mes të verës? Për t’i mbrojtur ata 
nga prekja ime! E di pse i vë këto syze të zeza? 
Jo për t’u mbrojtur nga dielli, por për të mbrojtur 
ata nga vështrimi im i tmerrshëm. Të siguroj se ata 
do të vdisnin në vend nëse do të përballeshin me 
vështrimin tim.”

Edhe ata pak të njohur që kishte i ishin larguar 
nga krupa që u ngjallte veshja dhe sjellja e tij. Vitet 
e fundit të jetës filloi të frekuentonte llotot e shumta 
të qytezës së varfër e, kështu, u njohëm e u bëmë 
pothuajse miq.

Fitonte nga llotot shumë para, të cilat i mbante në 
shtëpi, në një qese plastike. Ishte kampioni absolut 
i llotos. Truri i tij analitik nuk kishte se si të mos 
shkëlqente edhe në këtë zeje të vonë të jetës së tij. 

Në një ambient llotoje i erdhi fundi edhe miqësisë 
sonë. Isha nevrikosur për një skedinë të humbur e ai 
po qeshte me të madhe, e para herë që e shihja të 
qeshte, një e qeshur e frikshme dhe e llahtarshme. E 
kisha shtyrë tërë inat e ai ishte rrëzuar përdhe duke 
më thënë: “ Edhe ti si të tjerët, miku im?”. “Po dreqi 
ta hajë, nuk ta kisha borxh atë skërmitje cinike, tani 
e besoj që t’i vërtet i urren njerëzit!”, ia kisha kthyer 
unë.
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Që atë ditë nuk e pashë më. As rrugëve e as 
llotove.

Në varrimin e tij filloi një shi i tmerrshëm dhe 
procesioni u zvogëlua aq shumë, saqë, kur arritëm te 
varri i hapur, kishim mbetur veç dy njerëz, pronari i 
minimarketit të vetëm të qytetit dhe unë.

Pasi ia bëmë edhe nderimet e fundit Xixës, u 
ulëm për një kafe. Unë dhe pronari i minimarketit, 
i njohur si bamirës babaxhan dhe zemërgjerë. 
Natyrisht, folëm për Xixën dhe kujtuam shumë 
gjëra nga ai.

“Po ku dreqin i çonte tërë ato para që fitonte në 
lloto, ë? E kam vrarë shpesh mendjen, duke parë 
atë jetë modeste prej spartani që bënte…”, - fola 
unë.

“Do të dish vërtet se ku i çonte ato para?”, - më 
pyeti ai. “Mirë, do të ta them, por veç me një kusht. 
As varrit nuk do ia tregosh! I kisha premtuar që 
kurrë nuk do e nxirrja të fshehtën e tij.

Ai donte që mos e dinte askush! Xixa vinte në 
dyqanin tim sa herë që fitimet e tij arrinin në një 
milion lekë. Kjo histori filloi nja 3 vjet më parë 
e derisa vdiq. Më kërkonte listën e borxheve që 
klientët e varfër më kishin mua dhe ua paguante 
ato pa dijeninë e tyre. Dhe, pasi bënte pagesën, më 
kërkonte që ata kurrë të mos e mësonin emrin e 
bamirësit dhe t’i fshija emrat e tyre nga lista në atë 
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çast. Dhe vinte prapë herës tjetër me një milionëshin 
e radhës…”

Mbeta pa fjalë, fyti m’u tha dhe ndjeva luspat e 
krokodilit ne grykë.

U kujtova që edhe unë i kisha mbetur ca para 
borxh dhe nxora portofolin.

“Prit, mos ik, të kam edhe unë një borxh nga 
lista…”

“Mos u shqetëso… Edhe atë e pagoi Xixa. Ishte 
pagesa e fundit e tij. Madje, mbaj mend që nuk i 
mjaftuan paratë e mbetura nga të qeses dhe vuri 
edhe diçka nga xhepi i vet…”.
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Mak(be)th 
(monodramë)

I dashur, mbase duhej filluar në një mënyrë 
më të besueshme ky rrëfim, por nuk kam 

ndërmend një gjë të tillë. 
Nuk dua të më besojnë. Nuk e di nëse ka kuptim 

të më besojnë tani që kanë kaluar kaq shumë vite. 
Por ti do të më besosh patjetër. Duhet. 

Vite më parë, në një tjetër kohë dhe epokë, unë 
kam bërë një krim. Kam vrarë një poet. Të kam 
vrarë ty. Por nuk ndjehem fajtore dhe kjo mungesë 
ndjeshmërie nuk lidhet me thinjat e mia e as me 
hienën që të tjerët shohin sot tek unë.

Ne të dy kemi një histori bashkë. U njohëm 
gjatë epokës së diktaturës, kur një mëngjes një 
hetues hyri në zyrën time dhe, duke më hedhur mbi 
tavolinë një tufë me letra të daktilografuara, kërkoi 
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që unë, me cilësinë time si redaktore letrare, të bëja 
një ekspertizë të vargjeve që gjendeshin aty. Të 
përkisnin ty, i dashur, një i arrestuar krejt i panjohur 
për mua.

Ti e mban mend… Në ato vite njerëzit 
arrestoheshin edhe për një fjalë goje e jo më për 
vargje. Poezitë ishin të trishtuara dhe dëshpërimi yt 
që kullonte gri nga vargu në varg u mpiks përjetë në 
një grusht rreshtash të firmosur nga unë. Ua plotësova 
me zell të admirueshëm dëshirën xhelatëve të tu dhe 
pastaj… Pastaj ata të vranë. Ti zbrite përjetësisht 
nën dhé e unë ngjita shkallët e jetës sime gjithnjë 
e më lart… Rregullat e lojës, i dashur… Lejo të të 
përdorin, nëse dëshiron t’u dëshmosh vlerën që ke. 
Ne të dy u duheshim atyre. Por ndryshe nga ty, mua 
më duheshin ata… Deri këtu është historia që di ti.

Për vite me radhë nuk e dija që autori i vargjeve 
që u kisha bërë ekspertizën shumë vite më parë ishte 
pushkatuar. Lidhur këmbë e duar dhe një skuadër 
pushkatimi ta kishte shkëputur jetën në mes me një 
batare plumbash. Mediat shkruanin që kishte qenë 
reçensa ime letrare e poezive të tua që të kishte çuar 
në vdekje. Pashë në gazetë fotografinë tënde. I ri 
në moshë, simpatik dhe në sy të njëjtin pikëllim 
që kisha dalluar në vargjet e tua. Bota u rrënua 
me shpejtësi marramendëse në sytë e mi. Isha në 
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kulmin e karrierës sime. I kisha marrë jetës çfarë 
kisha dashur. Madje, sipas tyre, dhe jetën tënde…

E kam vrarë shpesh mendjen në ato ditë se kush 
të vrau ty në të vërtetë. Diktatura? Policia sekrete? 
Dëshmitarët? Hetuesit? Prokurorët? Gjykatësit? Ata 
që duartrokitën kur u shpall dënimi yt me vdekje? 
Torturuesit? Gardianët? Skuadra e pushkatimit? 
Janë kaq shumë dhe të gjithë shëndoshë e mirë sot.

Nuk kam shkuar kurrë te varri yt. Thonë që 
kanë bërë edhe një monument përkujtimor për ty. 
Përpiqesha të përfytyroja momentin kur plumbi 
kishte depërtuar gjoksin tënd, mbase kokën. Pastaj 
trupi lëshuar përdhe mes gjakut, çizme, baltë, bishta 
cigaresh, lopata, varrmihës, policë dhe oficerë… 
Kaq e trishtë e gjithë kjo…

E shihja çdo ditë fotografinë tënde. Nuk më 
ndahej vështrimi yt as në gjumë. Të ndiqja rrugëve 
ku ti mund të kishe kaluar, parqeve ku mund të kishe 
mbledhur lule, stolat ku mund të ishe ulur, vajzat që 
mund të kishe dashur…

Pa kuptuar dikur kisha rënë në dashuri me ty. Jo 
platonike. Të dëshiroja. 

Një ndjesi e fortë epshi që nuk e kisha provuar 
kurrë për ndonjërin. Epsh për dikë që të bëhet i 
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pashmangshëm. Në mungesë të një “më fal” që ta 
kisha borxh. Të një mea culpa, jo që të vrava, por 
që s’të njoha dot. 

Mezi prisja të kthehesha në shtëpi nga 
parlamenti, studiot televizive, juritë dhe panairet 
ndërkombëtare të librit, të kyçesha në dhomën time 
dhe të futesha në shtratin ku prej vitesh tashmë më 
prisje ti, I Pashmangshmi im. 

Tashmë kisha dy jetë. 
Gjatë ditës takoja politikanë e artistë, 

shpërndaja dhe merrja çmime letrare, jepja leksione 
demokracie në Bruksel, luftoja për të drejtat e 
grave, kisha arritur në zenith të famës dhe karrierës, 
shpërndaja dhe fitoja çmime. Sistemet ishin 
ndërruar, hetuesi i diktaturës ishte bërë avokat i 
demokracisë, policët kishin hapur kompanitë e tyre 
të sigurisë, firmosësit e dënimit tënd me vdekje i 
gjeje krah meje në parlament apo në gjykatat që 
kishin marrë përsipër të bënin drejtësinë dhe paqen 
sociale, ndërsa firma ime akoma vazhdonte të 
ishte vendimtare, jo për fate autorësh tashmë, por 
për fate librash. Asnjë libër vendas nuk mund të 
konkurronte nëpër botë pa pëlqimin tim. Isha një 
nga gratë më prominente të vendit. E kudondodhur 
ekraneve, gazetave, jurive, çmimeve, auditorëve, 
forumeve, organizatave joqeveritare dhe bordeve, 
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fondacioneve, parlamenteve dhe foltoreve publike 
si brenda dhe jashtë vendit.

Por ajo jetë frenetike suksesesh mbaronte çdo 
mbrëmje sapo kyçesha në dhomën time të gjumit. 
Në qelinë time ku unë takoja ty. Viktimën dhe 
xhelatin tim. 

E mbaj mend mirë herën tonë të parë. Isha 
zhveshur e tëra nën vështrimin tënd nga andej 
përtej. Nuk isha skuqur kurrë aq shumë para 
fotografisë tënde, as kur isha zhveshur para gjithë 
meshkujve të jetës sime të marrë së bashku. Thithat 
m’u forcuan dhe fryma m’u ndal kur fërkova pas 
barkut fotografinë tënde. Turbulluar si një vashë, 
mes ankthi dhe drithërimi dhe asaj adrenaline të 
vonë që mbushi boshllëkun që na ndante…

Në fantazinë time hyja në qelinë ku të kishin 
torturuar dhe bëja dashuri me ty. Të përkëdhelja 
flokët, ballin, krejt fytyrën. Ti më puthje si i çmendur 
buzët dhe gjinjtë, por kur vinte momenti i penetrimit 
unë të refuzoja. Në fantazitë e mëvonshme ta lejoja 
penetrimin, por vetëm pasi më parë të kisha rrahur 
dhe përgjakur me kamxhik. Me kalimin e kohës, kur 
gazetat gëlonin me akuzën ndaj meje dhe komentet 
ishin aq të egër dhe gjakësorë, nuk arrija dot në 
orgazëm nëse në përfytyrimin tim ti nuk do më 
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përdhunoje. Vendi i përdhunimit ishte më shpesh 
në banjot e avionëve dhe në sediljet e një limuzine. 
Nganjëherë dëshiroja të më përdhunoje m’u në 
mes të sallës së madhe të Këshillit të Europës, 
ku përfaqësoja vendin tonë, një përdhunim në sy 
të të gjithë diplomatëve më të shquar të Europës. 
Qëllimisht vishja këmisha të bardha, në mënyrë që 
njollat e kuqe gjakut tënd të binin edhe më shumë 
në sy. Pa kuptuar kisha filluar të ndjehesha ndryshe 
dhe të tjerët e ndjenin këtë. Njerëzit përreth meje 
dyshonin mos kisha zënë një të dashur. Dhe po. 
Kisha zënë një. Ty, që mbeteshe përherë i ri, ndërsa 
unë po kapërceja të gjashtëdhjetat. Nuk kisha zili 
askënd. 

Një ditë kuptova që duhet të kisha edhe unë një 
qeli. E brenda saj të gjitha mjetet e torturës. Dhimbja 
ime duhej ndjerë në çdo pjesë të lëkurës dhe shpirtit. 
Fillova ta mbush dhomën e gjumit me veshje lëkure 
dhe një sërë kamxhikësh zbukuronte muret. Rrihja 
veten çdo natë derisa kamxhiku përgjakej dhe pastaj 
shtrihesha përdhe para fotografisë tënde në mur dhe 
shkrihesha egër…

E kam pritur shumë gjatë të më poshtëroje, të 
më pështyje, të më braktisje nën këmbët e tua, por 
ti nuk e bëre kurrë dhe ishte pikërisht kjo mungesë 
e poshtërimit nga ty, që paradoksalisht më bënte të 
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ndjehesha e poshtëruar në sytë e botës për të cilën 
as që doja t’ia dija…

Dhe sot ata kërkojnë ndjesën time publike. Por 
unë nuk ndjehem fajtore para tyre. Ç’punë kam unë 
me ta? Kush nga ata është i denjë për ndjesën time? 
Duan të na ndajnë një herë e mirë, i dashur. Sepse 
e dinë që veç ne të dy e mbajmë gjallë njëri-tjetrin. 
Ata më duan mua të çmendur, se ç’mund të bëj tjetër 
pa ty, përveçse të çmendem? Ne të dy prej kohësh 
jemi bërë dashnorë siamezë. Pa dijeninë e tyre. Jam 
siamezja që prej kohësh mbaj në shpinë viktimën, 
xhelatin dhe të dashurin tim të pashmangshëm. 

Nëse do të kërkoja ndjesë po atë ditë ata do të 
të vidhnin përfundimisht nga unë, operacioni do 
të ishte një kirurgji e dhunshme, ndarja do të ishte 
përfundimtare, mitologjia e tyre moderne do të 
kishte një mit më pak dhe kujtimi yt çdo çast do 
më mbarste me çmendurinë si fjala Makth emrin 
Makbeth…
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Çarku 

Ke përdhosur simbolin e lirisë së qytetit!”.
Veç këtë fjali kishte mbajtur mend 

nga aktakuza e gjatë e prokurorit. Kishte bërë plot 
pesë vjet burg për përmjerjen që në dehje e sipër 
i kishte bërë publikisht një statuje që simbolizonte 
Lirinë e Qytetit, pikërisht në çastin e inaugurimit të 
saj nga kryebashkiaku. Pesë vjet nën vështrimin dhe 
vëmendjen e syrit të gardianëve.

Pasi doli nga burgu e ndjente se përsëri ishte 
nën vëmendjen jo vetëm të policëve, por edhe të 
qytetarëve. Qyteti tij që shquhej si qytet liridashës, 
nuk mund ta harronte lehtë atë. I dukej sikur të 
gjithë e tregonin me gisht…”Ja, ai, përdhosësi i 
Lirisë!”. Por jeta vazhdonte të rridhte dhe vëmendja 
e njerëzve ia la vendin indiferencës, indiferenca 
injorimit, dhe një ditë atë e harruan. Askush nuk e 
njihte më. Askush nuk donte t’ia dinte më për të.

Banonte në derën ngjitur me mua. Jetonte 
vetëm. Gjithnjë i dehur dhe i palarë. Askush nuk 

“
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ia dinte emrin. Nuk i fliste askujt. Nuk punonte. 
E siguronte jetesën nga shitja e zogjve dhe 
pëllumbave.

Ditën e parë që nisa të jetoja në atë pallat, shumë 
vjet më parë, duke dashur të njihja fqinjin tim, kisha 
trokitur në derën e tij. Dera ishte hapur duke më 
sjellë në hundë një erë të rëndë që vinte nga brenda 
shtëpisë. Para meje ish shfaqur ai. I pistë, me flokët e 
gjatë të pakrehur e me një vështrim prej të shkalluari. 
Nën sytë e çakërdisur i dalloheshin lehtësisht qeset 
e varura si dëshmi të pagjumësisë, lodhjes dhe 
dehjes. Papritur pas shpinës së tij, mbi supe, ishin 
vërsulur drejt meje një mori zogjsh dhe pëllumbash 
nga të gjithë racat. Duke klithur, kënduar dhe duke 
rrahur fort flatrat dhe krahët e tyre ata mbushën për 
një çast korridorin e gjatë të pallatit dhe duke lënë 
në ajër puplat e tyre u rikthyen përsëri brenda asaj 
shtëpie të panjohur për këdo.

Më vonë nuk merrej më me pëllumbat dhe 
kanarinat, por me zogj të egër pylli, ca fluturakë 
të vegjël që i quajnë kryearëza. Kryearëza është 
një zog liridashës që e urren kafazin më shumë 
sesa kanarina apo papagalli. Jo shumë këngëtar, 
por liridashës. Dilte që në mëngjes me një çark në 
xhepat e grisur të xhaketës tërë zhul dhe merrte 
rrugën drejt shinave të trenit që të çonin drejt pyllit 
të vetëm të qytetit.
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Dikur kisha parë pakëz të hapur derën e tij. 
Kisha trokitur dhe, pasi askush nuk i ish përgjigjur 
trokitjes sime, kisha shtyrë derën e rrjepur e të 
palyer prej shumë kohësh dhe isha gjendur në një 
sallon të errët që kutërbonte nga një erë glasash dhe 
vjetërsirash. Një derë dhome u hap dhe duke më 
bërë shenjë me dorën në buzë që të heshtja, fqinji 
misterioz më ftoi brenda.

Nuk do ta kisha besuar që në atë ambient të qelbur 
mund të jetonte një krijesë njerëzore. Kudo nëpër 
mure syri të zinte kafazë të vjetër e të ndryshkur, 
me portat e shqyera e të varura nëpër tela… Një 
mbeturinë qilimi e mbushur plot me glasa dhe njolla 
balte të tharë. Në cep të saj një komerdare e zezë 
plot mballoma që mesa kuptova i shërbente si jastëk 
fqinjit tim. Një batanije vrima-vrima varej mbi një 
kafaz pranë dritares, e cila në vend të xhamave 
kishte ca kompensata të çara nga të cilat depërtonte 
një rreze e hollë drite. Po të mos ishin ato të çara, 
vështirë se mund të kuptoje që jashtë ishte ditë.

Në tërë atë apartament të mbushur plot e përplot 
me kafazë ndodhej veç një zog. Një kryearzë. 
Çuditërisht e pastër, me atë shkëlqim të puplave dhe 
pendëve të veta… me atë gri dhe të zezë spërkatur 
me pikla të verdha nën një tis të kuqërremtë… Ai, i 
pistë dhe i palarë si gjithnjë, më hodhi një vështrim 
ku buhavitja e syve dhe sklepat mbi qerpikët e errët 
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nuk më penguan të dalloja një ndriçim dinak… 
diçka si mburrje… si entuziazëm… Edhe zogu 
kishte kthyer kokën e tij nga unë… si i tulatur nga 
vizita e një njeriu tjetër në atë banesë që mesa dukej 
ishte veç pronë e atyre të dyve. Përsëri gishti i tij mbi 
buzë dhe vështrimi iu përqendrua te porta e mbyllur 
e kafazit. Tashmë vështrimi i syve të kryearëzes 
kishte rënë mbi të. Në dhomë nuk pipëtinte asgjë. 
Dukej sikur gjithçka kishte ngrirë. Papritmas, me 
një lëvizje të beftë dora e tij e stërvitur hapi portën 
e kafazit dhe në fraksione të sekondës zogu doli dhe 
nisi të fluturojë nëpër dhomë, një fluturim që, më 
shumë sesa arratisjes, i kishte ngjasuar një shëtitjeje 
lozonjare të ndërprerë për pauza të vogla mbi 
kafazët e boshatisur të varur mureve.

Papritur, nga poshtë një minderi të vjetër e 
të leckosur, ai nxori një çark në të cilin ish vënë 
një copëz buke. E vuri në mes të dhomës dhe me 
një lëvizje të fortë të dorës më shtyu mua jashtë 
dhomës dhe, pasi doli edhe vetë, mbylli derën aq 
sa të mund të vrojtonte çarkun dhe një orë të vjetër 
dore që e mbante në xhepin e grisur. Ndërsa unë 
akoma nuk e kisha marrë veten nga habia, pashë se 
si ai në dorë mbante edhe një bllok të lerosur në të 
cilin kishte disa shënime pothuajse të palexueshme 
në atë errësirë që mbulonte atë apartament… Pas 
disa minutash, tik-takun ritmik të akrepave të orës 
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së vjetër e kishte ndërprerë kërcitja karakteristike e 
çarkut.

Me një ngazëllim të paparë ai u vërsul brenda 
dhomës dhe në vend që të shkonte drejt çarkut ku 
përpëlitej kryearëza, u ul mbi minder dhe me një 
mbeturinë lapsi shënoi diçka në bllok dhe më pas 
më hodhi një vështrim triumfues, duke ma tundur 
bllokun dhe orën e vjetër para syve… Zogu akoma 
përpëlitej në çark, ndërsa unë, më keq se zogu, 
përpëlitesha në çarkun e kureshtjes sime. Ndërsa 
fqinji u drejtua për nga vendi ku ndodhej çarku, 
unë shfrytëzova rastin të lexoja fletën e bllokut. 
Ajo që lexova, më tronditi. Vendin e kureshtjes si 
me magji e zuri një marramendje që pothuajse më 
la pa frymë. Kuptova se çfarë ndodhte brenda atij 
apartamenti që tashme më ngjasonte si një kafaz që 
mbante kyçur një njeri dhe një zog. Në bllok ishte 
një evidencë e plotë, një statistikë për t’u pasur zili 
e tërë lëshimeve nga kafazi dhe kapjeve në çark të 
kryearëzës së shkretë gjatë çdo dite. Ishte shënuar 
saktësisht koha e lirisë së saj që nga dalja nga 
kafazi e deri në çastin e zënies në çark. Një ritual që 
ndodhte gjatë gjithë ditës deri në mbrëmje vonë, siç 
tregonin edhe orët e shënuara mbi fletët e zverdhura 
të bllokut. Matje statistikore e lirisë së zogut. Nuk 
ishte diçka që kishte të bënte më kulturën e rritjes së 
zogjve… Ishte diçka përtej zogjve dhe njerëzve… 
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ose diçka mes tyre… që nuk i përkiste as njërit e as 
tjetrit…

Zhurma metalike e portës së kafazit më ndërpreu 
leximin. Kryearëza ndodhej përsëri brenda kafazit 
në pritje të liridaljes së radhës. Ai qëndronte me duart 
ne xhepa… I përqendruar me sytë mbi zogun. Pas 
pak euforia që të jep pushteti mbi lirinë e tjetrit ish 
larguar prej tij, për t’ia lënë vendin një dridhjeje… 
më pas një ngashërimi… e më pas lotët rrodhën mbi 
rrudhat e asaj fytyre të murosur që tashmë dukej se 
kishte harruar për praninë time në atë dhomë. Kisha 
mbetur i palëvizur herë duke vështruar atë e herë 
zogun e shkretë që fillimisht lëshoi ca cicërima… e 
më pas veç shihte ngultazi herë mua e herë padronin 
e tij. Më kishte bërë përshtypje që kryearëza nuk 
kishte cicëruar as gjatë fluturimit e as kur ish kapur 
në çark, por vetëm pasi ishte gjendur brenda në 
kafaz.

Sot ai vdiq.
Mes pisllëkut… glasave… kafazëve të braktisur 

me dyer të shqyera një mjek konstatoi shkakun e 
vdekjes. Komë alkoolike me pasojë vdekjen. Më 
pas nën urdhrat e një polici bashkiak dy jevgj morën 
kufomën e mbështjellë me qilimin e lerosur dhe e 
transportuan drejt një makine të vjetër varrimi.

Ishin larguar të gjithë pa e vënë re kryearëzën e 
tulatur brenda kafazit.
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Ndërsa po thithja i përhumbur cigaren një 
cicërimë e zgjatur më kishte përmendur. Futa dorën 
brenda kafazit dhe mora në dorë zogun e tulatur që 
dridhej sikur të kishte kuptuar vdekjen e të zotit… 
Pasi e pashë për të fundit herë atë krijesë të vockël 
që më lidhte me fqinjin e humbur, hapa pëllëmbën 
e dorës dhe me një të shtyrë të krahut e nisa lart në 
fluturim…

Kryearëza bëri një xhiro rreth meje që po e 
shikoja i mrekulluar në mes të oborrit dhe u nis në 
fluturim drejt qiejve… Një rrotullim mbi ndërtesat 
përreth… edhe një tjetër… edhe një tjetër... u fut 
mes një tufe zogjsh… fluturoi bashkë me ta në 
pikiata dhe pirueta mahnitëse… pastaj u shkëput 
nga ajo skuadrilje zogjsh të lirë… fluturoi përsëri 
e vetme drejt qiellit. Papritur krahët iu këputën dhe 
pas një çasti u përplas pa jetë përdhe…
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E papërballueshmja

Ti je në atë moshë që ëndërrojnë djemtë e rinj 
dhe që adhurojnë pleqtë. Në atë moshë kur s’të 

shqetëson më rruga e bërë, por ajo pjesë e vogël që 
të ka mbetur për të përshkuar deri atje ku mbarojnë 
të gjitha udhët, rrugët, rrugicat, monopatet dhe 
autostradat e jetës.

Deri atje ku s’ka më as rrugë, as udhëtarë, as 
zhurma hapash e as semaforë. Deri atje ku s’ka lule 
të bukura shumëngjyrëshe nga ato që të dhuronin 
vite më parë mes puthjeve dhe lotëve të dashurisë 
ata që t’u përgjëruan se “nuk mund të jetonin pa ty”.

Deri atje ku ka veç rrënjë të forta shkurresh, 
bimësh apo edhe lule erëshumë të hedhura mbi 
muret e drunjtë të banesës tënde të fundit, e vetmja 
pronë ekskluzivisht e jotja-dhuratë parikthim e 
mëmës Natyrë.

Je pesëdhjetëvjeçare.
Ti tmerrohesh kur çon ndërmend këto gjëra 

kaq fiziologjike. Ngrihesh rrëmbimthi nga shtrati 
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i ngrohtë, vrapon drejt dritares, hap perdet e 
mëndafshta dhe hedh vështrimin mbi rrugën që 
shtrihet nën dritaret e tua, e qetë dhe e bindur 
ndaj hapave indiferentë të kalimtarëve dhe rrotave 
mizore të makinave që me uturimën e tyre e prishin 
këtë mëngjes të paqtë e të kthjellët.

Me një dashuri që as vetë nuk e di se nga të vjen, 
vështrimi yt përkëdhel pemët, kalimtarët, ca pellgje 
të ndyra uji që pasqyrojnë aq gjallërisht rrezet e 
diellit, shtëpitë përballë me tjegullat e sapolyera nga 
ndonjë merakli, tymin që del nga oxhaku i vjetër i 
furrës, ndoshta gjëja më e lashtë e qytetit tënd të 
vogël të harruar në cepin e grisur të hartës.

Pastaj, pasi largohesh nga dritarja duke lënë mbi 
xhamin e ftohtë avujt e frymës tënde dhe shenjën e 
hundës, rend drejt pasqyrës.

Ke shumë kohë që s’e ke parë veten ashtu siç 
je tani. Lakuriq, me flokë të shpërndarë mbi supet 
e tulta, me gjinjtë e fryrë të varur mbi barkun e 
dhjamosur e plot rrudha që të rëndon shëmtuar mbi 
seksin që pothuajse është fshehur plotësisht mes 
tulit të kofshëve të trasha ku ca varice kanë nisur 
të shfaqen si xhunga të errëta e të forta. Ndoshta të 
vetmet gjëra akoma të forta në trupin tënd.

Pamja që të dhuron pasqyra nuk është aspak 
inkurajuese. Sepse ti thjesht harrove që mënyra më 
e keqe për të filluar një ditë të re të jetës në moshën 
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tënde është të parët e vetvetes lakuriq në pasqyrë.
Largohesh me të shpejtë nga pasqyra fatale 

dhe hyn në banjë enkas për një dush të ngrohtë. 
Mes avujve të këndshëm format e trupit zënë 
të përmirësohen disi nga pamja e tyre e mjerë. 
Ndjehesh pak më e lehtësuar e nis e këndon nën zë 
një këngë së cilës i mban mend vetëm refrenin. Por 
ky lloj lehtësimi të zhduket me t’u zhdukur edhe 
avujt e ngrohtë. 

Me peshqirin krahëve futesh përsëri në dhomën 
e gjumit dhe, pasi hap njërin nga sirtarët e komosë 
luksoze, nis e nxjerr ndërresat e pastra kundërmuese.

Tmerrohesh nga forma idiote e mbathjeve, të 
denja për një shtatëdhjetëvjeçare invalide, dhe nga 
sutienat tepër të mëdha që, kur i vesh, të mbulojnë 
ushtarakisht tërë gjoksin dhe gjysmën e kurrizit. 
Barkun e fryrë dhe pjesën tjetër të vitheve, deri lart 
afër sutienave, ta mbulojnë mbathjet gjigante.

“O Zot, ç’janë këto që vesh?”, mendon e 
përfshirë nga një ngërç i pazakontë. Zhvishesh 
përsëri dhe nis e kërkon më kot, në fillim ngadalë e 
më pas me rrëmbim, mes ndërresave që i hedh tërë 
nerva sa majtas djathtas mbi krevatin e pafajshëm e 
akoma të përgjumur.

Kërkon diçka të bukur, diçka më tërheqëse, më 
seksi. Fatkeqe ulesh në buzë të krevatit dhe nis e 
mendohesh ashtu siç mendohen pesëdhjetëvjeçaret, 
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me tërë forcën e logjikës e të mëkatit të shkrira 
në një të vetme në atë që jemi mësuar ta quajmë 
përvoja e të pesëdhjetave.

Përpiqesh të sjellësh ndër mend herën e fundi të 
seksbërjes. Ajo ka ndodhur vite më parë, pak kohë 
para se yt shoq t’i linte lamtumirën kësaj bote me 
dëshirën e tij, aq normale për një piktor të talentuar 
e të censuruar siç kishte qenë ai. Ke qarë hidhurazi 
për ikjen e tij pa kthim. Më vonë lotët t’i zëvendësoi 
një lloj trishtimi që niste poshtë, diku në qendër të 
qenies tënde, vazhdonte më lart drejt gjinjve dhe 
zemrës në formë të një shtrëngimi që qetësohej disi 
veç nga të përqafuarit e jastëkut netëve të pafundme 
mes vetmisë, për t’u vendosur përfundimisht lart, në 
fytyrën tënde, më saktë, në këndet e syve, në trajtë 
të një mallëngjimi të ngurosur që iu kishte dhënë 
syve pamje më fisnike e më të qetë.

Në vitet që pasuan ti jetove një lloj virgjërie, një 
lloj agjërimi, e mbyllur në vetvete si një molusk i 
harruar diku rrëzë një shkëmbi ku prej kohësh nuk 
përplasen më valët e detit, ku prej kohësh nuk ulet 
ndonjë çift dashnorësh që mes çasteve erotike gjen 
kohë edhe për të mbledhur guaska që më pas do të 
zbukurojnë hijshëm qafën dhe gjinjtë e vajzës...

Mendueshëm ecën mbi tapetin e qëndisur 
ironikisht me figurën e dy trupave joshës të 
mbërthyer në agoninë e epshit. Hedh ca konjak mbi 
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gotën e kristaltë dhe, pasi ndez një cigare, afrohesh 
përsëri pranë dritares. E hap atë, por e mbyll 
menjëherë e bezdisur nga rryma e ftohtë e ajrit të 
mëngjesit dhe nga ulërimat e shitësit të zarzavateve 
përballë që njofton kalimtarët se sot, pikërisht sot, 
kastravecët shiten më lirë se bananet.

“Idioti!”, thua me vete dhe lëshohesh mbi njërin 
nga kolltukët e ultë që prej kohësh nuk janë fundosur 
nën peshën e ndonjë vizitori.

Prej kohësh s’të dhurojnë më lule. Prej shumë 
kohësh s’ke marrë letra dashurie. Prej vitesh telefoni 
yt hesht si një gërmuq i zi që ashtu i pa zë e shton 
edhe më shumë shëmtimin e tij.

Hedh përsëri konjak në gotën e boshatisur e 
përhumbur e tëra në shkretaninë e kujtimeve në 
përpjekje për të gjetur ndonjë oaz ku shpirti yt të 
shijojë pak, veç pak jetë. Thith tërë afsh cigaren. 
Tymi i saj krijon aq magjishëm rreth teje rrathë të 
mrekullueshëm që herë ngjajnë me oaze të kristaltë 
e herë me pellgje të ndotur, ku, megjithatë, rrezet e 
diellit pasqyrohen me të njëjtën bukuri dhe forcë pa 
u ndotur nga pisllëku i kristaltë që buron prej tyre.

Bën ca hapa nëpër dhomë dhe ndalon para 
një etazheri të vogël-varrezë e shumë albumeve, 
fotografive, letrave, suvenirëve, poezive e pikturave 
që pluhuri i kohës i ka mbuluar si të donte të 
vërtetonte që vendi më i përshtatshëm për të hedhur 
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velin e tij të trishtuar janë ato gjëra të vogla që na 
lidhin me të kaluarën, me këtë gjethe të verdhë, 
shpesh edhe të vyshkur, ku çizmja e pamëshirshme 
e së nesërmes përpiqet të mos shkelë me hapin e saj 
të verbër.

Merr njërin nga albumet, por nuk e hap. I heq 
pluhurin dhe e vë përsëri në vendin e tij. Pastaj 
dora jote drejtohet për nga dosja e vjetër e lëkurtë 
brenda së cilës ti ke konservuar letrat e dashurisë 
dhe të urrejtjes që atëherë kur ishe një adoleshente e 
shpenguar dhe tekanjoze. E hedh edhe atë mbi shtrat 
dhe pasi mbush përsëri me konjak gotën e boshatisur 
lëshohesh shkujdesur mbi krevatin dopio, relikte e 
gjymtuar në “dopjollëkun” e saj, dëshmitar memec 
i sa e sa psherëtimave të zhdukura thellë netëve pa 
emër, netëve me emër që aq mizorisht trokasin në 
skutat më të errëta të kujtesës si të duan të të zgjojnë 
nga letargjia e tejzgjatur.

Nis e shfleton letrat e vjetra. Janë të zverdhura 
nga kalimi i viteve dhe nga leximi i shpeshtë, argëtim 
prej kohësh i lënë pasdore, pothuajse në harresë. 
Kënaqesh, qesh, buzëqesh, nevrikosesh e mbledh 
buzët me përçmim. Megjithatë, buzëqesh përsëri e 
kënaqur, jeton ca çaste lumturinë e dikurshme, vetja 
të duket papritmas ashtu siç shkruhet në ato letra, 
“engjëll naiv që rrezaton bukuri dhe çiltërsi”, “femra 
më seksi që kam njohur, me një trup që edhe më 
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impotentin do ta bënte baba të lumtur binjakësh”.
Dikush tjetër, ndoshta yt shoq, shkruan se gjoksi 

yt është krijuar për të qenë përjetë i zbuluar nën 
dritën e zbehtë të hënës...

Për fat të keq, në fund të çdo letre, pranë fjalëve 
të zakonshme “të dua shumë” ose “i yti përjetë”, 
ndodhet tragjikisht edhe data e të shkruarit të saj, 
ca numra ditësh, muajsh e vitesh të largët. Të largët 
dhe të thinjur në plakjen e tyre të pakuptuar, të 
braktisur keqazi në verbërinë dhe në invaliditetin e 
tyre të pariparueshëm.

Ndjehesh përsëri e mjerë dhe fatkeqe. 
I flak tutje letrat vrastare dhe aspak ngushëlluese 

që ashtu të hedhura në zemërim e sipër e shtojnë 
edhe më shumë pikëllimin në shoqërinë e tyre me 
ndërresat e tmerrshme që akoma vrasin me praninë 
e tyre elokuente. 

Do të bëje mirë të ngriheshe nga shtrati e të vije 
ndonjë cd që do të mbushte dhomën me tinguj të 
këndshëm. Sepse ti ke nevojë për pak muzikë në 
vetminë tënde prozaike, mes qetësisë së gurtë të 
mureve të apartamentit tënd që bëhet më e thellë 
nga prania e ftohtë e oxhakut të mermertë ku prej 
kohësh nuk ndizet më zjarr, ku prej kohësh askush 
nuk luan urët e zjarrit netëve të gjata të dimrit.

Tinguj ala Shostakovic do të përplasen pas 
kësaj hapësire ajri, letrash, mbathjesh dhe orendish 
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të destinuara për vetmi dhe papritur ti ndjen një 
nevojë të papërballueshme për të qenë heroina 
sentimentale e dikujt. E dikujt që të dërgon mijëra 
lule të freskëta, e dikujt që të shkruan letra të 
pafundme dashurie e në rastin më të keq e dikujt 
që pret çdo natë nën dritaren tënde mes pikëllimit 
që i fal shiu i ftohtë dhe mungesa e krijesës tënde 
pas xhamit të avullt...

Rrotullohesh me krahët hapur, si një flutur rreth 
llambës që shpejt do të fiket dhe zëri yt i shëmtuar 
e aspak melodioz përpiqet të bëjë pak vend midis 
notave të harmonishme. Këndon dhe vallëzon si 
dikur, e kënaqur dhe e qeshur. Pas pak melodia 
mbaron, por ti nxiton dhe e kthen përsëri diskun 
në këtë vals marramendës. Përjeton përsëri çaste të 
harruara. 

E lodhur nga kënaqësia përplasesh mbi kanape 
dhe qesh e qesh me zë të lartë, ashtu siç është e 
natyrshme të qeshin vetëm virgjëreshat tek ndjejnë 
t’u afrohet zhvirgjërimi i aqpritur.

Përsëri nevoja e papërballueshme të shfaqet në 
trajtë të një dëshire për të dashuruar dikë. Njësoj do 
të të kënaqte edhe dëshira për të tradhtuar dikë. 

Ngrihesh, vishesh dhe del jashtë në rrugën 
zhurmëplotë ku askush nuk di gjë për atë, të 
papërballueshmen tënde. 

Pasi përshëndet idiotin e zarzavateve, drejtohesh 
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për nga qendra e qytetthit, atje ku kryqëzohen të 
gjitha rrugët, bulevardet dhe kanalet e ujërave të 
zeza, atje ku kalojnë çdo ditë njerëzit, idiotët dhe 
të çmendurit, në një ritual të përbashkët hapash 
që nxitojnë vetëm drejt qendrës. “Të arrijmë në 
qendër, pastaj le të bëhet ç’të bëhet!”, duket sikur 
thonë hapat e tyre. Sepse ti ke kuptuar diçka mbi 
hapat qëkur ishe aq e vockël sa ngatërroheshe mes 
këmbëve të kalimtarëve: hapat që drejtohen për nga 
qendra janë të shpejtë e të sigurt; ata që kthehen-të 
ngathët e të lodhur, disi të zhgënjyer nga shpejtësia 
e tyre e pakuptimtë.

Një pasiguri të shoqëron në të ecurën tënde, edhe 
pse natyrisht po shkon drejt qendrës. Përplasesh me 
një djalosh që dikë përshëndet me gishtin e mesit, 
ngatërrohesh mes një grupi nxënësish që godasin 
njëri tjetrin me çantat e zbukuruara me vizatime 
origjinale që s’mund t’i gjesh as në nevojtoret e 
burgut. Dikush të godet me bërryl e pasi të vështron 
në gjinjtë e mëdhenj të thotë “më fal”. Ti natyrisht 
dëshiron që përplasja të kishte zgjatur ca më shumë, 
po ashtu edhe pardoni i tij. Aq më tepër vështrimi i 
tij ngulmues mbi gjinjtë që askush veç teje nuk e di 
se sa të varur janë.

Kthen kokën pas me shpresë se mos vallë diçka 
e re mund të lindë nga ai bërryl, por ai tashmë është 
i sigurt nën krahun e ngrohtë të një kaçurrelseje që 
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hargaliset nga lumturia dhe idiotësia që i fal bërryli 
në fjalë.

Ndalon hapat para një dyqani lulesh. Afron 
kokën pas xhamit e përhumbur në larminë e tyre. 
Nga brenda një bukuroshe të fton me një lëvizje të 
sprovuar të dorës. Hyn dhe shëtit në pavionin e gjerë 
ku disa çifte dhe disa të rinj përpiqen të zgjedhin diçka 
të veçantë në atë lëndinë shumëngjyrëshe lulesh të 
transferuar mes komoditetit të xhamtë të pavionit. 
Ty s’të shqetëson fakti që je vetëm, sepse zakonisht 
lulet blihen vetëm. Ja, edhe kjo vajzë pranë teje është 
vetëm, por me siguri ajo e di fare mirë se ku do t’i 
adresojë ato lule. Ndoshta tek ndonjë djalë i bukur si 
ajo, ndoshta tek ndonjë burrë i martuar, ndoshta tek 
i dashuri i saj sakat, ndoshta... Me mijëra ndoshta. 
Apo ky djaloshi tjetër që duke u menduar nuk harron 
të hajë edhe thonjtë, një mënyrë efikase të menduari 
mes dilemës së zgjedhjes. Ndoshta për një vajzë, për 
një grua apo për një varr.

Një gjë është e sigurt. Askush në tërë botën nuk 
po blen një lule për ty në këtë çast. Ky mendim të 
tmerron. Instinktivisht rrëmben një buqetë të bukur, 
paguan dhe largohesh pa vënë re buzëqeshjen e 
shtirë të shitëses.

Sapo del në rrugë e ndjen që nevoja e 
papërballueshme ka nisur të të japë një kënaqësi të 
veçantë që ti e shpreh duke u ndalur herë pas here 



74

për të shijuar bukurinë e luleve dhe aromën e tyre 
të veçantë. Nga turbullimi jetëdhënës i çastit nuk 
sheh rrugën dhe përplasesh mbi një karrocë invalidi 
ku qëndron një i verbër, i parruajtur e i palarë që 
buzëqesh i lumturuar nën joshjen e ngrohtë që i fal 
prania e trupit tënd mbi të tijin.

I kërkon të falur dhe, pasi ai të përgjigjet: “S’ka 
gjë bukuroshe!”, ti mendon që i verbëri nuk kishte 
qenë edhe aq pa gusto.

Dita është e bukur dhe tashmë dielli jo vetëm 
shndrin, por edhe ngroh qytetin e mbërdhirë nga 
dimri dhe të qenurit në cepin verilindor të hartës. 
Hapat drejtohen për nga parku i vogël plot shelgje 
lotonjës, aq të gjelbër dhe romantikë në lotimin e 
tyre që mbulonte këndshëm rrugicëzat e zbukuruara 
me mozaikë abstraktë e të pakuptimtë. Mesa duket 
ide e ndonjë arkitekti pijanec pak çaste pasi kishte 
pështyrë në fytyrën e dikujt në zënkë e sipër. Këtë 
ide ta përforcon edhe prania e pllakave «Mos 
pështyni në tokë!».

Ulesh mbi njërin nga stolat. Ndez një cigare. 
Pas pak e kupton që në atë mori stolash vetëm ai 
ku je ulur ti nuk është dëshmitar çasti i një puthjeje, 
përqafimi, apo i një pëshpërime drithëronjëse.

Në stolin përballë një çift ka ngrirë në një përqafim 
nga ata të përjetshmit e të pavdekshmit që ti nga 
përvoja e di që nuk zgjasin edhe aq shumë sa thuhet 
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nëpër romanet e Mopasanit. Deri sot në mëngjes 
ti pothuajse kishe harruar që në botë veç rrugëve, 
plehrave dhe gazetave ekzistonin edhe përqafimet që 
herë me magjinë e kontaktit e herë me ftohtësinë e 
neveritshme të gjarprit të përfshinin gjithë jetës mes 
një marramendjeje që, edhe nëse nuk të lumturonte, 
të dhuronte ndjenjën e të qenurit ndryshe nga ç’kishe 
qenë një çast më parë. Këtë ndjenjë njerëzit gabimisht 
janë mësuar ta kërkojnë pikërisht atje ku s’është, 
brenda kornizave të moralit e nderit kolektiv.

Më në fund përqafimi përballë ka mbaruar. 
Madje me sukses të plotë. Këtë ti e kupton në 
shkëlqimin lapanjoz e të përulur të vështrimit të 
djaloshit mbi buzët e fryra të fatlumes që me duart 
e dridhura përpiqet të rregullojë flokët e çmendur.

Do të dëshiroje shumë që edhe ti të kishe nevojë 
të rregulloje flokët që si për inat të dëshirës së 
papërballueshme qëndrojnë mbi kokën tënde aq të 
sistemuar e të qetë. Ndërmend të vjen shprehja e një 
poeti sipas të cilit krehri më i mirë për flokët e një 
vashe janë gishtërinjtë e të dashurit të saj.

Sa e sa gjëra të këndshme mund të dhurojnë 
gishtërinjtë! Mund të të përkëdhelin lehtë gushën 
dhe gjinjtë e ndjeshëm, mund të të ushqejnë aq 
bukur mëngjesin mbi shtratin e ngrohtë, mund të të 
lumturojnë, ndërsa ti lëpin prej tyre mjaltin e ëmbël 
që derdhet ngadalë buzëve të tua.
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Fundja, gishtërinjtë mund të shkruanin një letër 
drithëronjëse e përvëluese si puthja.

Përsëri letra. Letra aq të pranishme me mungesën 
e tyre. S’do të bëje keq të nxirrje nga çanta e vogël 
një laps dhe një copë letër të bardhë që patjetër 
duhet të zhvirgjërohet nga rreshta të pamëshirshëm.

Po kujt do t’ia dërgosh? Ti je e vetme. Oh, më 
fal! Është edhe ajo tjetra! Harrova që sot ti je në 
krahët e të papërballueshmes. Atëherë drejtoja asaj 
ankthin fisnik, për hir të luleve që të zbukurojnë 
prehrin, për hir të flokëve jetimë aq të bindur ndaj 
krehrit, këtij njerku dinak e egoist.

Dora nis të shkruajë, në fillim ngadalë, me një 
shkrim të keq e të pasigurt e më pas me shpejtësi, 
si për diçka që ti e dije shumë mirë, por që e kishe 
harruar diku në një skaj, ndoshta verilindor të trurit, 
ku dëborat e harresës janë më të shpeshta e më të 
ftohta duke dënuar me ngrirje çdo kujtim të veshur 
hollë me këmishën rozë të ëndërrimit.

Ndjen brenda teje vetëkënaqësinë e nevojës së 
papërballueshme që shtriq krahët e saj diku mes 
gjoksit tënd, nën sutienat që më kot përpiqen ta 
pengojnë këtë shtriqje, të parën pas gjithë atij gjumi 
të rëndë.

E ndjen lehtë që në të vërtetë nuk je ti ajo që 
shkruan, por ajo tjetra, e papërballueshmja. Më saktë, 
ajo shkruan dhe ti lexon rreshtat e saj pasionantë. Je 
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fatlume që po përjeton çaste të tilla dyzimi, aq të 
rralla në jetën e krijesave të gjora. Një dyzim fisnik, 
i paqtë, harmonik e melodioz që askush përveç teje 
nuk e di, që askush përveç teje nuk e ndjen. 

Letra mbaroi. Një letër dashurie, malli dhe 
lotësh, epshi dhe mishi, të gjitha të tuat.

Shkruan edhe fjalinë e fundit. “Të dua përjetë!”. 
Duhet edhe një emër. Kë të vësh? Sepse ti nuk ke 
të dashur. Asnjë. Dhe ke aq nevojë për të gjithë. Për 
djaloshin përballë, për bahçevanin plak që po krasit 
një trëndafil, për të verbrin me gusto. Ndoshta edhe 
për arkitektin pijanec që, sigurisht, pas njohjes me 
ty do të ndërronte mendim në lidhje me pllakën 
“Mos pështyni në tokë!”.

Më mirë pa emër. Edhe ajo, e papërballueshmja 
nuk ka emër. E fut në një zarf të zhubrosur, relikte 
e viteve të shkuara harruar në çantën e vogël pranë 
një stilolapsi dhe një vathi të këputur.

Nuk mendohesh shumë për adresën. Ideja që ti 
di veç një adresë, tënden, kalon nëpër trurin tënd 
dhe ndalon diku në fund të tij, ndoshta pranë asaj 
idesë tjetër që në botë askush nuk po shkruan diçka 
për ty në këto çaste.

Ngrihesh nga stoli, rrëmben lulet dhe çantën 
për të humbur përsëri në rrugën e gjerë. Këmbët 
të shpien para ndërtesës së vjetër të postës. Pasi 
mbaron formalitetin rutinë, del me një lloj lehtësimi 
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të këndshëm që e ndjejnë veç ata që sapo kanë 
paguar një borxh të vonuar.

Si pa kuptuar gjendesh mes një dyqani të madh 
për veshje intime. Në fillim heziton për pamjen 
provokuese të kombinezioneve të zeza, për format 
alarmante të ca rripave transparentë. Me intuitë e 
kupton që janë mbathje dhe jo fjongo. Të tërheqin 
vëmendjen një palë sutiena të holla e të vogla, të 
cilat nuk do të mbanin dot as dy kokrra limoni e jo 
më gjinjtë e tu të rëndë.

Heq dorë shpejt prej tyre dhe vazhdon kërkimin 
tënd antimilitar mes rafteve të xhamtë. Pas një 
gjysmë ore të mirë e mëson se, nëse ka diçka të tepërt 
në këtë dyqan provokues, ajo je ti. Fatmirësisht, 
këtë zbulim tëndin nuk e miraton ajo tjetra që sa 
vjen e bëhet edhe më e papërballueshme: zgjedh 
më të shthururën mes asaj orgjie të mëndafshtë dhe, 
pasi paguan, largohet bashkë me ty.

Nxiton a thua se po shkon drejt qendrës. Prej 
kohësh nuk ke nxituar kështu nën peshën e një ndjenje 
tepër të vjetër, të rilindur papritur kësaj dite dimri ku siç 
duket, dielli ngroh jo vetëm trupat, por edhe shpirtrat. 

Futesh në shtëpi me një frymë. Lëshohesh mbi 
kanape për një çast, por ngrihesh përsëri. Hyn në 
dhomën e gjumit ku asgjë s’të bën më përshtypjen 
e keqe të mëngjesit. As letrat vrastare, as ndërresat 
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militare e as pasqyra zemërgur. U hedh një 
vështrim të tipit “ua tregoj unë qejfin tani” dhe, 
pasi zhvishesh, hyn drejt e në banjë. Pas pak do 
të dëgjohet një motiv i lehtë që ti nuk e këndon, 
por thjeshtë e mërmërit, si edhe zhurma e ujit mbi 
format e lodhura të trupit tënd.

Tashmë ti nuk je aty. Të ka rrëmbyer prej flokësh 
ajo tjetra, e papërballueshmja, e ashtu lakuriq të ka 
vënë para pasqyrës, të ka dhënë në duar të shthururat e 
mëndafshta e me zërin e ngjirur të urdhëron: “Vishi!”.

Pas disa sekondash në fytyrën e ftohtë të 
pasqyrës shfaqet një grua e këndshme. Një krijesë 
provokuese e mbuluar lakuriqësisht nga paturpësitë 
e mëndafshta të tendosura deri në limit nga format 
e mëdha të gjinjve e nga ajo masë e zezë e Pyllit 
të Vetmisë së Madhe, nga ajo Mekë e harruar ku 
askush nuk falej deri më sot, por që sonte do të 
dëgjojë zërin e ndrojtur të besimtarit anonim. 

Përkëdhel Mekën tënde lehtë-lehtë, si të duash 
ta zgjosh nga letargjia që i ka sjellë mungesa e 
besimtarëve.

Hedh krahëve një robdëshambër dhe përsëri me 
shpejtësi rregullon ambientin e dhomës së ndenjes, 
ashtu siç bëjmë kur presim një mik të dashur e të 
harruar mugëtirës së viteve.

Vë ca dru në oxhakun plak dhe ndërsa gjuhët e 
flakës do të ndriçojnë dhomën e errët, do të ndjesh 
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një ëndërrim të ëmbël të të robërojë mes kërcitjes së 
këndshme të urëve të zjarrit, shijes shpresëdhënëse 
të konjakut dhe tik-tak-ut dashuronjës të orës së 
murrit që herë rreh atje lart mbi mur e herë fare 
pranë teje, diku mes gjoksit tënd.

Shtrihesh mbi një lëkurë ariu pranë oxhakut. 
Dremit ca në një gjumëzgjim nga ata që u fal 
krijesave të gjora profesioni i rojes së natës 
apo të qenurit pré e vonesës së një telefonate të 
shumëpritur... Një ëndërrim ku përzihen aq bukur 
shqetësimi i Kësulkuqes, trishtimi i Hirushes, 
vetmia e një Teddy Bear që ta kishin dhuruar dikur 
në trevjetorin tënd. Pastaj dalëngadalë rritesh dhe 
merr format e një Ofelie të sinqertë, të shtrirë aq 
femërisht shkujdesur mbi lëkurën e ngrohtë e të butë 
të bishës. Hija jote në muret e dhomës lodron mbi 
ca piktura të tët shoqi, ca nudo të tuat të dikurshme 
me një refleks blu të errët.

Ti nga instinkti e di mirë që në orë të tilla çdo 
Ofeli s’është gjë tjetër veçse një shpirt kurvërues i 
maskuar fisnikërisht me një nënqeshje xhokondiane.

Të shkëput nga deliri zilja e derës së jashtme. 
Erdhi ai! Ngrihesh shpejt dhe nxiton drejt derës. 
Është postieri plak, që mirësjellshëm të jep një zarf 
dhe një buqetë me lule.

Kthehesh përsëri në mbretërinë tënde duke 
shtrënguar në gji lulet e bukura dhe, pasi rrëkëllen 
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pak konjak, shtrihesh pranë oxhakut, ndez një cigare 
me një nga urët e shkrumbuara dhe nis leximin e 
letrës së shumëpritur që të ka dërguar ajo tjetra.

Lexon... lexon... lexon.
Askush nuk mund të dijë atë që shkruhet aty. 

Askush nuk mund të ndjejë atë që ndjen ti tani. As 
unë vetë që të njoh kaq mirë. Askush veç asaj të 
papërballueshmes që tani del nga rreshtat dhe ashtu 
lakuriq shtrihet pranë teje, midis trupit tënd dhe 
zjarrit të mermertë e në fillim lehtë-lehtë e më pas 
egërsisht, do të ndjesh duart e saj të të përkëdhelin 
flokët e lëmuar, frymën e saj në gushën dhe qafën 
tënde dhe puthja e ëmbël si një “të dua” do të të 
thërmojë të tërën. 

Më pas krahë të fuqishëm do të të përfshijnë 
mesin tënd dhe do të ndjesh gishtërinj të dirsur të të 
ledhatojnë sytë, buzët, gjinjtë, barkun e tkurrur nga 
spazmat, kofshët e trasha, për të ndaluar në atë qendër 
të ndjeshme e të pyllëzuar të qenies tënde. Pastaj 
do të dëgjosh zërin tundues të së papërballueshmes 
të mërmërisë... të qajë... të këndojë... të ulërijë e të 
rënkojë njëkohësisht me zërin tënd dhe me zhurmën 
e urëve të ndezura...

Unë nga larg do të arrij të mësoj veç një gjë. Meka 
jote s’është më e harruar. Gishtërinj-besimtarë po falen 
tani në të... në më të madhërishmen e të gjitha faljeve... 
një falje rënkuese... vrasëse dhe viktimë njëkohësisht.
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Vonë-vonë përmendesh... ngre kokën me flokët 
e shkatërruar dhe me sytë e vakur kërkon përreth. 
Lulet janë prishur... petalet shumëngjyrëshe janë 
ngjitur pas trupit të djersitur dhe ndërkohë letra 
prej disa çastesh digjet ne heshtje mes drurëve të 
përflakur të oxhakut...

Ngrihesh dhe ashtu siç je... gjysëmlakuriq... me 
sutienat e zbërthyera dhe me mbathjet nëpër kofshë 
e ndjen që s’mund të ecësh dot. Ulesh pranë oxhakut 
në përpjekje për të shpëtuar të paktën një copëz të 
letrës... qoftë edhe fjalën e fundit të saj... por më kot.

Ajo është atje... mes hirit dhe prushit. Bashkë 
me të edhe ajo tjetra... e papërballueshmja, që edhe 
në ikjen e saj pa kthim drejt zjarrit si një heretike 
mospërfillëse e kësaj nate të ftohtë dimri, të fali pak 
shpresë... shpresën se nëse ndonjë ditë tjetër do të 
duash ta takosh, mjafton të kërkosh mes urëve të 
djegura një mbrëmje dimri në oxhakun ku dikush 
hodhi padashur një letër dashurie për vetveten.

Natën e mirë... krijesë e gjorë! E di që do të 
të shoh përsëri në një mëngjes tjetër. Edhe po s’të 
pashë, s’ka gjë. Do të më mjaftojë avulli dhe shenja 
e hundës tënde mbi xhamat e dhomës që unë të 
kuptoj që ti po dremit pranë oxhakut të mermertë ku 
digjen në heshtje rënkimtare drurët... letra dhe pse 
jo... edhe këto rreshta që unë t’i dhuroj shkujdesur 
si një lule.
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Histori e shkurtër varrezash

Varrmihësi gërmoi gjatë nën urdhrat e atij që 
pretendonte pronësinë mbi varrin, por pa 

gjetur asgjë. 
“Po gërmoj kot më duket, zotëri!” 
“Bëj siç të thashë! Jam shumë i sigurt që këtu ka 

pasur një kufomë. Kohë më parë dikush më varrosi 
mua këtu! Të paktën kockat duhet të jenë patjetër! 
E kupton ti mor’ varrmihës i shkretë që ato kocka 
janë shpëtimi im? Ato kocka janë të mijat! Nëse ato 
kocka gjenden këtu, atëherë ky varr bëhet i imi! Më 
kupton?”

Varrmihësi gërmoi akoma derisa kazma e tij 
u ndesh në një gur të madh e të sheshtë që, mesa 
duket, shënonte fundin e varrit. E ngriti ngadalë 
gurin e madh dhe, pasi hodhi një vështrim nën të, i 
thërriti pretenduesit për pronë:

“Zotëri! Gjeta diçka nën gur! Por… nuk janë 
kocka …”

 “ E çfarë janë?”, - pyeti zotëria i paduruar.
“Janë ca... filiza lulesh.”
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”Lule? Nuk është e mundur, jo, nuk është e 
mundur! E ç’kërkojnë këto lule aty? Unë e di shumë 
mirë që aty ishte varrosur vetëm kufoma ime, pra, 
kockat e mia! A thua të kem ngatërruar varr?”

“Ndoshta, zotëri, ndoshta!”
Duke hipur në makinë zotëria i bëri edhe një 

pyetje të fundit varrmihësit që po rimbulonte varrin 
e hapur e tashmë të mbetur pa zot. 

“Si ishin ato lulet?”
“Filiza të rinj, por… të vyshkur, zotëri, të 

vyshkur…”
Makina doli nga dera e varrezës, ndërsa i zoti 

i saj ish ndjerë i lehtësuar nga fjalët e fundit të 
varrmihësit. Të paktën askush nuk do ta pretendonte 
pas tij pronësinë e atij varri.
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Krematorium 

Flakët kishin përfshirë tërë ndërtesën dhe 
kopshtin e bukur përreth. Digjeshin njerëz, 

pemë, lule, mobilje dhe dekorata…
Nga bodrumet e ndërtesës dilnin turma minjsh 

të përflakur e të përzhitur që në panik nuk arrinin 
të shpëtonin dot nga gjuhëzat e kuqe te flakëve të 
cilat e mbështillnin kuisjen dhe ulërimën e tyre 
me një zhurmë karakteristike të djegies së diçkaje 
leshtore…

Nuk dinte nëse e kishte parë vërtet këtë skenë 
që i vinte nga fëmijëria e largët apo ishte thjesht 
një ëndërr. Vite më vonë sa herë që dëgjonte sirena 
zjarrfikësesh apo shihte në tv ndërtesa që digjeshin 
gjithnjë atij i kujtoheshin vetëm minjtë…

Çuditërisht kameramanët filmonin vetëm 
godinën… njerëz që digjeshin… qenër e mace të 
përzhitur… por kurrë minj.
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* * *
Ai vetë i kishte shpëtuar djegies në krematorium. 

Tifoja ishte treguar zemërgjerë me të pikërisht në 
çastin kur i kishte rrëmbyer të vëllanë gjysmë të 
metë nga trutë dhe shokët e tjerë të barakës. Duhet të 
jesh në prag të vdekjes për të kuptuar që nganjëherë 
sëmundjet kanë sy më të mprehtë se vdekja…

Aaron Jacobs kishte qenë në këtë prag. Nuk e 
kishte kapërcyer. I kishte mbijetuar tifos.

Kishte dëshmuar… Jo për krematoriumin, por 
për sëmundjen e rëndë që mund të ishte shmangur… 
Jo për Itakën e detyruar, por për udhëtimin e mijëra 
jetëve drejt vdekjes… Jetë njerëzore që fillonin 
me një të qarë foshnjeje, jetonin me një rënkim të 
rriturish… dhe shuheshin në heshtje…

Minjtë përpëliteshin një copë herë në agoni 
si lëmshe të zjarrtë pa formë dhe pastaj ngrinin 
ashtu… përfundimisht të zhuritur në ngërçin fatal 
me gojën dhe sytë hapur… për t’u kthyer më pas në 
një grumbull të rërtë thëngjinjsh bloze nën këpucët e 
rënda të zjarrfikësve dhe të të mbijetuarve të zjarrit…

Nuk e kishte përmendur krematoriumin në asnjë 
fjalë të tij. Kishte folur për jetën, ndërsa ata donin të 
dinin veç për vdekjen…

“Po pastaj çfarë ndodhi me ta?”, vinte e 
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paduruar pyetja e vetme e publikut. “Çfarë ndodhi 
me ata pastaj?”

“Pastaj? Pastaj kufomat i dogjën…”

* * *
Kishte rifilluar gjithçka nga zeroja dhe ndërkohë 

jeta i kishte mësuar se për këtë botë dëshmia ishte 
gjithnjë më e rëndësishme se dëshmitari. Të verbrit 
kishin si gjithnjë dëgjim të mprehtë, edhe pse bota 
nuk përbëhej veç nga tingujt.

* * *
Ekipi i përzgjedhur me kujdes i mjekëve dhe 

profesorëve ia kishin hequr miliarderit Aaron 
Jacobs shpresat për të jetuar. Kanceri e kishte 
gërryer qenien e tij e cila pas 92 vjetësh në këtë botë 
ngjasonte më shumë me një relikte që nuk kishte më 
fuqi as të dëshmonte… E çfarë kishte mbetur për 
të dëshmuar? Tërë jetës ishte nderuar e respektuar 
nga njerëzit vetëm për faktin që ishte i vëllai i atij 
tjetrit… atij merita e vetme e të cilit ishte të djegurit 
në krematoriumin e Aushvicit.

Aaron Jacobs kishte punuar në atë mënyrë që 
pasuria dhe gjithçka që kishte arritur në tërë jetën 
të mbushte atë boshllëk që i kishte lënë atij vdekja 
e të vëllait që, edhe pse debil i lindur, kishte qenë e 
vetmja krijesë e dashur e gjakut të tij në këtë botë. 
Thellë në shpirt ndjehej i lumtur dhe në paqe me 
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ndërgjegjen, kur mendonte se puna e tij e gjatë dhe 
e palodhur dhe jeta e lumtur prej miliarderi ishte 
bërë krenarisht varri i munguar i të vëllait debil.

Por me kalimin e viteve kur kishte parë se 
njerëzia më shumë përmendnin paranë e tij të 
pafund dhe fatin e të vëllait… kishte kuptuar që në 
të vërtetë varri i munguar i debilit kishte pushtuar 
dhe vulosur tërë jetën dhe mundin e Aaron Jacobsit.

Ishte ndjerë shumë i mjerë dhe i pafuqishëm, 
edhe pse një teshtimë e vetme e tij mund të trondiste 
bursat financiare të metropoleve të planetit… Ish 
ndjerë i plakur. Më në fund kisha arritur vërtet 
të plakej… Ndjesia e një njeriu që pleqërinë e 
përjetonte si një sakrificë të shkuar dëm.

* * *
Sot mediat dhanë lajmin e bujshëm. Miliarderi 

Aaron Jacobs kishte vdekur. Ishte ndarë nga kjo 
botë, siç e kishte dëshiruar gjatë viteve të fundit: I 
vetëm…në gjumë… një mëngjes të dëbortë dimri, 
ndërsa një gramafon antik i larë i tëri në flori luante 
“Sonatën e Hënës”.

Testamenti i tij përbëhej vetëm nga një fjali, e 
cila në vetvete ishte aq e zakonshme dhe aspak e 
çuditshme për traditën, noterët dhe gazetarët e atij 
vendi ku kisha jetuar:

“Pas vdekjes trupi im të digjet pa ceremoni në 
krematoriumin e qytetit.”
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Krevati 

Kjo është një histori që po e lexove një herë, 
nuk e harron dot kurrë.

Është historia e një krevati. E një krevati që u 
shit në një ankand pak vite më parë. E një krevati që 
u ble nga paratë e një bankieri dhe dëshira e zjarrtë e 
zonjës së tij, një shtëpiake jo fort e dëshpëruar. Një 
krevat në dukje shumë i zakonshëm. Prej hekuri. 
King size.

Pasi çifti Bedfort fitoi ankandin e krevatit, 
kërkoi të dinte më shumë rreth historisë së tij dhe 
arsyeve pse shitej në një ankand. Krevati i kishte 
përkitur konteshës L., një grua që, sipas arshivave 
krahinore, edhe pse beqareshë, i kishte ngrënë mollët 
e ndaluara deri në pleqërinë e thellë. Në një regjistër 
fletëzverdhur që bënte pjesë në marketingun e 
krevatit, abati i krahinës, një biçim kronikani ky, 
kishte hedhur dëshmitë e disa prej njerëzve që kishin 
pasur fatin të ndodheshin mes krahëve të konteshës 
mbi krevatin e saj. Bashkëngjitur edhe një faqe nga 
ditari i konteshës.
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Markezi Kalëro: “Ika përsëri fshehurazi nga 
kështjella ime. Natën e kalova te L. Një natë e 
mrekullueshme. Një femër e mrekullueshme. 
Një krevat i mrekullueshëm. Një gjumë i 
mrekullueshëm.”

Gjenerali Zhytenberg: “Përveç atij krevati, 
kontesha është gjëja më interesante në atë dhomë 
të mobiluar me shijen e një putane dhe sqimën e një 
virgjëreshe. Për herë të parë pas një muaj luftimesh 
kundër francezëve pata rastin të ndodhem tërë natës 
në krahët e një gruaje tunduese si kontesha. Dhe 
fjeta aq rehat në atë krevat.”

Pianisti De Profundis: “Do ta ndërroja pa një pa 
dy pianon time me atë krevat. Mbi tastierën e atij 
krevati kordat e trupit të konteshës më falën ninulla 
magjike.”

Greku Qipidhis: “Nëse perënditë e Olimpit do të 
kishin nga një krevat si ai i konteshës L., mitologjia 
do të ishte e mbushur vetëm me orgazma dhe 
orgjira dhe aspak me poseidonë të zemëruar dhe 
luftëra meshkujsh idiotë. Sigurisht Zeusi do ishte 
shërbëtori më i devotshëm i konteshës.”

Doktor Piçken: “Krevati i zonjushës L., është 
vërtetë i magjepsur. Për këtë gjë më bind fakti 
se jashtë atij krevati kontesha nuk më tundon 
aspak, ndonëse ecën bukur me hapin e saj prej 
shtojzovalleje. Dua të shtoj që unë e kam parë atë 
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lakuriq në shumë raste të tjera si paciente dhe kurrë 
nuk e kam gjetur epshor atë trup. Por mbi krevatin 
e saj po. E jashtëzakonshme. Sapo u shtriva në atë 
krevat, fjeta si i vdekur një gjumë të paqtë e pa 
ëndrra”

Druvar anonim: “L., është një femër për të 
cilën më ngrihet në çast sapo e kujtoj. Më ngrihet 
e më bëhet dru. Me gjinj të mëdhenj dhe kofshë më 
të forta sesa Henrika ime, ndjesë pastë. Dehet deri 
në çmenduri nga era e djersës sime të qelbur. Më 
thith gjuhën deri në mpirje. Më kafshon gjoksin 
leshator derisa e bën plagë. Më lëpin kudo në trup 
pa ma ndarë vështrimin e syve blu. I pëlqen të ma 
marrë në gojë aq shumë, saqë mend harroj se mes 
shalëve ka një goxha vrimë të ngrohtë e të lagur e 
një tjetër të atillë po ashtu mes bythëve të lëmuara. 
Por jo... jo… Nuk harroj. Mbi atë krevat asgjë nuk 
harrohet.”

Kontesha L: “Mallkuar qoftë krevati im! 
Mallkuar! Të gjithë meshkujt që erdhën të më bënin 
dashuri mbi atë krevat fjetën si derra deri në mëngjes. 
Markezi, doktori, gjenerali, adjutanti i tij, gjykatësi 
tullac, noteri, djali i tij student, shokët e tij e plot 
rioshë e pleq të tjerë… Të gjithë. Të gjithë përveç 
druvarit. Druvari nuk flinte. Më shtrydhte fort e më 
falte ekstazën e hamshorit deri në rraskapitje dhe 
shpesh, ngaqë nuk dëshironte të më prishte gjumin e 
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ëmbël që pasonte orgazmën e fundit, rrezet e para të 
diellit e gjenin duke masturbuar ulur në një kolltuk 
aty pranë. Prekja e tij më bënte të mos ndjehesha 
konteshë, por një femër ndryshe, një putanë, putana 
e tij e bindur, ndonëse nuk jam shumë e sigurt nëse 
ai vetë e ndjente këtë gjë.”

Duke lexuar këto shënime bankieri papritmas 
kishte pësuar disa gëlltitje të zhurmshme e të 
dyshimta. E shoqja, ishte përfshirë nga një admirim 
i beftë për konteshën e panjohur L. Admirimi 
kishte marrë formën e një zilie të heshtur teksa ajo 
kishte ndjerë një flatrim diku më në jug të trupit të 
saj, ndoshta fluturat që kërkonin të shuanin etjen 
në oazin e saj të tharë. Çifti Bedfort prej shumë 
vitesh nuk bënte seks, por edhe më parë, në vitet e 
hershme të martesës jeta e tyre seksuale nuk kishte 
qenë inkandeshente. Por ajo ndjenjë e thellë dhe aq 
e rrallë që rëndom quhej dashuri nuk kishte vdekur. 
Thjesht kishte humbur. Dhe si për çdo gjë të humbur 
shpresat për rigjetjen e saj do të vdisnin mesa dukej 
bashkë me të zotët e tyre. Pasi lexuan me vëmendje 
shënimet e abatit, pavarësisht njëri-tjetrit kishin 
menduar se krevati në fakt mund t’u shërbente si 
një afrodiziak.

Por natën e parë mbi krevatin e ri nuk arritën të 
bënin gjë. Atij nuk iu ngrit. Ajo kishte pritur tërë 
natës, e ndezur mes epshesh të vonuara, pa vënë 
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gjumë në sy. Në mëngjes kishte fjetur, ndërsa ai 
ishte nisur për në punë.

Nata e dytë kaloi si e para dhe në mëngjes kur u 
zgjuan ajo i tha” Mirëmëngjes markez!”.

Të tretën fjetën paq dhe në mëngjes ajo e quajti 
Doktor.

Kështu edhe në ditët në vazhdim zotëria u gdhi 
adjutant, student, gjeneral, pianist.

Jo vetëm që nuk i ngrihej, por përgjumja e vinte 
poshtë, sapo niste të përkëdhelte format joshëse të 
së zhuriturës. Natën e fundit, sipas listës, i binte të 
quhej druvar. Dhe të bënte atë çka kish bërë druvari 
me konteshën L. I paruajtur siç ishte, e kishte më të 
lehtë. Atë natë nuk fjetën fare. E shqepi nga të gjitha 
anët dhe në mëngjes gruaja e quajti me plot gojën 
“druvari im”. Ditën tjetër, ndërsa po zbardhte, mes 
qerpikëve gjoja të përgjumur, e kishte parë të shoqin 
të ulur në një kolltuk pranë duke i rënë me dorë. Orë 
më vonë, ndërsa ai kishte qenë lakuriq nga mesi e 
lart duke punuar bahçen, kishte qenë ajo që buzë 
dritares kishte masturbuar në ethe, e zhveshur dhe 
flokëlëshuar, mbuluar veç me njërën nga perdet.

Burri kishte ndryshuar. Shihej në pasqyrë dhe 
tiparet i ishin zbehur dhe nuk ishte më ai i pari. 
Fytyra i ishte rrudhosur shumë, ndërsa dhjamërat e 
trupit të bankierit ishin tretur për t’ua lënë vendin 
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muskujve të spikatur të druvarit. Ndryshe nga trupi, 
truri nuk i punonte më si më parë. Kompjuteri nuk 
e tërhiqte më. As librat. As muzika. As komoditeti 
mes të cilit kish ndërtuar tërë jetën e tij. As miqtë. 
Garazhi kish shumë kohë pa u hapur, dhe po aq 
kohë ai nuk kish zbritur në qytet. Ditën e kalonte 
në pyllin pranë duke prerë dru për oxhakun e netëve 
të zjarrta. Filluan problemet me punën. Nuk po e 
menaxhonte dot siç duhej bankën e tij dhe në javët 
në vazhdim kuptoi që paraja nuk e tërhiqte aspak e 
po ashtu edhe tërë ajo botë financiare mes së cilës 
kishte jetuar në shumicën e jetës së tij. Nuk vonoi 
shumë dhe në qytet u hap fjala se zotëria Bedfort 
ishte i sëmurë dhe për pasojë aksionet e tij në bursë 
sa vinte e zhvlerësoheshin. Zuri të mos lahej dhe të 
mos rruhej. Nuk krihej më. Kutërbonte erë djersë.

Borxhet e bankës nisën të rriteshin e po ashtu 
edhe seksi mbi krevatin magjik. Për të fshehur jetën 
e tij të re u detyrua të dilte në pension. E shoqja 
ndërkohë, edhe pse në menopauzë, kishte nisur të 
lulëzonte. Astma iu zhduk si me magji. Fytyra dikur 
anemike tashmë kishte marrë ngjyrë trëndafili. 
Sëmbimet hormonale të zemrës kishin fluturuar 
diku në trurin e saj, atje ku zakonisht sëmbimet 
shndërrohen në marramendje. Lëkura e trupit iu 
lëmua dhe nisi të marrë shkëlqimin e dikurshëm. 
Nuk ishte më nervoze. Ishte e paduruar, por ky 
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padurim nuk e nervozonte. Përkundrazi. Ishte ana 
e padukshme e padurimit. Për herë të parë pas kaq 
vitesh pritja kishte marrë përsëri kuptimin që i jepej 
zakonisht vetëm nëpër libra të harruar dashurie. Ia 
ndizte gjirin dhe ia ushqente ëndrrat me fishekzjarre. 
Të shoqin nisi ta trajtojë me përçmim gjatë ditës. Si 
shërbëtorin e saj të pafjalë. Netëve i përgjërohej dhe 
ishte skllavja e tij e seksit, sidomos kur ai e thërriste 
“kurva ime”.

Nuk vonoi shume dhe ajo i kërkoi që të mos 
shiheshin më gjatë ditës. I bindur nën ethen e 
mbrëmjes dhe seksit ai pranoi me përulësi. Kishte 
filluar të ndjehej druvar. Dhe ajo konteshë L.

Pas ca kohësh gruas i lindi ideja të jetonin të 
ndarë.

Në dhoma të ndryshme. Si dy të huaj. Vila e tyre 
ishte e bollshme dhe kishte shumë dhoma, por ranë 
dakord që ai të jetonte në bodrumin e vilës, ku mes ca 
vjetërsirave, vendosën edhe krevatin epshndjellës. 
Mëngjesin nuk e hanin më bashkë. As drekën. Në 
darkë vonë ajo përvidhej korridoreve të errëta të 
vilës dhe zbriste në bodrum e mbuluar vetëm me një 
tyl të kaltër. Pastaj niste avazi. Avazi i përnatshëm 
mbi atë krevat. Kurrë më parë kënaqësitë e seksit 
nuk kishin gëluar në shtëpinë e tyre si kohët e fundit.
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Erdhi një ditë kur zonja e tij i kërkoi diçka tjetër: 
të divorcoheshin.

Të divorcoheshin dhe të shijonin seksin mes 
tyre si dy dashnorë. Si dy dashnorë të fshehtë. Të 
përvjedhur. Ai u habit së tepërmi, por nuk bëri 
zë. Netët e seksit të paparë dolën më të forta se 
habia e tij. Të gjitha pyetjet dhe pikëpyetjet e tij 
shuheshin me të çuar ndërmend krevatin. Ngadalë 
kishte arritur të kuptonte që asgjë e mirë nuk vjen 
nga të pyeturit. U ndanë në gjykatë. Vazhduan edhe 
një muaj e ca mes dalldish të papara seksuale. Kur 
fytyra e tij e parruar, e palarë dhe e ashpër zhytej 
mes gjinjve të saj të butë… kur gishtërinjtë e saj 
delikatë thyheshin e përthyheshin mes flokëve të 
tij të gjatë, të pakrehur e të mbushur plot ashkla 
drurësh dhe erë gjethesh të kalbura… kur kurmi i 
saj i parfumosur ujitej nga djersët e athëta të tij… 
kur dhëmbët e tij ngrinin mbi thithkat e mavijosura 
atëherë… vetëm atëherë trupi i saj elektrizohej me 
drithërimën e një gjarpërusheje dhe mes ulërimash 
të llahtarshme bëhej harku nën të cilin rrëzoheshin 
triumfet e tij rënkimtarë. E pastaj fillonin nga e para 
si në një lojë që nuk mbaronte veçse në agim.

Një natë, pasi kishin mbaruar betejën e radhës 
dhe ai po tymoste i kënaqur cigaren e passeksit, 
ajo i kishte thënë se kishte ndërmend të martohej 
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me dikë tjetër dhe se kishte gjetur në internet një 
rast të volitshëm. “Përse kërkon të martohesh 
përsëri?” - kishte pyetur ai për herë të parë gjatë 
kohëve të fundit. “A nuk jemi mirë kështu? Unë 
jam shumë i lumtur!” Ajo s’kishte folur. Kishte 
dashur t’i thoshte “Nuk e kupton përse? Dua 
të bëj atë që nuk mundi ta bënte kurrë kontesha 
L.Të provoj atë kënaqësi që ajo s’e provoi dot 
kurrë edhe pse meshkujt nuk i munguan kurrë në 
jetën e saj. Dua t’i përvidhem dikujt! Të ndjehem 
tradhtare dhe e pabesë ndaj dikujt. T’i përvidhem 
dikujt kur vij atje në bodrumin tënd… në krevatin 
tonë, druvari im. Dua që seksi me ty të jetë gjithnjë 
i zjarrtë dhe pasionant, mëkatar dhe vjedhacak dhe 
unë të ndjehem e pabesë. Prej muajsh unë ndjehem 
kurvë e devotshme në krahët e tua, druvari im, 
por jo tradhtare. Ndjehem kurvë, por jo e pabesë 
për sa kohë që je vetëm ti në jetën time. Dua t’i 
përvidhem dikujt! Dikujt, çdokujt, por kurrë ty. Le 
të jetë, pra, ai burrë i panjohur, ai bashkëshorti im 
i nesërm, hija. Hija që unë do të tradtoj sa herë që 
të vij në bodrumin tënd mbi krevatin tonë… Është 
e vetmja mënyrë që të mos humbas pasionin për 
ty, dashuria ime e vetme. Dhe nuk më mjafton të 
jem thjesht kurva jote e bindur, druvari, im… Dua 
të ndjehem edhe tradhtarja e dikujt, tradhtarja e tij 
e pabesë…”.
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Por nuk kish thënë asgjë. Kish heshtur dhe nuk 
kish folur asnjë fjalë.

Pas dy javësh ajo ishte martuar.
Në mbrëmje, kur dhëndri plak kishte rënë për 

të fjetur në dhomën bashkëshortore, ajo kishte 
zbritur pa u ndjerë shkallaren e bodrumit dhe për 
të parën herë në jetën e saj kishte hyrë në një krevat 
fshehurazi. Në krevatin e druvarit të saj. Ai e kishte 
dëshiruar me ngulm atë natë, më shumë se kurrë 
ndonjëherë, por ajo ishte ndjerë e ngopur dhe nuk 
kishte dashur seks. Ishte ndjerë e plotë si hëna që, 
duke iu përvjedhur natës mes shufrave të dritares së 
vogël të bodrumit, kishte përthyer rrezet e saj mbi 
krevatin e vjetër që, mesa dukej, kishte nevojë për 
një abat të ri…
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Letra 

Ata ishin dy vëllezër. Jetonin larg njëri-tjetrit. 
Ai mes telave të dukshëm e të padukshëm 

të diktaturës. Tjetri përtej oqeanit në një kontinent 
të largët. Dy vëllezër. I Këtushmi dhe I Përtejshmi. 

I kishte ndarë lufta dhe ajo që pasoi. I shkruanin 
letra njëri-tjetrit. Letra që nuk arrinin kurrë. Ato 
kalonin oqeanin lehtësisht, por si gjithnjë ngecnin 
në kufi. Jo në atë kufirin e dukshëm me tela me 
gjemba, por në atë tjetrin, të padukshmin, në zyrat 
e Çensurës, ku kontrolloheshin jo vetëm rreshtat 
e fjalët e shkruara të letrave që vinin nga përtej 
telave, por edhe pjesët e bardha mes tyre ku mund 
të depërtonte një nënkuptim apo nëntekst. Dhe në 
vendin e rrethuar me tela me gjemba sigurisht asgjë 
nuk mund të depërtonte.

Një ditë I Këtushmi mori një letër nga vëllai i 
përtej oqeanit. Ishte letra e parë. Aty shkruhej:

“I dashur vëlla, e vetmja krijesë e dashur e imja 
në këtë botë, në letër kam futur një qime floku. 
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Nëse kur ta hapësh do të gjesh qimen brenda zarfit, 
d.m.th., që letra ime nuk është hapur dhe lexuar nga 
hafijet përgjuese të Çensurës dhe paskëtaj mund 
të vazhdojmë t’i shkruajmë njëri-tjetrit pa frikë se 
ndonjë rresht i letrave tona mund të të çojë ty në 
burgun e tyre.”

I Këtushmi e kishte gjetur qimen e flokëve të 
vëllait në zarfin e sapomarrë. Ishte lumturuar. Siç 
dukej, hafijet e Çensurës nuk i kontrollonin letrat që 
vinin nga përtej telave me gjemba.

Me nxitim i shkruajti letrën e përgjigjes vëllait: 
“Vëlla i dashur, e gjeta qimen brenda zarfit. Mund 
të më shkruash pa frikë.”

Por I Përtejshmi nuk shkruajti më. As të 
nesërmen. As muajin tjetër. As vitin tjetër. 
Asnjëherë.

I Këtushmi u ndje i braktisur dhe i harruar nga 
tjetri. Kështu kaluan vitet. Shumë vite. U plakën të 
dy. Ai andej. Ky këndej.

Dikur telat me gjemba u rrëzuan. U takuan 
pas shumë viteve heshtje. Ai e priti në aeroport Të 
Përtejshmin. E njohën njëri-tjetrin nga thinjat dhe 
nga malli që kishin në sy. U puthën. U përqafuan.

“Vëlla, si nuk më shkrove më? Kaq e kaq vjet e 
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kam pritur me padurim letrën tënde. Të shkrova që 
e gjeta qimen në zarf.”

I Përtejshmi kishte bërë një frymëmarrje të 
thellë dhe e kishte shikuar në sy.

“Unë në të vërtetë nuk kisha futur qime brenda 
zarfit… Ndaj, nuk të shkrova më…”
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Rutina perfekte

Ai punon shumë larg. Asgjë interesante 
në punën e tij. Ndërsa përgatit bilancet e 

akullta financiare të kompanisë, sidoqoftë ka një 
orë pushimi në mesditë kur ai çlodhet dhe ndjen 
ngrohtësinë t’ia mbulojë tërë qenien.

Këtë orë pushimi ai e quan “ora e lumturisë”: 
ashtu siç është i ulur para tryezës së punës, mbyll 
sytë dhe nis të ngrohet me kujtimin e çasteve të natës 
së shkuar... me gjurmët e tyre të shpërndara kudo në 
dhomën e rrëmujshme … me përfytyrimin e aromës 
së flokëve të saj... të gjinjve të saj... të sqetullave 
të saj… të tajgës së fundbarkut të saj të pyllëzuar 
aq hijshëm... zgjat dorën në ajër sikur do të prekë 
formën e trupit të saj mbi dyshek… zgjat këmbën 
nga ana e saj e boshatisur kur ajo është ngritur për 
të pirë një qetësues… përqafon një jastëk imagjinar 
ku akoma ndodhet gjurma e kokës së bukur... dhe 
ia dorëzon veten tërësisht kujtimit të asaj dhome 
ku dashuribërja mbretëron me gjithë çrregullsinë e 
saj…
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Kur ora e lumturisë i afrohet fundit, ai ngrihet... 
shkon në banjë... afrohet te pasqyra... përpiqet të 
gjejë në qafën e tij ndonjë shenjë të kafshimit të saj 
epshor… dhe, kur e gjen, lumturohet… zbërthen 
këmishën dhe nuhat në trupin e tij aromën e saj… 
erën e saj… erën e femrës që ajo i dhuron çdo natë… 
Dehet me të... Prej vitesh nuk bën dush në mëngjes.

 Ajo çdo mëngjes, sapo del ai, bën dushin e 
zakonshëm të mëngjesit.

Pastaj ulet para pasqyrës dhe fillon të maskojë 
me pudër dhe make-up shenjat që epshet e natës 
së shkuar kanë lënë mbi lëkurën e saj delikate. 
Pastaj nis të sistemojë dhomën e gjumit. E urren 
çrregullsinë dhe rrëmujën. Heq këllëfët e jastëkëve 
që mbajnë erën e flokëve të tyre… Ndërron çarçafët 
e zhubrosur e të zbukuruar vende-vende me lule 
sperme. Shkund dyshekun derisa të zhduket forma 
e trupave të tyre mbi të… hap dritaren që dhoma të 
ajroset dhe të dalin nga ajo grahmat rënkimtare të 
frymëmarrjes së natës së shkuar dhe era e trupave të 
tyre të dirsur… Sistemon diku në një cep pantoflat 
e hedhura përmbys… Hedh në koshin e rrobave 
të palara mbathjet e nëpërkëmbura… Gjithnjë 
para se të dalë nga dhoma, ajo i hedh një vështrim 
të kujdesshëm se mos ka harruar ndonjë gjë pa 
rregulluar akoma në atë dhomë gjumi.

Jo… asgjë nuk ka harruar…
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Asnjë gjurmë e natës së mbrëmshme…
Gjithçka është perfekte.
 
Në darkë ai kthehet. Përqafohen. 
Ndërsa ajo kundron veten në pasqyrën përbri, ai 

tret vështrimin te qafa e saj e bardhë.
Asnjë shenjë kafshimesh nga të natës së shkuar.
E bardhë si mermer i paprekur ajo është aty... 

kundërmuar nga parfumi i zakonshëm dhe e gatshme 
për kafshimet e reja...

Pastaj ai hap derën e dhomës se gjumit dhe rri i 
menduar në prag të saj.

Mendon gjithnjë të njëjtën gjë në ato çaste.
“Çfarë ke që mendohesh? Ty gjithnjë të fut në 

mendime kjo dhomë. Kërkon me sy nëpër të sikur 
të ka humbur diçka... Nuk e shikon se si e kam 
sistemuar dhe rregulluar? A nuk është perfekte? 
Është perfeksioni që unë ta dhuroj ty, i dashur, që 
ti të çlodhesh pas tërë kësaj dite të lodhshme e të 
gjatë pune…”, i thotë ajo duke pritur një falënderim 
mirënjohjeje…

Ai nuk përgjigjet. Asnjëherë nuk përgjigjet.
 «Çfarë ke që mendohesh?», - këmbëngul ajo.
Ai hesht përsëri. E vështron dhe i duket si një 

grua tjetër. Çdo herë i duket si një grua tjetër. Një 
kukull vitrine pa kujtime...

Por çast pas çasti, si çdo mbrëmje, sytë sikur i 
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mësohen me këtë “grua tjetër”... nis t’i flasë... t’i 
buzëqeshë dhe ndjehet më mirë.

Fundja, edhe nesër do të shkojë në punë pa bërë 
dushin e mëngjesit...
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Të divorcuarit 

Ishte takimi i parë që pas ndarjes së tyre vite 
më parë.

Ai ishte zhveshur i pari gjatë kohës që ajo 
kishte hyrë në banjë për të urinuar. Kishte hequr me 
rrëmbim këmishën dhe këpucët, pastaj pantallonat 
dhe mbathjet që i kishte flakur shkujdesur diku mbi 
një karrige të vjetër. Nxitimthi kishte hyrë në shtrat, 
si të dëshironte që ajo të mos shikonte trupin e tij 
të deformuar nga të dhjamosurit, leshin e gjoksit 
tërësisht të thinjur dhe barkun e neveritshëm që i 
rëndonte aq shëmtuar mbi gjenitalet. Këto të fundit, 
ashtu siç ishte shtrirë, pothuajse nuk i dukeshin fare. 
Para se të mbulohej me çarçaf, nuk kishte harruar të 
fikte edhe dritën. Kishte mbyllur sytë.

Pas ca çastesh ishte dëgjuar zhurma e sifonit 
në banjë dhe e kishte marrë me mend se, po t’i 
kishte hapur sytë në ato çaste, do ta kishte parë atë 
të ndrojtur e të pasigurt për atë që do të bënte atë 
natë pas kaq shumë vjet ndarjeje. I kishte ardhur 
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mirë nga ky përfytyrim që ndoshta do t’i falte asaj 
një farë zonjëllëku, një farë respekti që ajo do t’i 
tregonte atij, ashtu e mpirë te pragu i derës.

Në fakt, ishte zhgënjyer keqaz. Ajo kishte 
qëndruar në mes të dhomës dhe kishte filluar të 
zhvishej krejt natyrshëm, siç ishte zhveshur çdo 
mbrëmje në tërë ato vite të gjata e të largëta të 
martesës së tyre të gjymtuar deri në invaliditet… 
Pasi kishte hequr edhe ato që zakonisht hiqen të 
fundit, ajo kish ndezur dritën, ishte kthyer nga ai që 
me sytë e skuqur po e ndiqte në dukje indiferent dhe 
e kishte pyetur e qetë:

“Si të dukem?”
Buzëqeshja e saj vërtetonte më së miri se, jo 

vetëm që pasiguria nuk mund të zinte vend mbi 
atë krijesë të këndshme, por edhe që ishte tepër e 
sigurt për suksesin e pamjes që servirte. Si dikur, e 
buzëqeshur, me flokët e bukur lëshuar mbi gjinjtë 
e plotë e mbi shpatullat e lëmuara duke u tundur 
aq femërisht mbi këmbët e hijshme. Ai kishte 
buzëqeshur disi i sforcuar. I kishte ardhur inat që 
edhe pas kaq vitesh ajo ishte përsëri tërheqëse dhe 
seksi si një vajzë e re. Përpjekja e tij për të gjetur 
shenja plakjeje në atë trup dyzetvjeçareje kishte 
përfunduar në dështim të plotë.

Megjithatë ishte ngushëlluar nga fakti që atë natë 
ajo do të ishte e tija dhe piçka e saj do t’i përkiste 
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përsëri atij. Ndërsa ajo ishte afruar drejt shtratit, ai 
kishte vënë re se pubisi i saj ishte rruar me kujdes në 
formën e një trekëndëshi.

“Ndoshta ai tjetri është mësues gjeometrie ose 
në rastin më të mirë, ndonjë piktor kubist…”, kishte 
menduar në heshtje. Më mirë të kishte qenë mësues 
ai tjetri. Kështu së paku do të ngushëllohej disi nga 
ideja që mësuesit në përgjithësi janë qenie ordinere 
e të përgjithshme, kilja e të cilëve kushton fare pak. 
Sa kushton? Një trekëndësh lesh.

“Fike dritën!”, - kishte murmuritur, ndërsa i 
kishte bërë vend në shtratin e ngushtë.

Pas ca çastesh, lakuriq dhe të etur për njëri-
tjetrin, kishin hyrë në labirintet e lodrimit erotik, të 
ndriçuar herë nga djersa që bulëzonte mes gjinjve 
të saj e herë nga rënkimet e tij… Ishin puthur një 
copë herë të mirë. Më pas duart e tij kishin nisur 
të përkëdhelnin atë trup drithëronjës që fërkohej 
ritmikisht mbi trupin e tij të dhjamosur. Ajo kishte 
ndjerë karin e tij të ngrohtë të pulsonte midis 
shalëve të saja dhe ishte pozicionuar ashtu siç kishte 
bërë me mijëra herë me atë burrë, pikërisht ashtu 
siç i pëlqente atij, e ulur mbi atë gjë të mishtë e të 
fortë, si të donte ta mbyste, ta këpuste e më pas… ta 
mëshironte në qurravitjen e tij aq të dëshirueshme, aq 
të dhimbshme, aq rënkuese… E shkëputur tërësisht 
nga toka, ajo kishte ndjerë fluturimin e qenies së 
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saj nëpër labirintet rozë të fantazisë dhe kur arriti 
diku, në njërin nga skajet e atyre udhëve magjike, 
pikërisht aty ku strukej mendimi “ai është i imi”, 
pikërisht aty, ajo ishte lëshuar e tëra… Vetvetja 
s’ishte më e saj. Natyrisht, as e tij. Sigurisht, as e atij 
tjetrit. Prej disa çastesh ajo i përkiste një gjendjeje 
kondensimi shpirtëror pas takimit me idenë e largët 
dhe të ftohtë “ai është i imi”. Një gjendje nga e cila 
nuk dilte dot dhe as që donte të dilte. Ai ishte atje, 
poshtë saj. Rënkues dhe i nënshtruar. Ç’mund të 
kërkonte më shumë nga një burrë? Aq më tepër nga 
ish bashkëshorti i saj…

Ndërkohë, ai, për çudi, shpirtërisht ishte mëse 
esëll. Ish përpjekur të hipte, si dikur, mbi qilimin 
magjik të fantazisë dhe të fluturonte, të harronte, të 
dehej me atë trup epshor e ndoshta të arrinte edhe 
ai atje, tek skaji ku prehen njëkohësisht trupi dhe 
shpirti, në atë ferr aq të këndshëm ku edhe më i 
virtytshmi do të hynte kokulur e plot dëshirë… 
Dikur, shumë vite më parë, në fantazinë e tij erotike 
ajo përpiqej ta tradhtonte vazhdimisht me ushtarë, 
të burgosur, bujq apo djelmosha shpatullgjerë, por 
në çastin e fundit ajo kthehej tek ai, ashtu e ndezur 
nga epshet, duke e djegur atë vetë në zjarrin e 
orgazmave të njëpasnjëshme, nën rënkimet dhe 
klithmat që të kujtonin një luftë për jetë a vdekje 
në mes të dy bishave të egra e të verbra… Tashmë 
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ai e dinte fort mirë që larg fantazive, ajo e kishte 
tradhtuar, e kishte braktisur për një tjetër, (o Zot, 
jo me piktorin kubist apo pubist!) dhe pikërisht 
këtu ajo lojë fantastike e trurit ndërpritej, tretej dhe 
shndërrohej në një të vërtetë të frikshme që e kishte 
torturuar vite e vite me radhë. Një impotencë jo e 
organit, por e trurit të tij të lodhur nga mijëra “pse?”. 
Kështu i kishte ndodhur edhe atë natë. Gjithçka 
kishte shkuar deri tek skaji i lartpërmendur e pastaj 
gjithçka ishte rrëzuar mbi atë shtrat, ku njëra po 
rifitonte një betejë të humbur vite më parë, ndërsa 
tjetri duke u përpjekur të rifitonte atë që s’rifitohesh 
më… Atë që tashmë thjeshtë falesh.

Ideja se në atë përleshje epshi dhe ndjenjash 
atij do t’i falesh, do t’i dhurohej diçka kish nisur 
ta torturonte që në çastet e para të asaj agonie rozë. 
“Përse s’u prishe?”, - e kishte përmendur zëri i saj. 
Ai nuk ishte përgjigjur. Ishte ngritur dhe kishte 
ndezur një cigare. Pastaj ishte shtrirë përsëri pranë 
saj.

“Ç’punë bën ai?”
Kishte pyetur si të kishte dashur t’i tregonte asaj 

se tashmë shumë gjëra ishte më e lehtë të thuheshin.
“Pse s’u prishe?”
Këtë herë pyetja e saj i erdhi si një gozhdë e 

ndryshkur, e shkelur në ecjen e tij të shkujdesur.
“S’të josh më?”
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Ai kishte thithur cigaren fort dhe me sytë e 
drejtuar jashtë dritares, diku në qiell, kishte menduar 
se ndoshta do të kishte qenë më mirë të mos ndodhte 
ajo që ndodhi, ajo që po ndodhte, ajo që s’ndodhi. 
Të paktën, të mos ishin takuar. Për vite me radhë 
kishte ëndërruar për të, kishte qarë, kishte sharë 
atë dhe veten. Kohët e fundit nuk shante më. Ishte 
bindur për faktin e thjeshtë se gjërat kanë një destin 
që, sado të përpiqesh, nuk e ndryshon dot. E kishte 
mësuar veten me të vërtetën e egër se, në raport me 
gjërat që nuk vareshin prej tij, ai s’ishte gjë tjetër 
veçse një i huaj, një lloj spektatori i heshtur që mund 
të duartrokiste apo të shante vetëm në heshtje, një 
heshtje që i përkiste vetëm atij dhe pamundësisë 
për të ndryshuar rrjedhën e gjërave. Shpesh gjatë 
viteve të fundit ish ndjerë i mjerë, çuditërisht, edhe 
kur kishte qenë i gëzuar apo mes çastesh lumturie 
kalimtare. Kjo sepse e kishte kuptuar që në fund të 
fundit nuk mund të shmangte kurrë të qenurit vetëm, 
i vetëm apo i vetmuar midis turmës së zhurmshme 
të njerëzve.

“Nuk po më përgjigjesh, i dashur!”. Zëri i saj 
ishte i qetë, por kërkues. Duhej patjetër një pohim 
i tij që ajo “ai është i imi” të fluturonte përsëri në 
skajin rozë.

“Ngrihemi!”, - kishte folur pa e kthyer kokën. 
Ishin veshur si të zemëruar. Në heshtje. Dy-tri here 
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kishte nisur të këndonte nëpër dhëmbë një motiv 
të lehtë, por në atë qetësi që sundonte dhomën e 
kishte kuptuar që ajo mërmërimë kishte pasur diçka 
cingëruese, acaruese, ndoshta të papranueshme. 
Ndaj, kishte heshtur.

Pas disa minutash ishin në makinën e tij. Më 
vonë, tek rrufisnin kakaon e ngrohtë me qumësht 
në një bar luksoz, ishin ndjerë më të qetë. Një copë 
herë të mirë kishin heshtur dhe kishin vështruar 
klientët që hynin e dilnin zhurmshëm, vajzat 
simpatike që shërbenin dhe ca palma të vogla që 
zbukuronin hyrjen e barit. Pastaj kishin vështruar 
njëri-tjetrin. Asaj i kishte ardhur keq për plakjen e tij 
të parakohshme. Një ndjenjë faji e kishte pushtuar 
të tërën kur kishte menduar që një pjesë e madhe e 
kësaj plakjeje nuk i përkiste kalimit të viteve, por asaj 
vetë. Kishte dashur ta përqafonte me dhembshuri, 
ta përkëdhelte në flokët e thinjur, t’ia puthte duart 
fisnike, ta afronte atë fytyrë të trishtuar në gjoksin e 
saj, si për t’i thënë një “më fal!” të munguar, si për 
t’i dhënë pak nga rinia e saj, nga rrahjet e zemrës së 
saj që pas kaq vitesh po përjetonte një lloj aritmie 
që i ngjante asaj të adoleshentëve para një takimi…

“Ç’punë bën ai?”, - kish thyer heshtjen zëri i tij.
“Piktor”, - ishte përgjigjur ajo pa e parë në sy.
“Piktor?”
Kishte nënqeshur hidhurazi dhe kishte ndezur 
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një cigare. Në fantazinë e tij ajo kurrë s’kishte 
tentuar të shkonte me piktorë apo qenie inteligjente 
në përgjithësi. Ishte ndjerë përsëri i mjerë. Një 
mjerim që s’kishte asgjë fisnike apo altruiste. Një 
mjerim që i kishte ngjarë më shumë një urrejtjeje për 
atë tjetrin, e para urrejtje pas kaq vitesh. Më pas ky 
mjerim kishte marrë tonet e një zilie dhe ai e kishte 
ndjerë veten më të lehtësuar që ai fluks urrejtjeje 
kishte ikur aq shpejt, si një fosile që zhduket nga 
duart duke na lënë mes gishtërinjve pluhur, pak nga 
pluhuri i kohës, i pamjaftueshëm për restaurimin e 
saj…

Ndërsa kishte thithur me afsh cigaren, i kishte 
hedhur sytë përsëri mbi të. Ja ku ish ajo, e bukur, 
seksi, e vetësigurtë si të gjitha dyzetvjeçaret 
që më në fund arrijnë në atë moment të jetës ku 
mund të qëndrojnë të qeta përballë ndërgjegjes, 
pa pasur frikë nga trokitjet e së shkuarës mbi të 
nesërmen… Për herë të parë pas kaq vitesh ai e 
kishte kuptuar që tashmë ajo ishte një e huaj që 
shpirtërisht i përkiste atij tjetrit, piktorit kubist, 
gjurmët e të cilit ai i kishte parandjerë, duke parë 
pubisin e rruar trekëndësh, më të dybrinjënjëshëm 
nga sa duhej. Grua piktori. E kishte përfytyruar 
se si mund të pozonte ajo para të shoqit pubist, 
se si ai mund ta përkëdhelte atë krijesë nudo me 
penelin e tij, se si mund të përlyheshin me bojërat, 
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se si mund të shkriheshin gazit, se si mund të 
putheshin e bënin dashuri përdhe, midis dhjetëra 
kutive me bojë e penela, telajo, ku ai netëve do 
të kishte hedhur copa kofshësh, gjinjsh, supesh 
apo thjeshtë trekëndëshin e zi të dybrinjënjëshëm, 
si për të ndihmuar një orgazëm të vonuar e aq të 
pritur… Me realizmin që e kishte karakterizuar 
gjithë jetës ai e kishte kuptuar tashmë që para tij 
nuk qëndronte më ish gruaja e tij, por gruaja e 
atij tjetrit, femra e atij tjetrit, me të cilën ai vetë 
s’mund të bënte asgjë, ndërsa ai tjetri, piktori, 
po të donte edhe mund të mos e pikturonte, pa e 
humbur të drejtën ta quante “e imja”. Kurrë nuk 
e kishte vënë në dyshim që dashuria dhe urrejtja 
i kishin nënproduktet të njëjta: xhelozia, zilia dhe 
një dëshirë e papërballueshme për të zotëruar qoftë 
edhe për një çast shkakun e këtyre ndjenjave sa 
fisnike, aq edhe primitive. Ndërkohë ishte bindur 
edhe më shumë që ajo ishte për të një e huaj, duke 
parë që shumë gjëra mbi trupin e saj ishin gjëra që 
nuk kishin lidhje me guston e tij: flokët e ngjyer, një 
gjerdan floriri mbi qafë, disa unaza në gishtërinjtë 
e hollë. E mbi të gjitha ai fustan dekolte gurkali. Në 
tërë jetën e tyre bashkëshortore ajo s’kishte veshur 
kurrë ndonjë gjë ngjyrë gurkali. Kishte qeshur 
hidhur, duke menduar që sikur t’i kishte dhuruar 
një fustan në atë ngjyrë, ndoshta ajo s’do të ishte 
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larguar kurrë nga ai… Megjithatë, po i pëlqente 
kjo grua që kishte përpara. Sa më shumë që gjente 
në të detaje të reja, shenja të gustos së atij tjetrit, 
aq më shumë bindej që ajo s’i përkiste më atij, aq 
më shumë donte ta zotëronte atë grua piktori.

“A je e lumtur me atë trap?”, - kish pyetur 
përsëri.

Ajo kish rrudhur vetullat me të dëgjuar fjalën 
“trap”.

“Nuk është trap. Dhe… jam e lumtur më në 
fund!”

“Sidoqoftë, prano ngushëllimet e mia për 
lumturinë tënde familjare!”, - kishte vazhduar të 
tallej ai, i vetësigurtë pas kaq orësh mjerimi dhe 
inferioriteti para asaj krijese të bukur e tërheqëse 
që, pa u turpëruar aspak, i kishte pohuar lumturinë 
e saj.

“Atëherë përse erdhe?”
“Doja të të shihja.”
Ishte ndjerë i mikluar nga përgjigja e saj.
Pra, gruaja e piktorit dëshironte ta shihte, ta 

takonte, të shtrihej e të bënte dashuri me të. Në 
fakt, ajo vazhdonte të ishte tërheqëse për të. Këtë 
e kishte ndjerë i pari vështrimi i tij që s’bënte gjë 
tjetër veçse përkëdhelte tërë qenien e saj, në atë 
shëtitje pas vitesh mbi sytë, buzët dhe këmbët e saja 
që i zbuloheshin aq ethshëm në të çarën e gjatë të 
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fustanit. Aty për aty i kishte lindur përsëri urrejtja, 
jo për atë, por për piktorin e saj.

I kishte qëlluar edhe herë të tjera të urrente 
dikë që s’e njihte e që s’e kishte parë kurrë në jetë. 
Përgjithësisht kishin qenë vrasës dhe politikanë. 
Por kësaj radhe ai po urrente një piktor, ndoshta 
të talentuar e të suksesshëm. Më të suksesshëm se 
ai. E dinte mirë që shpesh suksesi ishte diçka tepër 
e vogël, shpesh e pakapshme, që vërtitet në jetën 
tonë herë si një ëndërr, herë si një fjalë, herë si një 
grua e që ne nuk e dimë që vërtitet pikërisht nën 
hundën tonë, i padukshëm e i heshtur në pritje të 
vëmendjes që dikushi mund t’ia falë aq shpejt e 
menjëherë. Mos vallë këtë sukses-grua ai e kish 
pasë dënuar me mosvëmendje? Mos vallë vitet që 
kishin kaluar bashkë kishin qenë pikërisht suksesi 
dhe ai s’e kishte ditur? Apo vallë, kjo grua ishte 
shndërruar në sukses me të rënë në duart e bojatisura 
të atij tjetrit? Tani para tij qëndronte suksesi i atij 
tjetrit, më saktë, mossuksesi i tij. Dështimi i tij. 
Ajo vazhdonte të qëndronte para tij si një pikturë 
erotike që ai dëshironte ta shqyente, ta griste, ta 
dhunonte në mënyrë që ai tjetri të mos kishte më 
me se të mburrej. E kishte njohur për vite me radhë 
pushtetin e asaj gruaje dhe e kishte marrë me mend 
se si do të qurravitej piktori i saj kur të kuptonte 
se në krijimin e asaj kreature arti kishin kontribuar 
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edhe të tjerë. Dhe më e tmerrshmja, ai nga autor 
i saj do të shndërrohej, qoftë edhe për pak çaste, 
në një humbës të saj, një humbës kubist i trishtuar 
që në mungesë të kreaturës seksi do të vizatonte 
veç trekëndësha të zinj të dybrinjënjëshëm ose në 
rastin më të keq, ovale ngjyrë rozë mbi një sfond 
të errët… Që duhet t’i shkaktonte vuajtje atij tjetrit, 
kjo nuk vihej më në dyshim. Edhe vetë organi i tij 
ishte i sigurt se gjithçka kishte arritur në skajin e 
fundit, në zgripin e fundit, vështrimet, biseda, gotat 
bosh dhe dëshira e ethshme për t’i dhunuar suksesin 
atij tjetrit.

“Ç’po mendon?”
Sytë e saj të mëdhenj ishin drejtuar nga ai. 

Eksplorues, të bukur ku vendin e qetësisë dhe 
indiferencës së mëparshme e kishte zënë një lloj 
zhbirimi që ai e kishte deshifruar si një dëshirë të 
saj për të mos luftuar më, si një “u bë ç’u bë, tani le 
të mbetemi miq!”.

“Ikim!”
Kishte paguar dhe, pasi i kishte hapur rrugën 

asaj, e kishte ndjekur pas mes për mes lokalit 
të zhurmshëm drejt daljes. Ishin orët e para të 
mëngjesit dhe ajri i ftohtë e i pastër, duke hyrë befas 
në mushkëritë e tyre, u krijoi idenë se midis tyre, 
tani e tutje, gjithçka do të ishte e ftohtë, por e pastër, 
diçka e kristaltë, që ata kurrë nuk do ta zotëronin, 
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por thjesht do ta vështronin me kërshëri. Ai e kishte 
ndjerë që sa më shumë i afroheshin stacionit të 
trenit ku ajo do të hipte, aq më shumë rëndohej 
nga afrimi i çastit të fundit. Do të përqafoheshin, 
ndoshta ajo do ta puthte, do t’i thoshte “natën e 
mirë” e do të humbiste mes pasagjerëve të tjerë për 
t’u shfaqur pas pak çastesh në njërën nga dritaret e 
trenit. Treni do të nisej dhe një dorë e vogël do ta 
përshëndeste, ndërsa vështrimi i saj do ta spërkaste 
me pak trishtim gri.

Deri këtu kishte mundur të përfytyronte. Për 
më tej imagjinata nuk i premtonte veçse diçka të 
paqartë, në ngjyrë gri, si një thinjë apo hi cigareje, 
diçka që me siguri do të ishte e tmerrshme. Tmerri 
qëndronte në atë që ai s’ishte i zoti të imagjinonte 
më tej. Gjithçka këputej pikërisht në çastin kur 
treni do të fillonte të largohej së bashku me “natën 
e mirë”-n e saj, si edhe me atë spërkatje të trishtë 
syri… Më pas, ndoshta pas një ore, ajo do të arrinte 
atje, në studion e piktorit të saj dhe mes epshesh do 
të bënin dashuri të çmendur, siç ndodh rëndom në 
orët e para të mëngjesit. Kishte frenuar për të mos 
shtypur një mace. Nuk kish qenë e zezë. Pasi kishte 
sharë nëpër dhëmbë, kishte ndezur një cigare tjetër. 
Ishin fare pranë stacionit që ndriçohej nga ca drita 
të verdha e të zbehta që i kishin ngjasuar me copëza 
hëne që ndoshta ai piktori i saj i kishte vënë aty për 
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t’ia bërë më të lehtë kthimin asaj. Përsëri piktori. 
Kishte ndjerë përsëri shtrëngimin e urrejtjes.

Që të urrente një të panjohur ishte diçka e 
çuditshme deri-diku, por që ta urrente dy herë brenda 
pak orëve, kjo kishte qenë lodhëse. Diçka brenda 
tij kishte nisur t’i thoshte se kubisti e meritonte një 
ndëshkim të vogël, ndoshta edhe ajo, gruaja e tij 
pubiste, ndoshta pikërisht pubisi i saj trekëndësh 
duhej ndëshkuar, plagosur, deformuar në mënyrë të 
pariparueshme, siç mund të grisim një pikturë. Ai 
trekëndësh i zi leshi, vepër e tjetrit, duhej zhbërë. 
Le ta kuptonte piktori që vepra e tij nuk ishte edhe 
aq origjinale, aq e tij. Le ta kuptonte ai që shpesh 
në jetë gjëra tepër të rëndësishme peshojnë sa një 
trekëndësh i zi leshi. Fundja, le të tregohej tolerant 
ai farë piktori e të lyente e të vizatonte trekëndësha 
të tjerë të dybrinjënjëshëm ku të donte mbi trupin e 
saj. Po të dëshironte, edhe atje në qendër të gravitetit, 
ku pas pak duhej të ndodhte ndëshkimi… Ai ishte 
kthyer nga ajo dhe duke e vështruar me ngulm e 
kishte pyetur:

“Ke qejf?”
“Ku?”
“Këtu!”
Disa çaste më vonë ajo kishte ndjerë t’i 

lageshin kofshët e lëmuara dhe vithet nga sperma 
e tij e ngrohtë që ai ia kishte përhapur dhe lyer 
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me qetësi, si një lloj anestezie para operacionit të 
dhimbshëm. Kishte vënë pastaj buzët mbi pubisin 
dybrinjënjëshëm dhe, duke e kafshuar lehtë, kishte 
ndjerë një emergjencë të llahtarshme për ta shqyer 
me dhëmbët e tij atë masë të errët e të ngrohtë që atij 
kurrë s’i kishte shkuar ndërmend se pas kaq vitesh 
do të luante edhe rolin e një tryeze trekëndëshe, ku 
tre vetë bisedonin vazhdimisht, pa qenë kurrë që 
të tre të pranishëm, gjë që ishte pasqyruar edhe në 
guston e njëanshme për formën dybrinjënjëshe të 
kësaj tryeze leshtërisht të mishtë. Në të vërtetë nuk 
kishte ndodhur asgjë e dhimbshme. Seksbërja e tyre 
kishte mbaruar me sukses të plotë… Ishin veshur 
përsëri dhe kishin ndezur nga një cigare tjetër.

“Pas pak do të shkosh te ai, ëëë?”
“Ëhë!”
“Dua të më bësh një nder, të lutem! Rruaje atë 

trekëndësh të zi e të dybrinjënjëshëm në pubisin 
tënd!Jepi çfarë forme të duash, veç atë jo! Hape 
kroskotin. Ka një makinë rroje aty. Të lutem, tani, 
shpejt! Mos më keqkupto! Duhet!”

Ca çaste dëgjuan zhaurimën e qimeve që 
priteshin e më pas pubisi kishte ndrirë i bardhë, si një 
penelatë që nata e kishte hedhur me dorën e hënës 
pikërisht atje ku u krye sakrilegji… Nuk kishte qenë 
shumë e vështirë të prishej ajo gjeometri gjenitale e 
zezë që piktori, sipas mendjes së tjetrit, e kishte lënë 
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si një lloj tabele “Ndalim qarkullimi!” të trafikut 
rrugor. Ndëshkimi më në fund ishte kryer. Ai e 
kishte ndjerë triumfin si diçka që i kishte ndalur në 
cepat e buzëve të tij duke ndërtuar te këto të fundit 
një nënqeshje që ai e kishte parë të arsyeshme ta 
zgjaste vetëm një çast.

Gjithnjë kishte qenë i mendimit që kalimi nga 
një gjendje shpirtërore në tjetrën duhet të zgjaste 
veç një çast. Dashuria, urrejtja, xhelozia, tradhtia, 
hakmarrja. Nëse do të zgjasnin më shumë ato, do 
të ktheheshin në një ankth që në fund të fundit 
të hedhin në mëshirën e stërzgjatur të dilemave 
shumëvjeçare… Nuk kishte dashur kurrë ta 
varfëronte jetën e tij në atë mënyrë që çastet të 
përsëriteshin aq të njëjtë me rregullsinë e semaforëve 
udhëve të jetës.

Ajo do të shkonte në shtëpi dhe piktori do të 
squllej i tëri nga trishtimi kur të shihte se asaj i 
kishte humbur hajmalia e tij e zezë, për të cilën ai, 
pubisti-kubist, kishte harxhuar orë të tëra vëzhgimi 
gjatë seksbërjeve të radhës…

Pas pak do të ndaheshin.
“U kënaqe?” - e kishte pyetur ajo duke e parë 

me ngulm.
“Po”, - ish përgjigjur ai pa e fshehur kënaqësinë. 

“Do të habitet piktori yt…!”, - kish shtuar me 
kërshëri.
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“Ndoshta…”
U puthën dhe u ndanë pa thënë “natën e mirë”.

Ndërsa po kthehej në shtëpi, teksa makina 
kishte dredhuar një rruge të ngushtë mes pishash, 
kishte menduar që megjithatë jeta e parë si dramë 
ishte një pjesë tërheqëse e luajtur nga aktorë të 
këqij, por e parë si komedi s’ishte veçse një pjesë 
e mjerë e luajtur mjeshtërisht nga aktorë si ai, ajo 
dhe piktori i saj. Kësaj nate ai kishte qenë një aktor 
i keq i dramës së tij, ndërsa ajo e mrekullueshme në 
shpengimin e saj. 

Më vonë e kishte kuptuar që drama e tij në 
të vërtetë nuk ekzistonte dhe përpjekja e tij për 
të cenuar sadopak komedinë e lumtur të atyre dy 
tjerëve iu duk bajate dhe pavlerë. E ç’rëndësi kishte 
nëse piktori do të hidhërohej apo lumturohej nga 
modifikimi i atij leshi të trekëndësht? Mos vallë 
paskëtaj do të ndryshonte mënyra se si ai përgatiste 
në vetmi çajin e pasdites apo mos vallë do t’i 
lehtësohej të hekurosurit e këmishëve të veta mes 
avullit dhe tymit të cigareve? Ai e dinte që asgjë 
nuk do të ndryshonte në jetën e tij. Shumë-shumë 
do të kujtonte atë sakrilegj sa herë që të rruhej 
mëngjeseve pa emër. Do të kujtonte atë femër që 
s’ishte më e tija. Po sa femra në botë nuk ishin të 



123

tijat? Të mërzitej nga ky fakt ishte po aq e mundur 
sa të lumturohej kur dilte ndonjëherë nga dyert me 
drita të kuqe të shtëpive publike, nën vështrimet 
rozë të “mamasë” që në çdo ikje i uronte rikthim.

Kishte arritur në shtëpi. Drejt e te telefoni. 
Mesazhi i parë ishte i saj: ”Atij i pëlqeu shumë 
modifikimi! U eksitua dhe tani do të bëjmë dashuri! 
Natën e mirë!”

E kishte dëgjuar në indiferencë të plotë. Truri 
filloi t’i punonte instinktivisht përsëri për diçka më 
gravitacionale në trupin e femrës, për atë trekëndësh 
leshi që nga natyra e gjërave ngjason me një tryezë 
ku duhen detyrimisht tre vetë, një tryezë bixhozi, ku 
i fituar mund të dalësh veçse duke humbur…

(dhjetor, 1996)
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Vorbulla
“Ishte natë, por unë pashë diellin të 
përflakte horizontin…”

(nga rrëfimi i mikut tim Krenar Xhavara, 
kujtimit të gruas dhe vajzës të së cilit i kushtohet 

edhe ky tregim)

Ishte pothuajse muzg kur anija u godit. Dielli 
kishte nisur të perëndonte pikërisht në çastin 

kur anija e vjetër kishte nisur të fundosej bashkë 
me gratë dhe fëmijët e kyçur brenda kabinave të 
saj. Një ulërimë e pazakontë kishte çarë suprinën e 
ftohtë të detit për t’u përzier më pas me krokatjen e 
një tufe pulëbardhash që veladoni i muzgut i bënte 
të dukeshin si korba …

Ai ishte nga të fundit që u hodh nga anija që po 
mbytej. U kap pas buzëve të saj të ndryshkura që 
po zhdukeshin ngadalë mes vorbullës dhe dallgëve. 
Kërkoi me sytë e mendjes ku mund të ishin ato, 
mbajti thellë frymën dhe u zhyt duke kërkuar nga 
dritarja në dritare.
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Jo… këto fytyra të tmerruara pleqsh nuk ishin 
ato… as ajo gojë plot shkumë që ulërinte përtej 
xhamit… as këta tre fëmijë që nuk kuptonin atë që 
do të pasonte… as kjo grua në ekstazën syshqyer 
të vdekjes … as kjo foshnje që po flinte si engjëll 
brenda port-bebesë…

Doli në sipërfaqe, u rimbush thellë me frymë 
dhe u zhyt nga ana tjetër e anijes që tashmë ndodhej 
e tëra nën ujë. Në një dritare të vockël dalloi dy 
fytyrat e dashura, atë të gruas së tij të bukur e të 
re dhe të frutit të dashurisë së tyre, vogëlushes 
pothuajse motake. Duart e të voglës ishin mbledhur 
rreth qafës së të ëmës në një përqafim të pafajshëm 
si në afresket e kishës së vogël ku ishin kurorëzuar 
një vit më parë. Grushtet e brishtë të gruas godisnin 
dëshpërimisht mes tmerri dhe paniku xhamin që nuk 
thyhej, ndërsa vështrimi lutës i syve të saj e kishte 
gozhduar tërë qenien e tij mbi kryqin e ankthit.

Doli përsëri në sipërfaqe për t’u mbushur me 
frymë dhe u rizhyt thellë asaj vorbulle. Tashmë 
grushtet e saj ishin hapur dhe vendin e tyre e kishte 
zënë një dorë e bukur e hapur hijshëm, sikur donte 
të merrte me të mirë xhamin vrastar të asaj dritareje 
shprese.

Sytë e gruas së re ishin mbërthyer të çapëlyer te 
ai, por këtë herë ai nuk kishte dalluar frikë në to, as 
panik, por një qetësi të llahtarshme që i pëshpëriste 
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“ik… ik… është e kotë… e pamundur… shpëto ti të 
paktën…”, ndërsa ai vazhdonte të godiste egërsisht 
me tokëzën metalike të rripit që e kishte hequr gjatë 
zhytjes, xhamin e dritares që mbante peng krijesat e 
tij më të dashura.

Anija nisi të zhytej më me shpejtësi drejt fundit 
të detit, duke e marrë me vete edhe atë… thellë... 
gjithnjë e më thellë në gjirin e vorbullës drejt 
vdekjes së sigurt…

U afrua, a thua se do të puthte për të fundit herë 
dy fytyrat më të dashura të jetës së tij, preku xhamin 
e akullt, bashkoi pëllëmbën e tij me dy duart e përtej 
xhamit, goditi me kokë xhamin dhe i pafuqishëm 
qau me lot të kripur mes gjakut që i rridhte nga 
sytë…

Mes bulëzave të ajrit të përziera me gjak, kishte 
ndjerë mushkëritë sikur po i çaheshin, ndërsa në kokë 
një turbullirë… një marrje mendsh… një gjendje që 
i ngjasonte dehjes… trullosjes… gjumit…delirit.

“Ndiqmë… ndiqmë… Më kap dot?” dhe e 
qeshura e saj e hareshme mbulonte tërë kodrinën e 
mbushur me lulëkuqe teksa vraponte teposhtë drejt 
detit e nga pas ndjente dihatjen e tij që kurrë nuk 
arrinte ta kapte, përveçse kur ajo e lodhur nga të 
vrapuarit dhe nga dëshira për të qenë e tija lëshohej 
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përdhe duke iu dorëzuar krahëve të fuqishëm të 
djaloshit, aty ku ujërat e kaltra puthnin bregun.

Hija e zezë e anijes u zhduk poshtë e përpirë 
nga vorbulla e bashkë me të edhe ajo përshëndetje 
e llahtarshme që dora e së shoqes kishte vizatuar 
për të fundit herë pikërisht atje në kufirin mes jetës 
dhe vdekjes, për t’u shndërruar pas pak çastesh në 
një shkëlqim unaze që dukej sikur do t’u ndriçonte 
shpirtrave udhëtimin e fundit…

Lëshoi duart dhe, ndërsa koka e tij kishte mbetur 
e kthyer pas duke ndjekur llahtarisht me sy qetësinë 
me të cilën vorbulla kishte përpirë tërë anijen e 
bashkë me të edhe regëtimat e fundit të shpresës, 
i kishte dhënë trupit me forcë përpjetë. Nga nënuji 
kishte dalluar mbi kokën e tij atë masë të madhe 
që ndoshta ishte qielli, por nuk kishte shquar dot 
perënditë…

Me një përpjekje të fundit të këmbëve e duarve 
ishte ngjitur lart. Duhej të ishte akoma katër-pesë 
metra nën ujë… dy metra … një … dhe kishte dalë 
në sipërfaqe.

Pothuajse ishte errësuar.
Nuk kishte fuqi të mendonte…
Nuk e dinte nëse duhet ishte i lumtur apo 

fatkeq…
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Kumbimi i heshtjes brenda tij kishte mbuluar 
uturimën e një helikopteri që po afrohej.

Çuditërisht dielli kishte mbetur në horizont i 
paperënduar si një lot i përgjakur që kishte pritur 
sytë e tij të rridhte ashtu pabesisht qiejve të së 
nesërmes mbi horizontin e pagojë dhe detin që 
tashmë i ngopur shtriqte dallgët e tij drejt brigjeve 
të padukshëm të asaj nate të paharrueshme marsi ...
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Lehtësia e papërballueshme 
e Sizifit

(një përrallë e ndërlikuar për të rritur)

Në të vërtetë Sizifi nuk mbante asnjë gur mbi 
shpinë, siç thotë mitologjia. Dhe aq më pak, 

një gur jargësh, si ç’them unë në një poezi timen. 
Dhe iu ngjit malit Tartaros Sizifi, edhe pse këtë gjë 
nuk e thotë as mitologjia, as Kafka, as Kamy e as 
poezia ime.

Gënjen mitologjia kur thotë se e kishin dërguar 
atje për dënim. Ishte Sizifi që donte ta dënonte malin 
Tartaros, ndaj edhe iu ngjit lehtësisht e plot dëshirë.

Do e ndëshkonte me një dënim të panjohur më 
parë. Një ndëshkim që as ai vetë nuk e kishte të 
qartë se çfarë ishte.

Qëndroi për shumë kohë mbi malin e lartë Sizifi, 
derisa një ditë nisi të mësohet me të, me madhështinë 
e tij, lartësinë marramendëse.
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U mësua me retë, qiejt... stuhitë... vetëtimat... 
rrufetë… Shqiponjat nisën t’i duken si harabelë.

U mësua aq shumë, sa një ditë nuk i bënte më 
përshtypje as mali të cilit i ishte ngjitur përpjetë 
lehtësisht… Dhe në shpinë nuk kishte mbajtur asnjë 
gur. Aq më pak një gur jargësh.

Mali i dukej i zakonshëm, aspak madhështor e 
rruga e bërë drejt tij e kotë.

Pastaj… Pastaj erdhi një çast kur Sizifi hodhi 
vështrimin poshtë. Atje poshtë. Poshtë malit.

Kodrinat ku të gjithë lodronin të lumtur iu 
dukën si male të largët… Harabelat rreth tyre si 
shqiponjat… Zhurmat e largëta si rrufe… Flakët e 
kashtës si vetëtima… Pluhuri si ajër.

E joshi udha e re…
E tundoi…
U nis…
Për më tepër ishte dhe teposhtë…
Por kur arriti atje …
Këtu mbaron historia ime.
Të tjerat që pasuan janë përshkruar në mitologji 

dhe mitologjia nuk gënjen për rrugëtimin e 
mundimshëm të Sizifit, për dënimin që Zeusi i dha 
atij, për gurin që rrokullisej gjithnjë poshtë e për të 
tjera detaje sizifiane.

Veç një gjë nuk na thotë mitologjia. Që ai me gur 
mbi shpinë ishte rrugëtimi i dytë i Sizifit drejt malit…
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I dyti… i mundimshmi... i pafundmi… i 
përjetshmi.

Ndaj vetëm ai rrugëtim njihet sot… Sepse ata 
janë akoma aty edhe tani. Përjetësisht aty, mali 
Tartaros dhe Sizifi me gurin e tij…

Mitologjia nuk thotë asgjë për rrugëtimin e parë 
të Sizifit, ndërsa njerëzit akoma edhe sot, mijëra vjet 
më pas, nuk kanë mësuar të deshifrojnë vetminë e 
maleve.
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Labirinte

Edhe pse tekstet e anatomisë dhe të fiziologjisë 
nuk e thonë, në të vërtetë njeriu është i përbërë 

prej kujtimesh. Por që të kuptohet kjo gjë duhet që 
njeriu të ketë arritur atë moment të jetës së tij kur, 
sipas Cvajgut, nuk ka më frikë nga e shkuara. Dhe 
kjo ndodh zakonisht në pleqëri...

Diku kam shkruar që jam i lumtur si një njeri me 
kujtesë të keqe. Kjo thënie nuk vlen për kujtimet e 
mëposhtme. Jo gjithmonë kujtesa e fortë të bën të 
palumtur. Sidomos kur kujtimet vijnë nga mosha e 
pafajësisë, 25 a 30 vjet më parë...

Uroj që lexuesi në fund të këtyre rreshtave të 
buzëqeshë dhe të zhytet edhe ai pafajësisht në 
labirintet e veta të kujtimeve të hershme, te të cilat 
ndoshta duhet kërkuar eliksiri i rinisë së përjetshme 
të shpirtit...

* * *
M., e njoha kur isha në klasën e shtatë, diku nga 

fillimi i viteve shtatëdhjetë. Ajo ishte një vit më e 
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vogël se unë. Pas një mbrëmjeje poetike vendosëm 
të bënim një shëtitje deri pranë pallatit të saj, i cili 
ndodhej në fund të qytetit. Ishte pragmuzg pranvere. 
Shëtitja jonë zgjati edhe nja 200 m më poshtë... 
diku pranë një fabrike. Aty e putha. Në faqe. Kur 
e përsërita puthjen lehtë e tërë frikë mbi buzët e 
saj, ajo iku me vrap drejt pallatit të saj. Kishte sy 
shumë shprehës ngjyrë kafe të errët dhe akoma nuk 
i dalloheshin qartë format e gjinjve.

Kur shkova në shtëpi atë natë sajova një bllok 
mikroskopik që e nxente edhe xhepi i vogël i 
pantallonave dhe në kapakun e tij shkrova: BLLOKU 
I SEKRETEVE. Në faqen e parë me germa të vogla 
shumë shkrova shënimin e parë të jetës sime në një 
ditar. “Sot putha në buzë M”.

Por entuziazmi im u ndërpre të nesërmen. Nëna 
ime, para se të lante pantallonat e mia, bëri ritualin 
e çdo amvise të kujdesshme, pra, kontrolloi xhepat 
se mos kishin diçka që nuk duhej larë bashkë me 
pantallonat në lavatriçe. Aty gjeti bllokun e vockël 
dhe i tërhoqi vëmendjen titulli. Pasi lexoi shënimin 
tim të sinqertë në faqen e parë, hyri në dhomën 
time dhe me një fytyrë të egërsuar e me ditarthin në 
dorë m’u hakërrua: “Ta tregon qejfin yt atë kur të 
vijë!” Unë u tremba dhe me ankth dhe frikë prisja 
ardhjen e babait. Kur ai hapi derën e dhomës sime, 
u drodha. I qetë, me një buzëqeshje plot dritë në 
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fytyrë m’u afrua dhe, duke më shkelur syrin, më 
pyeti si me kërshëri: “E mirë ishte? Të shijoi?» I 
tregova gjithçka, ndërsa nuk mund të harroj dritën 
e buzëqeshjes së tij gjatë gjithë rrëfimit tim të 
sinqertë, rrëfimit tim të parë erotik.

Ndoshta ka qenë ky moment kur unë mësova se 
edhe babai mund të të bëhet një shok shumë i mirë 
që në atë moshë të vogël që isha unë.

Po ç’ndodhi më pas? Më vonë në korridoret e 
shkollës me M., thjeshtë përshëndeteshim, ndërsa 
ajo përflakej në fytyrë gjithnjë si lulëkuqe. Nuk 
më fliste më. Pas disa kohesëh në shkollë ndodhi 
diçka e pazakontë. Një shoqja e saj e klasës i kishte 
marrë fshehurazi ditarin dhe aty kishte lexuar tërë 
shënimet e saj. Heroi i vetëm i atij ditari kisha qenë 
unë!!! Heroinë - puthja ime. Më pas ajo ia kishte 
treguar tërë zell ditarin mësueses kujdestare, e 
cila me një zell akoma edhe më të madh ia kishte 
treguar drejtorit të shkollës. Kështu e pashë veten 
në drejtorinë e shkollës përballë një drejtori 
xhuxhmaxhuxh dhe M-së. “Ajo që keni bërë ju të 
dy ndodh vetëm në vendet borgjeze revizioniste”, 
- na tha ai. Pasi na përmendi normat e moralit 
komunist, na këshilloi dhe paralajmëroi se në rast 
përsëritjeje do na përjashtonte nga shkolla. Po 
atë pasdite prindërit tanë iu nënshtruan të njëjtës 
terapi këshillash dhe paralajmërimesh në zyrën 
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e xhuxhmaxhuxhit, që për hir të së vërtetës duhet 
thënë që nuk ishte njeri i keq.

Vite më vonë, si gjimnazistë, me M-në u takuam 
dhe folëm gjatë, duke qeshur dhe kujtuar atë puthje 
të parë idilike...

* * *
F., ishte një grua e martuar, mësuese fshati, që 

banonte diku pranë pallatit tim. Thonin që ishte 
qejflie shumë, duke u mbështetur në mitologjinë 
erotike vendase, sipas të cilës femrat leshatore e 
gëzonin këtë dhunti të shumëdëshiruar. Mos harroni: 
jetonim në epokën kur jo vetëm që depilimi kryhej 
veç në rastet e operacioneve mjekësore, por being 
natural hairy konsiderohej modë.

Shkoja shpesh pasditeve te një shoku im, i 
cili banonte pikërisht përballë shtëpisë së F. Nga 
F., kujtoj këmbët tërheqëse dhe të gjata, gjinjtë e 
vegjël, aromën e trupit, drithërimën e gjuhës së saj 
gjarpërushe, si edhe dialektin e veçante me të cilin 
fliste gjuhën shqipe, pasi ajo vinte nga një trevë 
krejt e ndryshme nga vendlindja ime. Me të pata një 
lloj lidhjeje disi të çuditshme që vazhdoi gjatë tërë 
stinës së verës të atij viti të gjimnazit. Takoheshim 
sa herë që donte ajo. Nuk jemi palluar bashkë, por 
veç puthur dhe përkëdhelur në vendet më intime. 
Takoheshim në shtëpinë e saj, ku i shoqi shpesh 
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mungonte në kërkim të mineraleve nëntokësore që 
trevat tona i kishin me shumicë...

Ajo kishte përveç burrit edhe një dashnor, por 
në intervale të ndryshme i pëlqente të kruhej soft 
edhe me mua, që isha pothuajse gjysma e moshës 
së saj. I pëlqente të më puthte. Nga ajo kam mësuar 
the french kiss. Çfarë mësova nga femrat e tjera mbi 
artin e të puthurit në vazhdimësinë e jetës sime ishin 
thjeshtë grimca plotësuese.

Sot ajo është thinjur tërësisht në prag të 60-tave, 
jeton në Tiranë me bashkëshortin e saj dhe është 
pronare e një koneje të vockël e të bardhë.

Tre muaj më parë i dhurova librin tim të fundit 
poetik me dedikimin simbolik: “Mësueses që më 
mësoi më shumë se të tjerat!”

* * *
J ishte 15 vjeçe dhe unë 17. E brishtë, me 

dy bishtaleca që i vareshin fytyrës së ëmbël ku 
spikasnin dy sy të mëdhenj të zinj... sy të mbushur me 
kërshërinë e moshës dhe me dritën e së nesërmes... 
kam përshtypjen që në ditët tona këta lloj sysh 
nuk ekzistojnë më. Ndoshta sot, në ndryshim nga 
dje, jeta ka ritme aq të shpejta, saqë askush nuk ka 
më kohë të kërkojë dritën e së nesërmes në sytë 
e rimeltë dhe fytyrat e ngopura plot make-up të 
adoleshenteve të sotme.
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Në morinë e të tjerave J., mund të konsiderohet 
si legjendarja... Lidhja me të vazhdoi për mëse dy 
dekada me ndërprerje të shumta në mes... Një vajzë 
e çiltër, e qetë dhe tmerrësisht e pastër fizikisht (“Ty 
të vjen era mëngjes!”, i thoja...). .. me një buzëqeshje 
djallëzore që zinte rob edhe vetë djallin... dhe me 
një vështrim zhbirrues që do të bënte të ndjehej në 
faj edhe një engjëll... Nuk ishte thjeshtë e bukur, por 
edhe vajzë e mirë... që çuditërisht u bindej tekave 
të mia... ikjeardhjeve të mia absurde... trilleve të 
adoleshentit të papërgjegjshëm që zotëronte edhe 
pas të njëzetave qenien time...

E veçanta e kësaj lidhjeje ishte se sa herë që 
ritakoheshim pas disa vitesh, çdo gjë fillonte aty ku 
e kishim lënë... a thua se vitet e mungesës kishin 
qenë thjeshtë një ëndërr e brishtë mëngjesi...

Kur e takova për herë të fundit dy vjet më parë, 
e pyeta:

“Je bërë ndonjëherë pishman që ke qenë e 
dashura ime?”

M’u përgjigj pa hezitim: “Jo”
“Po që nuk mundëm të martoheshim bashkë të 

vjen keq?”
Përsëri përgjigja e saj ishte: “Jo”...
Prej shume vitesh jeton me familjen e saj në një 

metropol perëndimor ku klima e ftohtë i ngacmon 
një reumatizëm të vjetër...
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* * *
A., ishte e bija e një shoferi dhe e një shtëpiakeje 

gjysmë të paralizuar. Shkëlqimi i syve të saj edhe 
sot më kujton një imazh dhelpërak. Ndoshta femra 
më dinake që kam njohur. E hollë, e hajthshme, me 
një bel tundues që pasohej nga vithe zevzeke. Femër 
aspak besnike dhe mjeshtre e gënjeshtrës. Gjithsesi, 
në ato pak muaj që kaluam bashkë as unë nuk 
shquhesha për besnikëri, përkundrazi më argëtonte 
fakti që përveç seksit, mes nesh zhvillohej edhe një 
luftë e ftohtë zbavitëse dhe reciproke mashtrimesh. 
Ishte periudha kur më duhej të menaxhoja tri lidhje 
paralele, që të tria të freskëta, pothuajse në të njëjtën 
moshë si edhe unë, 18 vjeçare...

Nga historia me të mbaj mend që e kemi bërë mbi 
karrocerinë e një kamioni të tipit Saurel të ngarkuar 
me qymyr gjatë një udhëtimi të bërë natën... bashkë 
me ne mbi kamion në një moment kishin hipur edhe 
ca arrixhinj të ngarkuar me shumë thasë që nuk dihej 
se çfarë kishin brenda. Pas nja dhjetë km udhëtim 
arrixhinjtë zbritën, duke marrë me vete zhurmshëm 
edhe ngarkesën e tyre. Ndërsa po e bënim me A., 
mbi grumbullin e qymyrit dhe nën atë qiell të pastër 
shtatori sytë na dalluan një thes që mesa duket e 
kishin harruar arrixhinjtë. Siç e kisha nën trupin 
tim, e ngrita A-në dhe e përplasa mbi thesin me 
idenë që mund të na shërbente si jastëk ai thes. Por 
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një klithmë rrënqethëse që çuditërisht doli nga thesi 
na i çoi flokët përpjetë: brenda tij ndodheshin dy 
gica të vegjël!. ...

A., u tmerrua, kurse unë instinktivisht e 
rrëmbeva thesin dhe e hodha bashkë me dy gicat 
brenda drejt e në humnerën që shtrihej anës 
rrugës automobilistike... Në orët në vazhdim nuk 
mundëm të vazhdonim pallimin. Kishim qëndruar 
të përqafuar deri në fund të atij udhëtimi.

Tani A., është martuar, ndodhet në Greqi, punon 
si rrobaqepëse veladonësh fetarë pranë një manastiri 
dhe ka tre fëmijë...

* * *
E., ishte e bija e një gjykatësi. Bionde, trupdrejte 

dhe gjoks të kërcyer dhe me një të ecur gjithmonë të 
nxituar, a thua se në çdo çast ishte e ngarkuar me një 
mision që duhej kryer shpejt. Në shoqërinë tonë ia 
kishim vënë pseudonimin «holandezja fluturuese”, 
nisur edhe nga look-u i saj biond. Tek unë kishte 
statusin e një dashnoreje “part time” dhe kjo për 
arsye se e dashura ime e asaj kohe ishte shoqe e 
saj. Pra, bëhet fjalë për vitet e arta të gjimnazit, kur 
guximi dhe kurajoja arrinin nivele edhe më të larta 
se vetë adrenalina e asaj moshe.

Nuk ishte ndonjë lidhje inkandeshente për mua, 
por as për atë. Kishim bërë seks veç dy herë bashkë 



140

(madje hera e parë kishte qenë pothuajse seks...), 
por takoheshim dhe putheshim zjarrtë nëpër hyrjet e 
pallateve pothuajse çdo natë në atë dimër të ashpër 
të 197... Nga ajo më ka bërë përshtypje fakti që nuk 
tregonte asnjë shenjë xhelozie karshi të dashurës 
sime, njëkohësisht edhe shoqe e saj, ndërkohë që 
kjo e fundit gjatë asaj periudhe, edhe pse dyshonte 
në lidhjen tonë “part time”, përsëri e kishte ruajtur 
miqësinë me të deri në fund pa asnjë problem 
shqetësues për asnjërin nga ne.

E., ishte vajzë shumë e mirë, me plot veti të 
spikatura në tipin e saj, nga ato të cilat mendja e 
adoleshentit i piketon si gruan e ardhshme të jetës 
dhe për këtë arsye i “konservon” diku në një cep 
të sigurt të memories dhe shpirtit (E njeh vallë një 
adoleshent shpirtin e vet? Sigurisht që jo!).

Atëherë më dukej se e doja. Madje, ka qenë e 
para femër të cilës i kam kushtuar poezi. Nuk do 
e radhisja në këto labirinte, por rastësisht duke 
shfletuar blloqe dhe copëza gjysmë të grisura 
ditarësh të dikurshëm gjeta një shënim që kisha bërë 
për të pak ditë pasi ajo ishte larguar përgjithmonë 
nga qyteti ynë së bashku me familjen e saj dhe 
pikërisht natën kur në apartamentin e saj nisi të 
banonte një familje tjetër.

“Ka një javë që dritaret e apartamentit tënd janë 
mbuluar nga errësira dhe heshtja. Ka një javë që ti 



141

je larguar. Më brengos shumë drita e fikur e dhomës 
tënde, por sonte u brengosa akoma më shumë kur 
në atë dhomë një dorë e ndryshme nga e jotja ndezi 
dritën...”

Që atëherë nuk e kam takuar më kurrë... Nuk 
di më asgjë për të... Madje, as mbiemrin e saj të 
tanishëm…

* * *
T., ishte nga një qytet industrial i jugut, kishte 

një të ecur karakteristik në majë të gishtave dhe 
kishte ardhur në fakultet një vit pas meje.

Nga ajo vajzë me gjoks të mrekullueshëm dhe 
shpirt praktik do të kujtoj dy gjëra të largëta në kohë 
nga njëra-tjetra...

Rasti i parë... në dhomën time të konviktit në 
ndonjë ditë feste kur konviktet boshatiseshin, 
bëheshim dy çifte... unë me atë dhe një shoku im (që 
sot është kirurg shumë i nderuar!) me të dashurën 
e tij thatanike, (por paradoksalisht tepër juicy) dhe 
loznim... strip-poker...(bëhet fjalë për vitin 1982...), 
por kurrë nuk bëmë sëing...

Rasti tjetër ndodhi nja 12 vjet më vonë, vite 
gjatë të cilave nuk e kisha parë më T. Në Athinë, 
ndërsa po udhëtoja në trenin e brendshëm të qytetit, 
ulet përballë meje në sedile një grua me syze dielli 
dhe me flokë në ngjyrë platini... Siç ndodh rëndom 
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sytë tanë kryqëzoheshin herë pas here pas syzeve të 
diellit që mbanim. Duke e parë vazhdimisht, nisi të 
më shëmbëllente me dikë... por nuk e gjeja dot se 
me cilën... pra, më dukej fytyrë e parë... udhëtuam 
kështu për nja gjysmë ore dhe u ngritëm të zbrisnim 
në të njëjtin stacion... Ndërsa dolëm në platforme të 
subëay-it e ktheva kokën instinktivisht për ta parë 
largimin e asaj gruaje... kur shoh që të ecurit e saj 
më kujtoi T. I vrapoj nga pas dhe kur iu afrova nja 
dy metra, i thërrita siç i thërrisja unë me përkëdhelje 
dikur... Ajo ktheu kokën dhe ishte vërtet T!!! Ajo 
e shtangur nga look-u im totalisht i ndryshuar (ish 
biondi i ëmbël dhe flokartë i fakultetit ish shndërruar 
në një kokërruajtur të vrenjtur të emigrimit...) dhe 
unë i mahnitur nga e papritura e çuditshme... Çudia 
ishte jo takimi i rastësishëm, por vetë fakti që në jetë 
mund të të qëllojë të mos njohësh (të mos dallosh) 
nga afër edhe dikë me të cilën ke ndarë shtratin për 
dy vjet me radhë...

Sot T., është rikthyer në Atdhe dhe kontribuon si 
patologe në një klinikë...

* * *
Me R., u njohëm në një ceremoni varrimi në 

një ditë plot shi. Po varrosnim një mësuesin tonë, 
i cili kishte vdekur në gjumë. Ndërsa po dëgjonim 
fjalimin e rastit të mbajtur nga drejtori i shkollës 
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sonë, në një moment kapa një frazë, e cila më 
shkaktoi një nënqeshje sarkastike në fytyre... Dhe 
çuditërisht pashë se të njëjtin efekt ajo fjali kishte 
shkaktuar edhe mbi fytyrën e një nxënëseje tjetër... 
diku mes turmës së stërmadhe që kishte ardhur 
në varreza për t’i bërë nderimet e fundit të ndjerit 
mësues. Ajo nxënëse ishte R. Vështrimet tona ishin 
kryqëzuar dhe kjo gjë kishte mjaftuar që menjëherë 
pas mbarimit të ceremonisë ne të kërkonim me sy 
njëri-tjetrin dhe të takoheshim e të flisnim për herë 
të parë në jetë. Vajzë interesante. “Interesante” për 
mua në atë moshë maturanti quhej çdo vajzë që 
tregohej e interesuar për mua.

Brune simpatike, syjeshile dhe tip i heshtur, që 
dinte saktësisht se çfarë kërkonte nga rinia e saj, 
në ndryshim nga shumica e moshatareve të saj që 
kujtonin se rruga drejt një dashnori kalon nëpërmjet 
lumit të pafund të fjalëve.

Relata ime me R., kaloi dy periudha. E para në 
dimrin e atij viti (nja dy muaj besoj... d.m.th., nja 
tre-katër takime seksuale...) dhe e dyta shumë vite 
më vonë në rrethana jo edhe aq rastësore...

Nga ai dimër kujtoj një episod të lezetshëm. E 
kishim lënë të takoheshim në shtëpinë e një shokut 
tim atë pasdite dimri, që bëhej mbrëmje që në orën 
4 e gjysmë... Meqë ai shoku nuk u tregua korrekt, ne 
nuk dinim ku të strukeshim dhe kështu u strukëm në 
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oborrin plot bimë dekorative dhe stola të mbuluar 
me dëborë të Muzeut të qytetit tonë. Ndërsa gjetëm 
një vend të përshtatshëm diku në një qoshe, sytë 
tanë dalluan edhe një çift tjetër që po zhgërryhej 
mbi dëbore disa metra larg nesh, pas një kaçubeje... 
(Të nesërmen mora vesh se ata kishin qenë një çift 
interesant dashnorësh i qytetit... një nga çiftet më 
heroike dhe të guximshëm që demonstronin lidhjen 
e tyre pa ua bërë tërr syri, edhe pse që të dy ishin të 
martuar dhe kishin familjet e tyre respektive...)

Në atë kohë më shkoi në mend një ide fantastike. 
Unë kisha mundësi të siguroja brenda pak minutave 
çelësin e muzeut nga dikush që e dispononte... Kështu... 
një gjysmë ore më vonë Oda Karakteristike e Muzeut 
po dëgjonte për herë të parë jo zërin e ciceronit, por 
rënkimet tona... e sidomos të sajat... ndërsa një lëkurë 
stërmadhe ariu (në mos gaboj) dëshmoi të ishte water 
proof nën djersët dhe avujt e trupave tanë...

Nuk e di se ku mund të ndodhet sot R...

* * *
L., ishte gruaja e një shtrembaniku që zotëronte 

një pushtet të lartë lokal në epokën e diktaturës... 
Nuk e kisha kuptuar kurrë se si ajo femër kishte 
lidhur jetën me atë katundar shpirtngushtë e kapadai 
që në përvjetorin e 5-të të martesës së tyre e kishte 
qerasur gruan e tij bukuroshe me një dopio bozë, 
duke i pëshpëritur në vesh: “Ti je bjeshka ime”.
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“Ti je bjeshka e tij e nëmun!”, - i kisha thënë pas 
herës sonë të parë...

L., ishte diplomuar për kimiste, por falë 
fanatizmit të të shoqit pushtetar kishte filluar punë në 
bibliotekën e qytetit, një ambient tërësisht femëror 
dhe “i parrezikshëm” në optikën e katundarit. Ishte 
simboli i gruas së dëshpëruar në një qytet province, 
por jo aq e guximshme sa madamë Bovari…

Ajo ishte bionde syzezë, pak koketë, trupvogël 
dhe me një nishan të lezetshëm diku në mjekër. 
Relata me të i kishte shëmbëllyer një colpo d›i 
fulmine: Brenda dy ditëve kishim bërë gjithçka 
bashkë në sallën e arshivës së bibliotekës. Historia 
me të zgjati rreth 6 muaj, me takime te rralla…Në 
fakt i mungonte elementi kurvëror dhe kështu që 
pas çdo takimi me mua, ndjehej e penduar…

Nga L., mbaj mend që nuk pranonte të bënte 
seks në pozicionin e misionarit, pasi ai ishte i vetmi 
pozicion në të cilin bënte seks me të shoqin gjatë 
tërë atyre viteve të martesës së tyre…

Sot nuk e di ku ndodhet… Një ditë dimri të vitit 
2000, nga dritarja e makinës, mes kambistëve të 
kryeqytetit pashë dikë që i ngjante të shoqit të saj, 
por nuk di më asgjë për “bjeshkën “ e tij të nëmun…

(inicialet e përdorura në këtë shkrim dhe 
profesionet e disa prej protagonisteve janë të trilluar)
(2006)
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Hënat e brishta të dashurisë
 

Hynë në dhomë dhe qëndruan për pak çaste 
si dy të panjohur përballë njëri-tjetrit. Mezi 

e kishin pritur atë natë të parë e të vërtetë të tyre pas 
aq shumë kohësh seksi online.

“Kam një surprizë për ty”, - i tha ajo me një 
buzëqeshje ku vizatoheshin me tërë madhështinë e 
tyre hutimi, pritja e gjatë dhe malli.

Ai filloi të zhvishej. Hoqi kapelen e kashmirtë 
nën strehën e së cilës ishin qëndisur dy inicialet 
e emrit të tij. Ndërsa ai po hiqte shallin ajo dalloi 
mbi etiketën blu inicialet e tij të qëndisura me të 
bardhë. Në të majtë të jakës së palltos përsëri 
dy germa të vockla të inicialeve të emrit të tij.  
Ai po zhvishte xhaketën, kur mes kopsave të vogla 
të mëngës së majtë syri i saj kapi inicialet e tij.

“Zhvishu edhe ti!” - i tha ai, ndërsa ajo kishte 
ngulur vështrimin në inicialet e emrit të tij në 
kravatë dhe në mëngët e këmishës.

Pastaj ai hoqi çorapet dhe i vuri me shumë 
kujdes mbi kolltuk, në mënyrë që të dukeshin 
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inicialet e qëndisura me fije ari anash tyre. Më 
në fund ai hoqi edhe mbathjet dhe ajo përsëri 
dalloi inicialet e emrit të tij qëndisur me të kuqe.  
Ai kishte qëndruar krejt lakuriq para saj.

“Tani jam krejt i yti, shpirt!”, - i pëshpëriti. “Pse 
nuk zhvishesh?”

Ajo e pa drejt në sy me një nënqeshje të lehtë.  
Pastaj hapi pallton, u përkul pak, futi dorën nën 
fustan, hoqi mbathjet, ia hodhi në fytyrë duke i thënë: 
“Edhe unë jam krejt e jotja tani!”, hapi derën, dhe kur 
zhurma e hapave të saj u tret në fund të korridorit të 
hotelit, ai nxitoi i habitur për te dritarja nga e cila e pa 
të futej në një taksi që u zhduk me shpejtësi në errësirë.  
Psherëtiu i mërzitur, shau nëpër dhëmbë dhe hodhi 
pak whiskey në gotë. 

U ul në cep të krevatit i përhumbur me mbathjet 
e saj në dorë dhe, kur i afroi t’u merrte erë, dalloi të 
qëndisura aty inicialet e emrit të tij…
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Penelopa sui generis 
(sipas një Homeri jo të verbër)

Yjet në qiell duken të qetë e të pastër thjeshtë 
sepse janë shumë larg nesh e ne s’dimë 

asgjë për jetën e tyre private.” (HAJNE, 1883)
Lajmi që ai po kthehej e kishte gozhduar prej 

disa orësh, të palëvizshme e thuajse të gurëzuar aty 
pranë tezgjahut. Pranë saj pretendentët nxitonin të 
përfundonin qilimin e madh stërgjigant, të cilin, 
sipas porosisë së tij, shumë vite më parë, ajo duhej 
ta shtronte së bashku me qindra rrugica të pëlhurta 
mbi rrugët dhe sheshet e qytezës ditën kur ai do të 
rikthehej.

“Do të zgjasë shumë lufta?”, - kishte pyetur ajo 
dikur, shumë vite më parë.

Ai nuk kishte folur, por vështrimi i tij e kishte 
përfshirë të tërën mbretëreshën e ishullit. Më pas 
ai, mbreti dinak, kishte pyetur fallxhorin e tij: “Sa 
mund të zgjasë lufta?”

“Rreth njëzet vjet, imzot!”

“
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“E ç’mund të bëjë gruaja ime njëzet vjet pa u 
mërzitur?”, - kishte pyetur mbreti pa i hequr sytë 
nga Penelopa e hijshme.

“Si mbretëreshë ajo mund të qeverisë ishullin. 
Si bashkëshorte mund të të presë, si grua ajo mund 
të punojë në tezgjah një qilim gjigant që të mbulojë 
tërë rrugët e qytetit në kthimin tuaj të lavdishëm, 
imzot! Yjet thonë që asnjë nga këto tre detyrime 
nuk do ta mërzisë mbretëreshën tonë.”

Fallxhori i kishte hequr sytë nga qielli. Mbreti 
ishte afruar drejt saj, e kishte puthur fort në buzët 
e ftohta dhe, duke e përkëdhelur në barkun disi të 
fryrë, i kishte pëshpëritur: “E dashur, nuk je vetëm! 
Nëse do të jetë vajzë, do të kesh kujt t’ia hapësh 
zemrën, nëse do të jetë djalë, do të kesh një mbrojtës 
më shumë për ty dhe mbretërinë!”.

* * *
Vitet e para ajo kishte ëndërruar shumë për 

kthimin e tij, ndërsa përkëdhelte djalin e vogël, 
krijesën e vetme që e lidhte me të.

Më vonë, përkundrazi, kishte menduar më shumë 
për moskthimin e tij. Në fillim ideja e moskthimit 
e kishte torturuar, duke ia larguar gjumin netëve 
vetmitare. Më pas e kishte pranuar këtë ide si diçka 
që mund ta shoqëronte në frikën, shqetësimet dhe 
brengat e saj, ndaj edhe e kishte strehuar në qenien 
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e saj, diku afër zemrës, aty ku ajo mendonte se 
strehohej edhe shpirti i trazuar. Nganjëherë gjumi i 
prishej nga ndonjë ëndërr e tmerrshme dhe në zgjim 
ndjente arratisjen e idesë së moskthimit nga zemra 
e vet. Ndjente se si ajo i shqyente kraharorin e plotë 
dhe niste të zbriste nga shtegu i gjinjve poshtë trupit 
të gruas për t’u fshehur mes dendësisë së zezë të 
seksit të saj. Kishte masturbuar shpesh në vitet e 
para të mungesës së tij, por tani masturbimi i ngjante 
si një kërkim që gishtërinjtë e saj bënin në të çarën 
e ngushtë për të gjetur pikërisht “moskthimin” e tij.

Por moskthimin nuk e kishte dëshiruar vetëm 
ajo. Dhjetëra djem të rinj e të fuqishëm e kishin 
vështruar sikur ta kishin kuptuar moskthyeshmërinë. 
Ajo vetë, Penelopa e trazuar, e kishte ndjerë që në 
fillim se pritja do të ishte tepër e vështirë. Më e 
vështirë se endja e qilimit gjigant, më e vështirë se 
qeverisja e ishullit të zhurmshëm, ndoshta edhe më 
e vështirë se lufta e tij atje larg në Trojën e pabesë.

Sa herë që mendonte për luftën e tij trojane, 
gjente diçka qesharake pikërisht në seriozitetin me 
të cilin e kishin marrë luftën të gjithë princat dhe 
mbretërit grekë.

Kishin shkuar për të rikthyer një grua të bukur 
e tradhtare, për të lënë shtëpitë e tyre, gratë e tyre, 
të dashurat, të vetmuara në pritjen e tyre pa emër. 
Kjo gjë, sipas saj, rrezikonte që pas kthimit të tyre 
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në mbretëritë e veta ndoshta asnjëri s’do ta gjente 
të shoqen aty. Sepse gratë nuk ishin aq budallaqe 
sa zotërit e tyre. Ndoshta do të kishte luftëra të 
tjera për rikthimin apo rimarrjen e grave. Luftëra të 
pafundme.

Qeshte me zë të lartë kur mendonte se mund të 
rastiste që nipërit mund të përgjakeshin në luftëra 
të stërzgjatura për rikthimin e gjysheve të tyre të 
pabesa.

* * *
Në vitet e para kishte kaluar në orgazma të 

thella veç me përfytyrimin e tij. Tashmë nga ai 
kishin mbetur veç sytë dhe mjekra e thinjur me 
majë. Tashmë këto ishin të pamjaftueshme për një 
orgazëm. Pas kaq vitesh në pritje të moskthimit 
të tij, në shtratin e saj kishin fjetur pothuajse të 
gjithë pinjollët e familjeve të fisme të ishullit, pa 
llogaritur edhe disa shërbëtore të saja, që ajo i kish 
zhvirgjëruar ashtu siç di të virgjërojë një grua që 
pret një moskthim.

Lajmi që ai po kthehej i kishte tronditur të gjithë. 
Ishte gati veç gjysma e qilimit, pjesën dërmuese të 
të cilit e kishin thurur vetë pretendentët me skllavet 
e tyre.

Kishte ditur të tregohej e drejtë me popullsinë 
në qeverisjen e ishullit, ashtu siç ishte treguar e 
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drejtë me vetveten, edhe me djalin e saj njëzetvjeçar 
që përpiqej t’i ngjante secilit prej dashnorëve të së 
ëmës, veç të atit të panjohur, jo.

Ishulli gëlonte nga qindra gra e vajza që, nën 
shembullin e mbretëreshës së tyre, kishin ditur të mos 
ndjenin se sa e rëndë është pesha e njëzet vjetëve. 
Një shthurje kolektive kishte molepsur e tronditur 
gjithçka njerëzore të ishullit. Veç kafshët nuk ishin 
prekur nga kjo gjë. Jeta e tyre vazhdonte, si edhe më 
parë, në kopetë e qeverisura mirë nga prijësit e tyre.

Sa për popullin e ishullit, ai tashmë ishte një 
kope me shumë femra e me pak meshkuj të rinj 
që si hamshorë hynin e dilnin nga shtrati në shtrat, 
nga ai i mbretëreshës tek i skllaves më pavlerë të 
mbretërisë.

Në fillim i kishin shmangur shtatzënitë, 
por kur moskthimi nisi të qeverisë mendjen e 
mbretërisë, atëherë kishte nisur një garë e shfrenuar 
e fëmijëbërjes. Fëmijët rriteshin të lumtur nën 
kujdesin e baballarëve që ndërroheshin aq shpesh. 
Kurrë më parë ishulli nuk kishte përjetuar një 
harmoni të tillë. Mund t’i thërrisje baba, burrë, 
grua, djalë a vajzë kujtdo dhe askush nuk do të të 
keqkuptonte. Të gjithë ishin dashnorë, baballarë, 
nëna e motra, vëllezër e bashkëshortë njëkohësisht. 
Secili kujdesej për cilindo dhe askush nuk e njihte 
ndjenjën e xhelozisë apo të zilisë.
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Të ikurit, edhe vetë mbreti, konsideroheshin 
tashmë si diçka e largët, e artë, hyjnore, si krenaria 
e mbretërisë që meritonte të hynte në legjendë, 
ndoshta në më të madhen e legjendave. Por në 
legjendë mund të hyje vetëm duke luftuar larg për 
lavdinë e mbretërisë e duke dhënë jetën si burrat. 
Dhe legjendën e dëshironin si të ikurit, ashtu edhe 
të mbeturit.

* * *
Penelopa e kishte pasur tepër të lehtë qeverisjen 

e fronit. Askush nga brezi i ri i princave nuk kishte 
pasur synime për pushtetin. Ata ishin rritur në tjetër 
klimë dhe nuk e konceptonin që midis gjërave 
të dëshirueshme të bënte pjesë edhe pushteti. E 
ç’do t’iu duhej ai? Përderisa kishin në zotërim 
mbretëreshën dhe tërë femrat e ishullit. Askush s’e 
vriste më mendjen për hierarkinë apo fismërinë e 
familjeve, madje pjesa më e madhe e të rinjve nuk 
dinte as t’i përdorte armët e luftës. Të gjithë e dinin që 
mbretëria u përkiste të ikurve dhe askujt s’i shkonte 
ndërmend ta vinte në diskutim këtë gjë. Penelopa 
e kishte dashur dhe kuptuar popullin e saj si veten, 
ndaj edhe kishte fituar më shumë popullaritet se të 
gjithë të ikurit së bashku. Askush nuk e dënonte apo 
shante Helenën e bukur, por përkundrazi e kishin 
admiruar dhe i ishin mirënjohëse për rebelimin e 
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saj. Gratë dhe vajzat e ishullit ishin zbukuruar dhe 
freskuar më shumë se kurrë gjatë këtij moskthimi 
të madh. Të rrethuara nga përkëdhelitë dhe trupat 
muskulozë të hamshorëve të rinj ato harronin çdo 
gjë në zjarret epshore ku vazhdimisht digjeshin 
copa bese, premtimesh idiote dhe sa e sa kujtime 
ndërgjegjevrara. Gratë dëshironin të bënin sa më 
shumë qejf dhe fëmijë, fëmijët të kishin sa më 
shumë dashnore dhe të dashurat të bëheshin sa më 
shpejt nëna. Një qarkullim perfekt i dëshirave dhe 
epsheve nga brezi në brez.

Pothuaj askush nuk iu falej më perëndive. 
Penelopa kishte zaptuar shtretërit dhe qiejt e 
ishullit. Njerëzia faleshin çdo natë për të dhe 
ditën ndihmonin në thurjen e qilimit gjigant. 
Thurja e tij ishte shndërruar në një detyrim moral 
të të gjithë ishullakëve. Të gjithë dëshironin që 
mbretëresha të dilte faqebardhë në mbajtjen e 
premtimit të vjetër. 

Veç kësaj, edhe qyteza do të zbukurohej më 
shumë. Një arsye më shumë e qilimthurjes kolektive 
ishte edhe fakti se të gjithë ndjeheshin fajtorë në 
besëthyerjet e tyre ndaj të ikurve. Ndaj secili pas 
disa orësh tezgjah sikur ndjente një farë lehtësimi 
për mëkatin e kryer një natë më parë… Pas çdo 
mëkati vinte një copë qilim dhe anasjelltas. Por 
mëkati i tyre mund të konsiderohej i tillë veç nga të 
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ikurit. Për të mbeturit ai ishte vetë parajsa që ata ia 
detyronin moskthimit.

Pranë Penelopës punonte vazhdimisht i biri 
dhe pretendentët. Quheshin pretendentë, sepse 
pretendonin kush e kush të thurte sa më shumë 
pëlhurë, gjë që natën konvertohej në sa më shumë 
orgazma mbi trupin e mbretëreshës. Ajo i donte të 
gjithë dhe të gjithë e donin. I bëhej zemra mal kur 
shihte të birin të qëndronte përkrah saj si mishërim 
i tolerancës dhe i mirëkuptimit që kishte përfshirë 
tërë ishullin. Atë e dallonte vetëm diçka e vogël 
nga pretendentët: ishte i vetmi që nuk kishte fjetur 
dhe që s’mund të flinte me mbretëreshën. Kjo gjë e 
bënte të ndjehej disi inferior dhe ziliqar ndaj tyre, 
por kjo gjë ndodhte shumë rrallë. Në më të shumtën 
e kohës ai dhe pretendentët i hapnin zemrat njëri 
tjetrit duke treguar se sa të ëmbla dhe seksi ishin 
nënat, motrat dhe skllavet e tyre e mbi të gjitha edhe 
ajo, mbretëresha e vendit dhe nëna e tij Penelopë.

Shpesh i ishte lutur së ëmës ta bënte edhe me 
një vëlla apo motër, por ajo kishte buzëqeshur 
kuptimplotë dhe i ishte përgjigjur: “Atëherë do të 
pushoja së qenuri ndryshe nga të tjerat, biri im!”

* * *
Por tani çdo gjë ish kthyer përmbys. Të ikurit 

po ktheheshin. Lajmi kishte marrë dhenë. Tashmë 
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qyteti vazhdonte të funksiononte si një tezgjah 
gjigant ku nuk do endej më qilimi, por një pëlhurë 
tepër e hollë justifikimesh rozë, pëlhurë që do 
t’i lidhte apo ndante paskëtaj të mbeturit me të 
ikurit. Me të ikurit që çuditërisht po ktheheshin të 
lavdishëm, por të padëshiruar.

I takonte Penelopës t’iu ngrinte lart moralin 
ishullakëve dhe të shmangte çoroditjen që kishte 
sjellë lajmi i zi.

Në fillim ajo nuk e kishte besuar kthimin. Një 
arsye e fortë për këtë mosbesim kishte qenë fakti se 
lajmin e kishte sjellë i pari një peshkatar impotent, 
i vetmi që nuk e kishte provuar gëzimin dhe lirinë 
e shfrenuar të njëzet vjetëve në qendrën e tij të 
rëndesës që te ai nuk funksiononte më.

Por ca korrierë nga mbretëritë fqinje e kishin 
vërtetuar kthimin.

Problemi i vetëm madhor ishin fëmijët që kishin 
lindur gjatë këtyre njëzet vjetëve. Pothuajse të gjithë 
ishin të paligjshëm.

Tërë këto vite Penelopa kishte treguar aftësinë 
e saj prej femre, prej gruaje që kishte ditur të 
ngopte epshin e saj dhe të shtetasve të vet mes një 
mirëkuptimi kolektiv. Tani kishte ardhur ora t’i 
tregonte popullit të saj që ishte edhe mbretëreshë. 
Para popullit të saj dhe para atij mjekërthinjurit të 
lavdishëm që po kthehej fitimtar. Duhej vendosur 
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patjetër diçka para se ajo të ndodhej përballë 
vështrimit dinak të syve të kaltër të të zotit. Qilimi 
ishte në të mbaruar falë skllaveve dhe pretendentëve.

Sipas llogaritjeve të fallxhorit të saj, ata do të 
vinin pas një jave. Në pallatin mbretëror pretendentët 
me lot në sy kërkonin shpëtim nga mbretëresha e 
tyre. Epshet ishin zhdukur si me magji. Askush 
nuk guxonte më të mendonte moskthimin. Gjendja 
ishte aq alarmante, saqë në ishull u vu gjendja e 
jashtëzakonshme. Një urdhër special i Penelopës 
ndalonte çdo lloj akti seksual. Dy vetë që u kapën duke 
masturbuar, u ekzekutuan në vend. Po kështu edhe 
bariu i ishullit dhe lopa e tij. U vendos që të krijohej 
një ushtri e vockël me “të tepërtit” e jashtëligjshëm. 
Duheshin stërvitur shpejt në përdorimin e armëve 
dhe në përballimin e të kthyerve. Penelopa e dinte 
se asnjë nga pretendentët e jashtëligjshëm nuk do të 
mbetej gjallë nga përballja me burrat e legjendës. 
Edhe sikur ata të fitonin, edhe sikur ata të humbnin, 
ajo do të gëzohej njëlloj. Po kështu edhe i biri, që e 
kishte jetën të sigurt si me baba, ashtu edhe pa baba.

Megjithëse çdo çast që kalonte e afronte 
përballjen me gjëmën, Penelopa vetë ishte 
çuditërisht e qetë. Ndoshta në këtë drejtim 
kishte ndihmuar edhe një fakt i thjeshtë. Tashmë 
qëndronte me orë të tëra në dhomën e saj të gjumit, 
shtrirë mbi shtratin që ai e kishte gdhendur vetë 
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mbi trungun e ullirit, si për të pohuar se aty do të 
mbretëronte veç paqja. Në të vërtetë gjatë këtyre 
viteve hibridë e të pazokontë ajo kurrë s’kishte 
bërë dashuri mbi atë shtrat. Jo. Pretendentët i 
kishin shijuar hiret e saj kudo në guva, plazhe, 
në bordellet ku ajo kishte hyrë fshehurazi dhe e 
maskuar për të provuar zjarrin e pasionit mishtor 
të skllevërve nubianë, por ato mbi atë shtrat jo. Ai 
shtrat kishte qenë gjithmonë altari ku flinin sa e 
sa fjalë të ëmbla, kujtime, premtime, rënkime të 
shkruara në një gjuhë të shpirtit që e njihte veç 
ajo dhe ai, sykaltri dinak, burri i parë i ishullit 
dhe mashkulli i vetëm i atij shtrati të ullirtë. Sa 
më shumë qëndronte shtrirë mbi atë altar, aq më 
shumë e ndjente që në të vërtetë kthimi i tij nuk 
bënte pjesë në gjërat e padëshirueshme.

Në fund të fundit ajo tërë këtë kohë që ai, i zoti 
i saj, luftonte në dhé të huaj për të hequr turpin që 
Helena e bukur i kishte falur aq lehtësisht atdheut të 
saj, i kishte provuar vetes atë që çdo grua do të donte 
ta provonte. Që brenda çdo gruaje flenë në harmoni 
të plotë mbretëresha dhe skllavja, e virtytshmja 
dhe kurva, ku zgjimi i njërës nuk ia prishte ëndrrat 
tjetrës. Dhe kishin qenë zgjime të mrekullueshëm 
dhe ëndrra hyjnore…

Tashmë ajo ishte e gatshme të shtrihej në atë 
shtrat me dinakun legjendar. I vinte keq për të 
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paligjshmit, por e dinte se nuk kishte zgjidhje tjetër. 
Ata do të vriteshin të gjithë.

Vërtetë që shumica e atyre që ktheheshin 
nga Troja e largët ishin të plakur, të lodhur e të 
rraskapitur nga luftërat e pafund, por ata kishin 
diçka që askush në ishull nuk mund ta kuptonte: 
mallin për vendin dhe gratë e tyre, si edhe një epsh 
njëzetvjeçar i përlotur e i pashpërblyer… Pastaj… a 
nuk vinin ata nga legjenda?

Shumica e pretendentëve kishin vërtetë forcën 
dhe dëshirën për të thyer pleqtë plangprishës, por 
epshet dhe orgjitë i kishin privuar nga dy gjëra, 
të cilat ishin edhe kobi i tyre i parathënë: ata s’e 
kishin idenë se në botë ekzistojnë edhe dy gjëra të 
fuqishme, malli dhe pritja. Ata dinin moskthimin, 
ndërsa legjendarët e sfilitur, kthimin.

Penelopa i kuptonte natyrshëm këto gjëra dhe 
ndjente keqardhje kur përfytyronte se si do të skuqej 
deti nga gjaku i ri i pretendentëve. Më së fundi 
qilimi gjigant ishte pothuajse gati. Kishte mbetur 
pa përfunduar veç një pjesë: rrugica e vjetër që të 
shpinte te limani i ishullit, pikërisht aty ku pas pak 
ditësh legjendarët do të shkelnin pas njëzet vjetësh 
dhe ato, gratë e tyre besnike, do t’i mbulonin me 
puthje, kurora ullinjsh dhe me një re të purpurt 
justifikimesh që ndoshta do t”u hynte në punë për 
të davaritur nga vështrimet e syve të tyre pyetjen 
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që në këtë kthim të jashtëzakonshëm ata do t’ua 
bënin me të drejtë: “Ç’ishte ajo turmë djelmoshash 
të bukur e aspak trima që kishte marrë guximin t’ua 
ndalonte kthimin pranë brigjeve të shumëdëshiruara 
të atdheut të tyre?”

* * *
Dita e kthimit kishte ardhur më në fund. 

Legjendarët e thinjur e me trupat plot blana plagësh 
më së fundi ishin në shtëpitë e tyre.

Askujt nuk i ra në sy qilimi gjigant. Ndoshta e 
kishin harruar. Ndoshta edhe ngaqë fallxhori kishte 
vdekur. Dinaku sykaltër, zot i vendit, e kishte parë 
me indiferencë atë masë jeshilen që kishte mbuluar 
tërë qytezën. Aq i bënte për të. Tani para tij ndodhej 
Penelopa dhe një djalosh i bukur që aq shumë i 
ngjante atij.

Kishin shumë gjëra për të thënë. Shumë gjëra 
për të dëgjuar. Shumë gjëra për të heshtur.

Ai nuk kishte nevojë për shumë gjëra nga ajo 
tani. Thjeshtë pak heshtje dhe një çlodhje të verbër 
mbi gjinjtë e saj.

Më pas, pasi kishin bërë dashuri si dy të 
porsanjohur tërë epsh e kërshëri për atë përzierje të 
llahtarshme gjuhësh, buzësh, trupash e gjymtyrësh, 
nuk e kishin ndjerë të nevojshme të pyesnin për 
asgjë. As për t’u përgjigjur.
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Mbretëresha kishte dashur ta pyeste nëse i kishte 
pëlqyer qilimi gjigant, por sa herë që e kishte çuar 
pyetjen ndër mend, kishte ndjerë heshtjen e tij ta 
pushtonte, ta dërmonte e ta thërrmonte të tërën në 
copëza të vogla, në grimca infantile të paafta për të 
belbëzuar qoftë edhe një fjalë…

Pas tërë atyre viteve tani ndjehej i lumtur. 
Mungesa e lumturisë sikur e kishte çmësuar me të 
pranuarit e faktit të thjeshtë që me të vërtetë ai duhet 
të ishte i lumtur. Ishte kthyer në shtëpinë e tij, pranë 
gruas çuditërisht aq e freskët, pranë djalit që s’e 
kishte njohur kurrë në atdheun e tij.

Kthehej nga legjenda e ndoshta prandaj nuk e 
ndjente nevojën e lumturisë që mesa dukej ishte 
krijuar për njerëzit e rëndomtë.

Penelopa, si t’ia kish kuptuar mendimet dinakut, 
ishte ndjerë fillimisht e lumtur. Më pas lumturia i 
ishte shfaqur si diçka e ngjashme me qilimin gjigant 
në ngjyrë jeshile që pas kaq vitesh punë të lodhshme 
(angari e shpirtit) ishte shpërblyer me mosvëmendje. 
Lumturi e gjelbërt e mospërfillur.

Përsëri kishte dashur të fliste diçka. Ta pyeste të 
zotin e ishullit, t’i tregonte diçka interesante që sytë 
e tij të hiqnin atë ngricë legjende. Donte që me çdo 
kusht ai ta pyeste, t’i kërkonte sqarime për atë turmë 
djaloshësh që kishte tentuar t’i ndërpriste kthimin, 
në mënyrë që ajo të kishte mundësi të përdorte 
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justifikimet dhe gënjeshtrat njëzetvjeçare, të njëjta 
në moshë me qilimin gjigant.

Kur e pa se prijësit asgjë nuk i bënte më 
përshtypje, madje as i biri, ndjeu një nevojë të 
tmerrshme për t’i treguar gjithçka. Atij që s’i bënte 
përshtypje asgjë në mbretërinë e tij, le t’ia kthente 
shkëlqimin e syve, inatin dhe zemërimin e vërteta 
që do të dilte nga goja e saj…

Ndaj, edhe i rrëfeu gjithçka. Ishte ndjerë e 
lehtësuar dhe prej tij donte veç një reagim, diçka që 
le t’i ngjante edhe ndëshkimit, torturës apo vdekjes. 
Mjaft që të ishte e njeriut dhe prej njeriu. Mjaft që 
ta bënte atë burrë legjendar edhe një herë njeri, të 
ndjeshëm e të mençur, të ashpër dhe mizor. Si dikur, 
njeri dhe prijës njëkohësisht.

Ai e kishte dëgjuar i palëvizur rrëfimin e 
saj. Pastaj kishte ecur ca hapa nwëpër rrugicën e 
gjelbërt, për të ndaluar mbi një shkëmb buzë detit, 
me vështrimin e tretur larg, shumë larg, në një 
horizont që si edhe ai i përkiste legjendës.

Penelopa ishte kthyer në dhomën e saj.
Ishte një mbretëreshë e kënaqur dhe një grua e 

palumtur. Për herë të parë ndjeu që asgjë s’kishe 
rëndësi në këtë botë, për sa kohë që ekzistonin 
heshtja, fjala dhe legjenda.

Kthimi dhe moskthimi, këto dy ide që e kishin 
torturuar netëve të pafundme iu dukën dy gjëra 
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bajate, ndoshta të keqpërdorura.
Mendja i shkoi te fallxhori i vdekur.
“Ç’gjë mund të bëjë gruaja ime pa u mërzitur?”.
“Ç’do gjë, imzot, përveç pritjes!”

(1994) 
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