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1. 

Zgjedhjen që e keni para jush quhet antologji, ndonëse bëhet 
fjalë për një panoramë ose prerje. Nuk bëhet fjalë për tregime më 
të mira, por për një varg tregimesh që prezentojnë më mirë se çfarë 
do të mund ose duhej të ishte tregimi bashkëkohor serb. Në fund 
të decenies së parë të mileniumit të tretë, në skenën letrare serbe 
antologjia Nga Beogradi, me dashuri, paraqet përzgjedhjen e parë 
përfshirëse të tregimeve bashkëkohore, e cila, pos me numrin e au-
toreve dhe autorëve të brezave të viteve ‘70 dhe ‘80 që përfaqëso-
hen, shquhet edhe për nga synimi që të demonstrohet përzierja 
polietike, dispersioni gjeografik, barazia gjinore dhe llojllojshmëria 
poetike e skenës aktule letrare në Serbi. 

Kjo antologji e ka kapacitetin e përfaqësimit të dyfishtë: që 
skenën e re të prozatorëve ta prezantojë te shqipfolësit në Kosovë 
dhe atje ku flitet gjuha shqipe (Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi...) 
si dhe që vetë mjedisit letrar në Serbi t’i tregojë se kush janë dhe 
çfarë janë tregimtarët më të rinj dhe ata të moshës së mesme të 
hershme. Në këtë edhe qëndron paradoksi i kësaj antologjie dhe 
situimi i saj alternativ kulturor-politik. Në fillim të shekullit 20, 
Bogdan Popoviq dhe Jovan Skerliq bënin prerje të ofertave të tyre 
poetike dhe prozatore për revistat letrare kroate, duke konfiguruar 
kështu arritjet dhe vlerat e letërsisë serbe të asaj kohe, por edhe 
duke forcuar lidhjet kulturore me një mjedis tjetër. Në këtë kup-
tim të dy antologjitë, edhe ajo e letërsisë shqipe në Kosovë, edhe e 
letërsisë serbe, mund të shënojnë një fillim të ri në komunikimin 
autentik kulturor mes dy mjediseve, fillim që na relakson nga dhu-
na dhe diskriminimi që i kanë shënuar dhe ngarkuar marrëdhëniet 
mes dy mjediseve tona. Kjo përzgjedhje mund të përjetohet veça-
nërisht si një projekt kontrapunkt ndaj ksenofobisë dhe autizmit 
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të ideologjisë nacionaliste që qëndron në prapavijën e modelit kul-
turor që dominon shumicën e shoqërive postjugosllave. 

2.

Në kuadër të tregimit bashkëkohor që botohet në Serbi sot, 
temë e veçantë për analizë është shkrimi autorial femëror. Emrat 
e autoreve të brezit të vjetër dhe të mesëm të shkrimit femëror 
mund t’i identifikojmë nëse i marrim në dorë dy përzgjedhje të rën-
dësishme. Në antologjinë «Tragime femërore bashkëkohore serbe» 
Kontinenti femëror (Ženski kontinent, Prosveta, 2004.), që është 
përgatitur nga Lilana Gjurishiq, pos vetë editores janë përzgjedhur 
këto autore: Judita Shalgo, Mirjana Pavloviq, Elvira Rajkoviq, Mi-
lica Miqiq Dimovska, Boba Blagojeviq, Ljubica Arsiq, Snezhana 
Bukal, Nina Zhivançeviq, Marija Ivaniq, Jelena Lengold, Danica 
Vukiqeviq, Marija Knezheviq dhe Divna Vuksanoviq. Nëse e kra-
hasojmë këtë antologji me atë tjetrën reprezentative të shkrimit 
autorial femëror, antologjinë e Radmila Laziq Macat nuk shkojnë në 
parajsë (Mačke ne idu u raj, Samizdat B92, 2000), mund të vërejmë 
dy gjëra: se procesi i kalimit të interesimit krijues nga poezia në 
prozë e ka kapluar po aq shkrimin femëror sa edhe atë mashkullor 
dhe se ky kalim ka ndodhur kryesisht gjatë viteve ‘90 dhe, me për-
jashtime të rralla, shkrimtaret bashkëkohore më të rëndësishme 
serbe janë sprovuar edhe në poezi edhe në prozë. 

Është për të ardhur keq që tregimi femëror bashkëkohor serb 
nuk ka shumë autore. Autoret më të mira shkruajnë poezi dhe dra-
ma (Dragana Mlladenoviq, Milena Markoviq, Ana Ristoviq, Maja 
Peleviq, Bilana Srblanoviq, Marija Karaklajiq...) ose menjëherë ka-
lojnë te romani (Barbi Markoviq, Ana Vuçkoviq). Nën ndikimin e 
mediave dhe të tregut, si dhe të traditës së fortë të shkrimit fe-
mëror komercial (Ljiljana Habjanoviq Gjuroviq, Gordana Kuiq, 
Mirjana Bobiq Mojsiloviq...) ndër autoret e reja ka mjaft epigone 
dhe vazhduese (Masha Rebiq, Dunja Radosavljeviq...)

Mund të thuhet se antolologjia Nga Beogradi, me dashuri dis-
kriminon pozitivisht shkrimin autorial femëror. Konsideronim se 
mundësia e evidenca e tërthortë në fizionominë dhe përmbajtjen e 
tekstualitetit autorial femëror vlen më shumë se përkatësia e bre-
zit, librat e botuar apo tregimet e shkruara. Ndonëse Ildiko Lovash 
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shkruan në gjuhën hungareze dhe boton në një shtëpi botuese nga 
Sllovakia, rrathët tematik të prozës së saj i takojnë prozës në kon-
tekstin aktual serb. Andaj proza e saj për nga njohja dhe estetika 
pasuron këtë kontekst dhe është një tregues më shumë për skenën 
serbe në tërësi. Te Barbi Markoviq dhe Dana Todoroviq përvoja 
jetësore dhe afiliacioni autorial, fryma e Bernhardit dhe Kafkës, 
në mënyrë interesante ndikon në dallimin e prozës së tyre në kra-
hasim me ofertën aktuale të prozës në Serbi. Kjo vlen veçanërisht 
për eksperimentin ready made në romanin e Barbi Markoviq Dalja 
(Izlaženje, Rende, 2005). Në gjurmet e kësaj poetike eksperimen-
tale qëndron edhe tregimi që prezentohet në këtë antologji, e cila i 
ofrohet leximit si skenim satirik-grotesk i psikologjisë kolektive të 
kryeqytetit austriak që është i prirur për t’u ndikuar nga hipnoza 
dhe manipulimi masiv. Bilana Kosomogina është e vetmja autore 
që ka libër me tregime të botuar, tregime që janë intencionalisht 
të profilizuara sipas matricave të zhanreve të narrativave erotike 
dhe pornografike që kanë thithur mjaft bizaritete inventive dhe 
ofrojnë një paletë të gjerë komike. Tregimi i Jelena Gjokiq i takon 
kronikave urbane të kryeqytetit dymilionësh e cila, nga këndi i një 
autsajdere cinike, shfrytëzon automjetet e trafikut urban, gjithnjë 
të shkërmoqura dhe të pista, duke bërë një premje socio-patologji-
ke të përditshmërisë së Beogradit.

3. 

Në cilin kontekst dhe mbi themelet e cilës traditë krijohet 
tregimi bashkëkohor serb? Me një fjalë, kontekstin bashkëkohor 
letrar në Serbi e përcakton kriza (kriza e botimit të revistave, mun-
gesa e dukshme e librarive në shumë qytete të Serbisë dhe borxhet 
e rrjeteve të librarive ndaj botuesve që ndikon në zvogëlimin e 
vëllimit të botimeve) si dhe komercializmi i veprimtarisë së shtë-
pive botuese. Është ngushtuar dukshëm hapësira për botimin e 
dorëshkrimeve të shkrimtarëve të rinj (ka mbijetuar vetëm edicio-
ni Libri i parë i Matica Srpska nga Novi Sadi), tregu dikton botimin 
e romaneve që kanë sadokudo gjasa që të shiten, revistat letrare 
nuk janë më instrument i gjenerimit të jetës letrare, të vendit ku 
botohen pjesët e dorëshkrimeve që janë në krijim e sipër dhe të 
edukimit të kritikëve. Për nga poetika, decenia e parë e mileniumit 
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të tretë në letërsinë serbe shënon mbizotërimin definitiv të ash-
tuquajturit referencialitet i ri dhe largimi nga strategjitë postmo-
derne të rrëfimit të viteve ‘90. Me përjashtim të prozës së David 
Albaharit dhe Svetislav Basarës, postmoderna serbe e viteve ‘90 
në pjesën më të madhe ka përjetuar hipertrofim në autizëm politik 
dhe fiksionalizim të faktografisë. 

Referencialiteti i ri shënon lënien e hapësirës labirint prej bi-
blioteke dhe zbulimin e fushës së realitetit dhe historisë, që kër-
kon markim të sërishëm letrar. Gjatë ‘90-ve kanë ekzistuar dy valë 
të «ri-shënjuesve» të reales, që pararendës i ka autorët e prozës së 
stilit të ri ose të valës së zezë në letërsinë serbe nga fundi i viteve 
‘60 dhe fillimi i viteve ‘70 të shekullit 20. Valës së parë i takon pro-
za e autorëve Srgjan Valareviq, Mileta Prodanoviq, Vuleta Zhariq, 
Zoran Qiriq, Milosh Komadina (Instituti i kancerit, 2003), Laslo 
Blashkoviq dhe Igor Marojeviq. Për dallim nga proza e realitetit, 
kjo prozë i shmanget baltës së paralagjeve të qyteteve provinciale, 
dhe personazheve që me dije, folje dhe me trup janë të hendikepu-
ar, prozë ku ngandonjëherë dominon gjuha e narracionit dialek-
tor. Valën e dytë e përbëjnë shkrimtarët e «Shekullit qençe» («Pseći 
vek», Beopolis, 2000), antologjisë që e ka përpiluar Sasha Iliq dhe 
ku pos tregimit të tij, janë përfshirë edhe ato të autorëve Srgjan V. 
Teshin, Uglesha Shejtinac, Mihajlo Spasojeviq, Nenad Jovanoviq 
dhe Borivoje Adasheviq.

Janë edhe dy tradita dhe praktika të tjera që shpesh për-
faqësohen në prozën bashkëkohore në Serbi: shkrimi klasik fanta-
stik (Aleksandar Gatalica, Zoran Zhivkoviq, Goran Petroviq, Jovica 
Aqin, Milen Alempijeviq) dhe proza metatekstuale postmoderne 
(Milenko Pajiq, Gjorgje Pisarev, Sava Damjanov, Vladan Matijeviq, 
Vladimir Tasiq, Sreten Ugriçiq). Duhet të përmenden edhe proza-
torët satirikë, që janë të angazhuar kryesisht në mediat e shtypura 
dhe në web portalët (Miodrag Raiçeviq, Mirjana Gjurgjeviq, Tomi-
slav Markoviq...).

4. 

Përzgjedhja Nga Beogradi, me dashuri sjell tregimet e autorëve 
tashmë të afirmuar dhe poetikisht të profilizuar, por edhe të atyre 
që janë nisur drejt krijimit të opusit të tyre. Në krahasim me po-
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etikat e prozës së brezit të kaluar të rrëfimtarëve serbë që u për-
menden, tregimet që janë përzgjedhur për këtë antologji kryesisht 
vazhdojnë me mëdyshjet poetike që shkojnë nga përtëritja e refe-
rencialitetit kritik deri te loja e vetëqëllimshme autoreferenciale. 
Risia e tregimeve të reja është në atë që të gjitha, pa marrë para-
sysh se ku e kanë burimin poetik, janë të shënjuara, gati të stigma-
tizuara, me frymën e dhunës dhe të përjashtimit. Është interesant 
se kjo dhunë nuk manifestohet përmes narrativës së luftës, pos në 
tregimin «Për sunduesin e huaj» i cili në stilin arkaik të rrëfimit dhe 
me titullin që drejtëpërsëdrejti aludon evokimin e «keqpërdorimit 
të njeriut» për qëllime të pakuptimta të interesit shtetëror, dhe 
humbjen e shpresës dhe dështimin e individit me orientim pacifist. 
Dhuna megjithatë shprehet përmes urrejtjes dhe përleshjes fizike 
ndëretnike («Tullumbat dhe vdekja», «Ndjekësi i përndjekur»), ose 
urrejtjes mes brezave dhe mes rajoneve («Kuarti kinez»), ose inter-
seksuale («Edhe shëmtaket mëdyshen», përdhunimi në tregimin 
«Porta»), ose mosdurimit ndërkulturor («Mushkonjat»). Por edhe 
përmes sulmit terrorist («Nisja e aeroplanit»).

Bota natyraliste e periferisë dhe mihjeve të minierave argëto-
het me lojëra gladiatorësh të minjve të fushës («Loja»). Fryma za-
konisht e hareshme postmoderne i nënshtrohet ose esencialisht 
dëmtohet me pamjet e destruksionit («Fragmentët») apo të dehu-
manizimit ku personaliteti i njeriut reduktohet në eksponat mu-
zeal që po vdes dhe i ekspozohet voajerizmit nekrofil të vizitorëve 
(«Muzeu i arteve bashkëkohore»). Për më shumë, edhe kujtesa e 
narratores së projeksionit kineast është e shenjësuar me pasojat e 
dhunës ideologjike dhe regresionit shoqëror nacionalist («Kinema-
ja»). Nga ana tjetër, dhuna shfaqet edhe përmes paraqitjes së nihi-
lizmit vleror. Fryma e indolencës themelore apo cinizmit pervers 
determinon botën e tregimit ku moskujdesi dhe pahiri për jetën e 
tjetrit jepen nga perspektiva e vetë subjektit të naracionit («She-
gërt i keq»). Në një botë të tillë edhe pornografia e fëmijëve është 
biznes legal, kurse kodoshët rekrutohen edhe ndër kusherinjtë më 
të afërt («Bëhu e mirë, Julia»). Janë të ralla tregime si «Bisedat 
në park» që mbështjellet me nokturnin e fantazisë infantile dhe 
të prezentuar me vetëmjaftueshmëri të një humori benin, ose si 
në fillimin e romanit të Dana Todoqoriviq Vdekja tragjike e Marica 
Tot, ku narratori në kabinën e ngushtë të pëshpëritësit i mahnitur 
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dëgjon performansën e një opere në gjuhën italiane. Andaj është 
një «fitim i pastër» lëvizja nga narrativa pornografike në tregimin 
«Porno star», tregim ky që nuk është i vetëdijeshëm për prapavijën 
e tij apulejane, që, me një dozë të pritur të humorit, një yll animal 
të zoo-seksit e shndërron në qenie të afërt dhe të dashur. 

Spektri i melankolisë është vija e dytë e kuqe që i ndërlidh disa 
tregime të kësaj përzgjedhjeje. Këto tregime janë me kompozicion 
të ndërlikuar, të zhvendosura në kontekste azilantësh të Amerikës 
Veriore ose në sfondet e errëta të viteve inflatore ‘90 në Serbi, dhe 
të gjitha këto nga këndi mashkullor paraqesin përvojën e prishjes 
së lidhjeve shumëvjeçare dhe denimit me vetmi. Qoftë kur përm-
bajnë motive bartonfinkiane mbi anonimin që po bëhet shkrimtar, 
me referenca në krimet serbe në luftërat e viteve ‘90 («Akullorja»), 
qoftë kur përçudnojnë dhe shkrijnë dimensionet kohore dhe psi-
kologjike të tregimit («Glasë pëllumbi») ose si insajderë ndriçojnë 
përpjekjet që përmes parapsikologjisë ta mbrojnë arsyen dhe të si-
gurojnë fushën e kërkimeve hermenautike («Efekti Prust»), këto 
tri tregime përmbajnë shmangie kritike dhe satirike nga vendi i 
prejardhjes dhe fryma e kohës. Në këtë cajtgajst (frymë e kohës) 
përputhen dimensionet e personale me ato kolektive dhe të dyjat 
bëhen shprehje e humbjes.

Përktheu: Shkëlzen Maliqi
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Ka kaluar një dhjetëvjetësh prejse në produksionin alterntiv të 
shtëpisë botuese Beopolis, në një numër të kufizuar të kopjeve, është 
botuar përmbledhja e përbashkët e 6 tregimtarëve (të lindur pas vi-
tit 1970) me titullin Shekulli qençe. Ky libër, kuptohet, nuk është pri-
tur mirë. Përkundrazi, e përcollën komente, si ai i paharrueshmi se 
po u bëka fjalë për «një brez që do të mund ta kishim». Disa kritikë 
e kujtuan pesë apo gjashtë vite më pas. Disa edhe më vonë. Shumi-
ca – kurrë. Jo rallë herë e kam pyetur veten për çfarë arsye skena 
letrare serbe reagoi ndaj nesh, mu në ata muajt kur ishte përmbysur 
regjimi i Milosheviqit (dhejtor 2000), në mënyrë aq arrogante. Në 
atë kohë nuk ekzistonte Beton-i1 e as E-novine2, dhe as Pešćanik3 nuk 
merrej me tema letrare. Shtrohet pyetja çka ka mundur të jetë aq 
irrituese në Shekullin qençe. A nuk ka qenë më logjike që shkrimtarët 
e promovuar në atë përmbledhje të vogël të priten si një brez që me-
gjithatë përjetoi vitet më të këqija të luftërave dhe fatkeqësive, duke 
ofruar disa përgjigje për problemet e të kaluarës së afërt? Por kjo nuk 
është e vetmja gjë në këtë rrëfim që të le pa mend. Shumë shpejt pas 
përmbledhjes ne do të botonim edhe librat tonë të parë me prozë, 
dhe edhe ata do të vlerësoheshin si «shlagerë» të panevojshëm, «lite-
raturë vrimë që mbushet me budallaki të rikomponuara, rok e xhaz» 
si dhe me filma dhe «lustrim monumentesh». Kështu e lexonin pro-
zën tonë përfaqësuesit e kritikës posmoderniste që gjatë viteve të 
nëntëdhjeta patën promovuar rrjedhat kryesore të literaturës në 
Serbi dhe u patën forcuar edhe më shumë pas vitit kthesë 2000. Si 
konformistë që ishin gjatë Milosheviqit, këta kritikë patën ndërtu-
ar «perandorinë e fantazisë» që në letërsinë bashkëkohore serbe në 

1  Shtojcë që botohet në gazetën Danas, redaktohet nga Sasha Iliq dhe Sasha Qiriq dhe bash-
këpunëtorët. Beton është i njohur si botim që kultivon kritikë të pamëshirshme ndaj politikës 
dhe kulturës nacionaliste serbe. 
2  Portal në Internet me orientim kritik ndaj politikave aktuale në Serbi por edhe rajon. 
3  Emision dhe Blog cilësor në Portalin e B92.

Sasha Iliq
ELEMENTI I PESTË

SHIKIM PËRBRENDA
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prozë shtrihet nga Milorad Paviq deri te Goran Petroviq, dhe në po-
ezi nga Ivan V. Laliq deri te Dragan Jovanoviq Danilov. Ka qenë kjo 
kohë e pushtetit absolut të metaforës që duhej t’i maskonte pamjet 
e skëterrshme të krimeve, dëbimeve dhe luftërave serbe në letërsi. 
Shkrimi konformist, si te kritika letrare ashtu edhe te vetë letërsia, 
e pat sjellë këtë brez buzë kollapsit, kështu që ai në fund, duke mos 
pasur shtegdalje, u derdh në mainstream-in e letërisë serbe, i cili që 
nga vitet e pasëdhjeta të shek. XX ishte nën kontrollin absolut të 
Dobrica Qosiqit. Kështu, në Serbine e viteve të nëntëdhjeta dhe të 
dymijëta vjen deri te krijimi i modelit letrar turbo-postmodern, i cili 
nënkuptonte ndërlidhjen e tregimit sublim me nacionalizmin, ndër-
kaq vdekjen e tregimit të madh e zëvendësonte tregimi mbi rrezikun 
e madh që kanos serbët. Ky fenomen edhe prodhoi atë simbiozën ak-
tuale që kritiku më i njohur postmodern nga vitet ‘80 – Aleksandar 
Jerkov, të bëhet me grupin nacionalist të shkrimtarëve më të rinj të 
brezit të mesëm, që njihen me emrin e përbashkët P70. 

Nëse shikohet retroaktivisht, fitohet përshtypja se proza e 
Shekullit qençe as që ka mundur të pranohet më mirë në një skenë 
letrare, matricat kryesore të së cilës janë të orientuara drejt një ho-
rizonti kulturologjik krejt tjetër. Në atë horizont edhe një Mirko 
Kovaç del shkrimtar i rangut të dytë, Filip Davidi është fenomen 
letrar margjinal, ndërkaq edhe Danilo Kish është një autor «që arri-
ti sukses fal çifutërisë-masonerisë». Nga ana tjetër, establishmen-
ti kulturor serb e ka pritur i mahnitur romanin Istikami i hekurt 
(Gvozdeni rov, 2004), që është i nënshkruar nga Milorad Ulemek 
Legija, atentatori i kryeministrit Zoran Gjingjiqi dhe komandant i 
njësitit për operacione speciale të policisë serbe. E pat botuar shtë-
pia botuese më e madhe në atë kohë – Narodna knjiga, e cila me vite 
të tëra aplikonte me sukses estradizimin e letërisë, duke e përdorur 
pa ngurrim popullizmin në retorikë vizuale dhe marketing. Kështu 
Istikami i hekurt u prodhua si një lektyrë e politikës reformiste anti-
Gjingjiq dhe apoteozë e luftërave të fundit, që arriti shitjen rreth 
70 mijë kopje. Kur falementoi ky mastodont prej botuesi, që në 
themele kishte kapitalin jotransparent të Sigurimit shtetëror (DB) 
dhe JUL-it të Mirjana Markoviq,4 një pjesë e kuadrove redaktoriale  
 
4  JUL – E Majta e Bashkuar Jugosllave, parti në krye të së cilës ishte Mirjana Markoviq, gruaja 
e diktatorit serb Slobodan Milosheviq. Pas përmbysjes së Milosheviqit në vitin 2000 dhe dërgi-
mit të tij në Hag, Mirjana Markoviq arratisët në Moskë.
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të saj u shpërngul në shtëpinë botuese shtetërore Službeni glasnik 
(Gazeta zyrtare), një pjesë tjetër u kthye në universitet, ndërkaq 
disa gjetën strehim në faqet e kulturës të publikimit më të rën-
dësishëm të elitës së mbijetuar të Milosheviqit – në javorën Pečat, 
drejtor i së cilës është Milorad Vuçeliq, kurse redaktor Aleksandar 
Vulin, që të dytë bashkëpunëtorë të ngushtë të çiftit sundues të 
dikurshëm. Është interesante përputhja e politikës kulturore të 
kësaj reviste me politikën redaktuese të Gazetës zyrtare, të cilën e 
udhëheqin disa funksionarë të lartë të Partisë Demokratike, përn-
dryshe respektues të veprës dhe të praktikës politike të Dobrica 
Qosiqit. Shtylla e tretë e politikës kulturore të Serbisë është çmimi i 
NIN-it, të cilin sot (janar 2011) e kryeson Vasa Pavkoviq, redaktor 
i mëhershëm i Narodna knjiga dhe kritik letrar i revistës Pečat. As 
pjesa tjetër e jurisë nuk është larg këtij pozicioni ideologjik. 

Nga gjashtë autorët e Shekullit qençe, pesë janë edhe në anto-
logjinë Nga Beogradi, me dashuri: 

Srgjan V. Teshin, Borivoje Adasheviq, Nenad Jovanoviq, Mi-
hajlo Spasojeviq dhe unë. Në dhjetë vitet e fundit secili prej nesh ka 
botuar nga disa libra, në total 26 vëllime (duke llogaritur edhe pro-
duksionin e Uglesha Shajtinac). Nga këto vëllime 7 janë romane, 9 
libra me tregime, 3 me drama, 4 përmbledhje me poezi, 1 libër ese-
sh, 1 libër me korrespodencë dhe 1 libër me prozë për fëmijë. Pos 
kësaj mbetet edhe produksioni eseistik i vëllimshëm që gjendet i 
shkepur në botimet periodike dhe gazeta. Mirëpo, gjithë ky pro-
duksion asnjëherë nuk është pranuar si letërsi që ia vlen të merret 
parasysh, por sistematikisht anashkalohej. Disa nga librat tonë 
janë pranuar shumë më mirë në rajon se në Serbi. Temat që i kemi 
trajtuar para së gjithash kanë qenë të lidhura me shkatërrimin e 
Jugosllavisë, me shkaqet dhe pasojat e luftës, pastaj me krimet, 
diskursin nacionalist dhe të urrejtjes, represionin politik, dhunën, 
fatin e emigrantëve dhe të grupeve margjinale, dramat individua-
le, deri te shembja e përditshme transicionale e sistemit. Disa nga 
këto tema lexuesit do t’i gjejnë edhe në tregimet që i kemi futur në 
këtë përzgjedhje (Glasë pëlumbash, Për sunduesin e huaj, Tullumbat 
dhe vdekja, Akullorja, Kuarti kinez).

Kur patëm nisur t’i mbledhim tregimet për këtë antologji, na 
u duk e natyrshme që të nisemi nga Shekulli qençe dhe qarku i au-
torëve që tubohen rreth shtojcës Beton, të cilin e redaktojmë në 
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kuadër të gazetës ditore Danas një herë në muaj. Kemi provuar të 
gjejmë edhe zërat e atyre shkrimtarëve dhe shkrimtareve të rinj 
që në mënyrë më të mirë mund të artikulojnë atë që mainstreami 
letrar serb e markon si e përëndësishme, më pak e vlefshme dhe e 
tepërt. Kështë kemi ardhur deri te tregimet e shkëlqyera të hunga-
rezve nga Vojvodina (Ildiko Lovash, Gjergj Serbhorvat) dhe bosh-
njakëve nga Sanxhaku (Enes Haliloviq), deri te proza e shkëlqyer 
queer (Bilana Kosmogina, Jordan Cvetanoviq), deri te letërsia 
e emigrantëve të rinj (Barbi Markoviq), apo e azilantëve të bren-
dshëm (Sergej Jankoviq, Ivan Antiq, Igor Potiq si edhe shumë të 
tjerë), përgjithësisht deri tek ata zëra që në këtë antologji fituan 
rastin e veçantë për prezentim jashë matricave rreptësisht të kon-
trollura të Serbisë.

Ashtu sikur që Shekulli qençe dhe Betoni asnjëherë nuk janë 
pranuar në Serbi, as kjo antologji, nëse do të botohej në gjuhën 
serbe, nga shumica nuk do të pritej mirë. Kjo gjithësesi ia rrit ka-
pacitetin receptues jashtë kufijve. Nuk shtrohet fare pyetja pse 
është kështu. Çka është ajo që në këto tregime tejkalon llogore-
në elementare regresive të produksionit bashkëkohor serb, që në 
mënyrë autiste mbyllet në vete? Më bie në mend filmi futurist i 
Luc Bessonit Elementi i pestë, i cili trajton rrëfimin bllokbaterian 
mbi të ligën ultimative që shfaqet çdo pesë mijë vjet duke u përpje-
kur që ta përfundojë deri në fund punën e tij arketipe: që drita të 
shndërrohet në terr dhe jeta në vdekje. Rezistenca ndaj zezonës së 
këtillë ka qenë e mundshme vetëm përmes zbulimit të elementit të 
pestë, përkatësisht përmes një komponenti që elementeve bazike 
(uji, zjarri, ajri dhe toka) ua jep kuptimin sublim me një fuqi të pa-
imagjinueshme. Ky element i pestë ishte, në të vërtetë, përfaqësu-
esja femërore e species njerëzore, në interpretimin e Milla Jovoviq.

Do të thosha se tregimet që janë përfshirë në antologjinë 
Nga Beogradi, me dashuri, e kanë një element të pestë të tyre, i cili 
para së gjithash pasqyrohet në nevojën njerëzore të të kuptuarit të 
ndërsjelltë me Tjetrin. Shpresoj se lexuesit kosovarë do të mund ta 
gjejnë këtë element në tregimet e reja nga Serbia.

Beograd, janar 2011

Përktheu: Shkëlzen Maliqi



— 17 —

E njëmend është provokim i qëllimshëm. Ideja për këtë ti-
tull të kësaj antologjie të prozës së re serbe që do të botohej në  
Kosovë doli në Beograd, në një ndejë diku rreth mesit të natës. 
U përmend “Bambi”, u përmend “Boro e Ramizi”, u përmend “Za-
stava”, u përmendën kallashnikovët, “vëllazërim- bashkimi” e 
shumëçka tjetër… Por, s`e di kush (unë kam qejf të besoj që isha 
unë ai) dha idenë që kjo antologji të kishte këtë titull: “Nga Beo-
gradi, me dashuri”. E pokështu, antologjia e letërsisë së re shqipe e 
cila po botohet në Serbi, të ketë titullin “Nga Prishtina, me dashuri”. 
Make love, no war! Paj, jo bash në këtë variant patetik. Deshëm 
diçka që mund të dukej krejt normale, por që në të njëjtën kohë 
të ishte thellësisht cinike. E çka ka më normale sesa dashuria? E, 
në anën tjetër, çka ka më cinike sesa të thuash se diçka mund të 
ardhka në Kosovë ‘Nga Beogradi, me dashuri’. E gjithashtu, çka ka 
më cinike se sa të thuash se diçka mund të ardhka në Serbi ‘Nga 
Prishtina, me dashuri’. Qoftë kjo edhe një libër letërsie! 

Në këto marrëdhëniet tona, Kosovë – Serbi, e anasjelltas, 
vetëm dashuria mungon! E po, ka munguar dhe mungon edhe sh-
këmbimi i letërsisë. Si gjithçka tjetër, edhe shkëmbimi i letërsisë ka 
qenë i tabuizuar. Atje: “Sačuvaj nas bože! Po librat e tyre ne i kemi 
djegur deri në një, para pak vitesh, si bëhet që tani u dashka t`i për-
kthejmë në gjuhën tonë të bukur serbe? Këtu: “Zoti na ruajt”, po 
librat e atyre t`mallkuar i kemi hequr prej banesave me thasë dhe 
i kemi hedhur në kontejnerë bërlloku para disa vitesh, si bëhet që 
tani u dashka t`i përkthejmë në gjuhën tonë të bukur shqipe! 

***

Dhe meqë jemi te djegia e librave dhe te kontenjerët, dua 
të rikujtoj me këtë rast disa histori librash. Në fillim të 90-ve, në 

Jeton Neziraj
MAKE BOOKS, NO WAR
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shtëpinë time, në një paradite të bukur me diell, në zjarrin që po 
piqte flinë, axha im dogji një kallabllëk libra, për të cilët thoshte 
se ‘janë për t`u djegur’. E merrni me mend, ishin libra për Titon, 
për Markisn, Leninin… Por e la pa djegë Rosa Luksemburgun, që 
s`i duket, nuk i tingëllonte aq temrrshëm, nuk i tingëllonte aq ko-
munizmisht. Thua që pastaj, mbas kësaj flake, do t`ishim të lirë, të 
lumtur... Thua që, mbas kësaj djegie të këtyre librave, me zjarrin e 
flisë, po përmbyllej një kaptinë historie, një kaptinë e keqe. Thua 
se, kështu po mbyllej përgjithmonë një mallkim. Të keqes digjia 
librat. 

Intermexo

Viti 1997 ose 1998. Para Bibliotekës Universitare në Prishtinë, jo 
larg bustit të Vuk Karaxhiqit. Një traktor ngarkonte librat shqip nga 
biblioteka a Fakulteti Filozofik aty afër dhe i niste në rrugë pa kthim… 
Të keqes nisja librat me traktor në rrugë pa kthim. 

***

Pak vite më vonë, në Prishtinë, në vitin 1999. Përfundimi i 
luftës. Shqiptarët ktheheshin në shtëpitë e tyre, serbët iknin. 
Ishte koha kur uzurpoheshin banesat e serbëve që po braktisnin 
Prishtinën. Për shumkë ishte legjitime të uzurpoje një banesë të 
një serbi; ata kanë djegë shtëpitë tona, ne tash ua marrin të tyret. Por, 
s`është ky thelbi i historisë që dua të tregoj unë. Kjo është histori 
librash. Ato ditë kontejnerët e Prishtinës ishin të mbushur me libra 
në serbisht. Shtretërit, karriget, tavolinat e bukës, thikat, pirunjët, 
uturakët e kakës, letra e toaletit, rrobet, jorganët, topat e ping-
pongut, qorapet, radiot, këpucët, brushat e dhëmbëve e shumë e 
shumë gjëra të tjera serbe në ato banesa edhe mund të mbeteshin 
për t`u përdorur nga pronarët e rinj, pos… POS, jo librat. Librat du-
hej zhdukur. Duhej djegur (e meqë veq kishte pasur shumë zjarre 
në luftë, duhej të shpikej diçka tjetër). Të keqes, digjia librat. Jo, jo, 
jo djegë. Të keqes, hidhja librat në kontejnerë bërlloku. 



— 19 —

***

Tani, mbas kaq shumë vitesh, kur duket që njerëzit kanë fi-
lluar t`i harrojnë shprehitë e djegies së librave ose të hedhjes së 
librave në kontejnerë, ne kemi marrë guximin të fillojmë t`i sh-
këmbejmë sërish librat me njëri-tjetrin. Me shpresën që njerëzit 
do t`i lexojnë. Së paku, mbase, do t`i lexojnë para se t`i hedhin në 
kontejnerë. 

Këto tregime të autorëve të rinj sërbë që po i botojmë në këtë 
antologji janë faqja tjetër e asaj Serbie që njohim ne këtu në Ko-
sovë. 

Letërsia është ana njerëzore e një shteti. Shkrimtarët janë si 
zbutësit e kafshëve të egra. Herë duke e përkëdhelur e herë duke e 
goditur me kamxhik, ata e zbusin kafshën e cila pritet që më nuk 
do të kafshojë a shqelmojë askë. 

Për fund…
Nuk mund të lë pa i falënderuar dy redaktorët e këtij boti-

mi, Sasha Iliq dhe Sasha Qiriq, përkthyesit Anton Berishaj e Fadil 
Bajraj për këtë përkthim kaq të dinjitetshëm të këtyre tregimeve 
dhe natyrisht, Shkelzen Maliqin e Naile Imamin, për përkthimin e 
antologjisë tjetër serbisht, atje në Beograd. 

Me Sasha Iliq kemi pasur kotakte të vazhdueshme tash e thu-
aja një vit. Besimin që këto dy antologji do të botoheshin nuk e 
kemi humbur asnjëherë, megjithatë, ka pasur momente kur krejt 
kjo dukej si një ‘mision i pamundur’. 

E, s`mund të lë pa përmendur Alida Bremer nga TRADUKI, e 
cila na ka shoqëruar në këtë ëndërrë për këto dy antologji. 

Make books, no war. 

Prishtinë, 15 janar 2011.
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Po rrija para dyqanit te këndi. Shkallët e derës së hyrjes vazh-
dojnë nëpër trotuar dhe buzë rrugës te grafika e vendkalimit të 
këmbësorëve, një dimension më pak. Zebra godet në kaçubat e 
gardhit me bimë të parkut të vogël dhe drejton te porta e bërë nga 
dy godina solide, të larta dhe pakëz të larguara, pas parkut. Teksa 
ulem në shkallë, me shikim përshkoj atë shirit hapësire heterogje-
ne, deri te gryka e saj në kozmos. Copa e qiellit në portë është si një 
mostër prove e tërësisë kolosale, por qenësisht të njëjtë, të garan-
tuar, të premtuar. Një qiell dhe një botë. Mbi botën derdhej drita 
nga ai qiell, ai rrezatim karakteristik nëpër ndonjë filtër atje lart, të 
cilin gjithmonë e shihja në vjeshtë, në të cilin mbizotëron e verdha, 
e cila sikur buron nga gjethet, po që mrekullueshëm i ndryshon 
ngjyrat e botës, i bën më intensive, fluoreshente. Trajtat bëhen më 
të forta, rreptësisht të definuara dhe të kthjellëta. Shkëlqejnë si të 
ishin të ndriçuara nga brenda. Një qiell i qimë që i premtohet gjithë 
botës, pastaj e sheh të grisur si një leckë e shplarë. Nevojitet gjith-
një e më shumë guxim për ta pritur dritën nga një qiell i tillë.

Pastaj pranë meje vrapoi Bobani, lakuriq gjer në bel, në çorape, 
flokëshprishur si një xhungël, lëshonte tinguj si kërmilli i hedhur 
në ujin e valë. Pas tij vraponin ca djem veshur në rroba sportive 
shushuritëse, katër-pesë sish, këmbët e tyre tingëllonin si këmbët 
e bulkthave. Kështu u ndërpre zen-pasdita ime.

Unë nuk jam fëmijë e kësaj rruge as i kësaj ane, ashtu siç ishte 
Bobani plotësisht, ose bulkthat e pezmatuar që e ndjekin. Unë jam 
këtu rastësisht, thjesht u ndala aty teksa po kërkoja një shplodhje, 
veçim, ditë monotone të mërzitshme dhe asgjë më shumë. Por e 
gjeta Bobanin, të lidhur në pakon e komplikimeve të nduarndu-
arshme dhe halleve, të betejave për mbijetesën e përditshme, pro-
blemeve familjare dhe dashunore, dilemave etike dhe estetike, 
problemeve me ligjin. Diçka nga kjo hynte edhe në brengat e mia 

Millosh Zhivanoviq
PORTA
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autentike dhe përpjekjet autiste, por teprica më nevojitej sa edhe 
lunga në bythë. Ato turbulenca nuk mund të kalonin pranë meje 
tek ashtu pa e zgjuar interesimin tim dhe unë nuk ia dola të mbe-
tem një fqinj i padukshëm. Bulkthat po ktheheshin, pa kryer punë, 
konkludoj me lehtësim në bazë të komenteve gulçuese, nderi i një 
goce kishte mbetur i pashpaguar. Ai fatkeq me siguri rri galuc në 
rrënojat e ndonjë godine të papërfunduar. Mirë t’i bëhet, le të men-
dojë pak në qetësi.

Pasi e “vendosi ta kalojë vijën, sepse asnjeri nuk do t’i ofrojë 
një punë që u përshtatet shkathtësive të tij, t’i japë një rrogë për të 
qenë dhe t’ia paguajë kontributet sociale”, nisi me shpërndarjen e 
marihuanës në atë anë. Në fillim punonte si ndërmjetës, e blen më 
lirë e shet më shtrenjtë, me sasi më të vogla. Pastaj “myshterinjtë 
e përhershëm” dhe “njerëzit seriozë” filluan të kërkojnë pako prej 
gjysmë kilogrami, ndërsa me ta marrë i kishin paguar gjysmën e 
parave, “gjysmën tjetër do t’i marrësh nesër-mbasnesër”. Bobani 
nuk kishte para për ta kompensuar gjysmën e shumës nga xhepi i 
tij, importuesi nuk kishte mirëkuptim, Bobani po atë natë qe rra-
hur dhe i qe vënë zjarri skuterit të tij, i posablerë, “i përdorur, por 
ok.” Pas këtij episodi u nis me vendomëri rrugës së pavarësimit. I 
mbolli bimët e veta jo larg nga qyteti, në oborrin e shtëpizës për 
pushime që ia kishte lënë trashëgim gjyshja, “paçka, krimi është 
me levërdi, këtë do ta kuptonte edhe gjyshja”. Dhe, nisi t’i shkojë 
mbarë, kostoja ishte shumë e ulët në raport me të ardhurat, bënte 
kujdes që askë të mos e trazonte, madje mendonte që ai vetë t’ia 
ofronte paratë për shantazh ndonjërit nga të mëdhenjtë, “dhe të 
punojë si njeri, fare pa merak”. Nuk punonte me gjithfarë kara-
filash dhe njerëz të panjohur, vetëm me rekomandim, vetëm me 
myshterinj të provuar dhe ata që paguanin rregullisht, dhe vetëm 
me sasi më të mëdha. Nëpërmjet një reviste porositi farë hibride 
nga Holanda, dhe ajo pa kurrfarë problemi arriti me postë. Pasi lu-
lëzoi, ishte tepër i kënaqur me rezultatet, “vetëm që horrat të mos 
e shpallnin legalizimin, do të bjerë çmimi, he-he”. I vetmi problem 
qenë transporti dhe depoja. Pjesën më të madhe të mallit e mbante 
në tavanin e shtëpizës. Nuk transportonte shumë me një dërgesë, 
vetëm ato që tashmë ishin porositur ose për të cilën ishte i sigurt se 
do ta shiste në dy-tri ditët e e ardhshme. E bleu motoçikletën, kësaj 
radhe një makinë serioze, njësoj “i përdorur, por ok, bash i lirë”, 
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sepse “xhandarëve nuk u bie ndërmend të kontrollojnë motoçi-
kletën apo mtoçiklistin, vetëm sigurohen nëse e kam helmetën, 
pyesin sa kubikësh është, sa kuajsh, sa e kam paguar”. Në shportë 
e montoi një valixhe të vogël, hejbe moderne prej plastike, dhe në 
të i transportonte ato sasi më të vogla, të cilat një kohë i mban-
te nën shtrat, në apartamentin ku jetonte me prindërit dhe mo-
trën. Meqenëse kjo qe jopraktike, deshi ta ndryshonte strehën dhe 
zgjedhja ra në një rrokaqiell të papërfunduar dhe tashmë gati të 
shkatërruar, i cili tash e shumë vite është i tillë, që nga koha kur sh-
teti pati premtuar se do të ndërtonte apartamente për çiftet e reja 
bashkëshortore, “unë nuk jam çift i ri bashkëshortor, por githsesi 
jam me perspektivë”. Në bodrumin e lartë të asaj rrënoje, midis 
konstruksioneve të tjera fantazmagorike, pranë shtyllës së oxha-
kut lart mbi truall qëndronte një platformë betoni, që s’mund ta 
arrije me dorë, pa shkallë që do të çonin tek ajo, ndërsa ekzistenca 
e saj arsyetohej pjesërisht me derën prej llamarine të oxhakut. Bo-
bani e gjeti një dërrasë të gjatë dhe të trashë, që i shërbente si një 
rampë për në platformë dhe të cilën e ruante të fshehur në një vend 
të veçantë. Nëpër derë hodhi në oxhak një sasi të madhe plehrash 
dhe gjërash që mund t’i gjesh në një shesh ndërtimi të braktisur, 
dhe kështu e mbushi gjer te një nivel i caktuar. Përmbi mbeturina 
fiksoi një pllakë metalike me dimensione të sakta, ndërsa mbi të i 
mbante pakot që i mbulonte me një tabelë kompensate, “një strehë 
e përsosur për një punë të përsosur”. Përballë rrënojës fantazma-
gorike, e cila nga larg ta përkujton Kadinjaçën, është një pallat të 
cilin në masë të madhe e banojnë oficerë të pensionuar. Do të qe 
vërtet idilike po të vendoseshin aty çiftet e reja bashkëshortore që 
bëjnë fëmijë si të krisur. Nejse, pas ca kohësh, një nga pensioni-
stët filloi ta vëzhgonte rrënojën me dylbi, sepse i dukej, e shpejt e 
kuptoi se pati të drejtë, se njerëzit që relativisht shpesh hynin atje, 
për ta kryer nevojën siç besonte, në të vërtetë ishte një person i 
vetëm, gjithmonë me një çantë shpine. Oficeri i gardës ndaj çdo 
lloj përtacie, subersioni dhe nihilizmi nacional ndjente neveri dhe, 
posa i vërtetoi dyshimet e veta, i informoi organet kompetente. 
Policia e vendosi pritën, njerëz me rroba civile në një automobil 
civil. Nuk pritën shumë. Natën e dytë u shfaq komshiu im fatzi me 
strajcën në shpinë. Pasi zbriti në bodrum, kuptoi që e kishte harru-
ar llambën e dorës, “qija nanën, përtoja të kthehesha”. Disi e nxori 
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dërrasën, e mbështeti mbi platformë dhe hipi lart. Ashtu qorrazi 
trazonte nëpër oxhak në kërkim të pakos që i duhej, i mbushur 
nervozizëm për këtë shkak, bëri një hap të gabuar dhe u rrëzua. I 
theu të dyja këmbët. Ulërinte atje poshtë në terr, policët vrapuan 
dhe e gjetën të thyer e zbërthyer me pesë kilogramë marihuanë 
që shquhej, e kjo ishte vërtetuar me analiza, me një përmbajtje të 
jashtëzakonshme të THC-së. Më thirri nga stacioni dhe me një zë 
të çakërdisur më luste ta thërras kushëririn e tij nga daja, të kon-
taktoj një avokat që ky do të ma rekomandonte, t’ia rrëfej të gjitha 
dhe t’ia jap të gjitha paratë që do i gjeja në vendet që m’i tha një për 
një. Meqenëse bëhej fjalë për një shumë mjaft të madhe, prindërit 
e shashtrisur u shtangën, ajo mjaftonte edhe për avokatin dhe gji-
thçka tjetër, Bobanit iu mundësua shpejt që procesin gjyqësor ta 
priste në liri, por jo edhe aq shpejt për t’u ikur metodave të prefe-
ruara të policisë së këtushme për grumbullimin e informacioneve 
lidhur me tregun, “jemi marrë vesh që këtë të mos e përmend, për 
të mirën e përgjithshme”. Duke iu falënderuar avokatit dhe lidhje-
ve të tij gjithçka mori fund aq lehtë sa nuk e prisnin, megjithëse për 
gjatë kohë Bobani do të jetë në minus, edhe nëse do ta vazhdonte 
punën me të njëjtin intensitet. U dënua me tre vjet me kusht, te-
për, tepër mirë, por mendoja se zemra thjesht do t’i bllokonte teksa 
po rrinim në korridor para sallës së gjyqit, unë në një kolltuk të 
ngjashëm me ato të kinemasë, ai në karrocë invalidësh. Ishte i tëri 
i gjelbër, dridhej, me mosbesim shikonte përreth dhe i kapte fjalët 
e mnershme të bisedave para sallave të tjera të gjyqit, në pritje të 
ekzekutimit shikonte i humbur këmbët e tij të mbështjella në allçi, 
komshiu im Bobani, për miqtë afaristë Bob El Ninjo, Bob Dylan, 
outlow, outcast, how does it feel? Nuk më lejoi të hyja me të bren-
da, nuk dëshironte ta shoh në gjendje edhe më të keqe, nëse është 
e mundur diçka më e keqe se kjo. Kurrë nuk e kam mësuar se çfarë 
saktësisht kishte ndodhur në gjykatore. Pasi doli, sytë i kishte të 
përgjakur, nuk mund të fliste. U përshëndet me avokatin dhe gjatë 
kohë shikimin e kishte gozhduar mbi mua. Ma kërkoi një cigare. E 
nxori tymin e parë të madh dhe pëshpëriti, “të falemnderit Alek-
sandër, të falemnderit si vëllait, të kam borxh sa të jem gjallë”. Në 
rregull është, thashë, dhe mua nuk më ke borxh asgjë, por atij djalli 
të cilin e përshëndete. E dhela supeve dhe e shtyra jashtë nga ajo 
godinë, e cila me ftohtësinë e saj të kujton muzeun e gjenocidit, 
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nëpër korridoret e errëta të të cilit lëvizin njerëzit duke u valëvitur 
me një buzëqeshje të verbëruar, të veshur në rroba të metalizuara 
që nuk lënë të depërtojnë as lëngjet, as pordha, me fytyra të rruara 
e të lëmueta, të parfumuara me para.

Në apartamentin e Bobanit mbretëroi pikëllimi dhe mosbe-
simi. Babai vazhdimisht e përsëriste se nuk e dinte si do t’i pagu-
ante borxhet, se do të detyrohen ta shesin makinën, ndoshta edhe 
shtëpizën për pushime, vërtet më nuk dinte gjë fare, kërcënonte 
se do ta largonte nga testamenti, se do ta vriste, nëna ulërinte se 
do e vriste veten, motra dëneste. Ai ia mbante motrës dorën, shi-
konte këmbët e veta të thyera dhe heshtte. Motrën e tij të gjithë 
e quanin Beki, nuk e di përse. Ajo është shumë më e re se ne. Jam 
dashuruar në të në kohën që ende bënte pjesë te fëmijët. Pakoja e 
saj e halleve të marra ndoshta është dhe më e keqe se e tij, po nga 
ajo kam parë më pak vetë, e më shumë kam dëgjuar nga Bobani. 
Kur nisi të zhvillohej nga një fëmijë i ëmbël, të shpërthejë brenda 
vetvetes, kjo askë në rrethin e saj nuk e kishte lënë indiferent, për 
fat të keq as shokët e Bobanit nga fëmijëria, me praninë e të cilëve 
ishte mësuar që në moshë të vogël dhe të cilët i konsideronte si 
vëllezër më të vjetër dhe pakëz më të largët. Në një ndoca festë, pas 
ca pikash alkooli më shumë, filloi të rridhte patologjia e fshehur 
në trurin e tyre, dhe pas sjelljes së saj pakëz më të lirë, e përdhu-
nuan, ata të tretë. Ajo fillimisht sikur qeshte, duke mos dashur të 
shkaktojë keqardhje që do ta rrezikonte popullaritetin në rritje, të 
duket budallaçkë para djemve më të rritur, pastaj gjithjë e më me 
vendosmëri përpiqej të mbrohej, çka vetëm i shkaktonte shenja 
nëpër gjymtyrë, e kur edhe i treti e bëri atë që deshi, prridhej me 
hidhërim, ndërsa barku i tkurrej nga një spazmë e pakontrolluar. 
Bobani pas kësaj sillej me egërsi dhe hakmerrej si dinte dhe mun-
dte, pastaj ndali, disi e fshiu këtë nga koka, ose e groposi, dhe kurrë 
më në asnjë mënyrë nuk iu kthye kësaj teme. Në të vërtetë, vetëm 
një herë. Shumë më vonë, Beki e kishte një të dashur, të cilin sikur e 
donte dhe me të cilin mendonte seriozisht, prandaj i kishte rrëfyer 
për atë natë. Akt me të cilin demonstrohet besimi, gjithsesi, por ajo 
kështu vetvetes ia kiste bërë një introduktë, ndërsa kishte përfun-
duar me ndërprerjen e dhembshme të asaj lidhjeje. Ishin grindur 
keq dhe ajo i kishte thënë se ajo që i kishte ndodhur atë natë të 
kobshme, e kishte poshtëruar dhe i dhembte, por që kishte qenë 
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“seksi më i mirë që e kishte patur në jetë”, e posaçërisht më i mirë 
“se ajo që ai e quan seks”. Nuk e kishte parë më, ndërsa ai, i shashti-
sur nga ato që kishte dëgjuar, e gjen Bobanin dhe me besnikëri ia 
rrëfen grindjen midis tyre. Ky e kishte dëgjuar pa e ndërprerë dhe 
pa kurrfarë reagimi, pastaj e kishte dëbuar nga apartamenti dhe e 
kishte pirë një shishe raki. Si e damkosur nga ajo dhunë, Beki kish-
te krijuar një varg situatash incidentale dhe sjelljesh të lafitura, në 
të cilat i ofronte botës tepër hapur të vetmen gjë që e mendonte se 
e ka, e për të cilën ajo “botë” do ishte e interesuar. Pasi prindërit ia 
blenë kompjuterin, e kishte blerë një web-kamerë të vogël dhe për-
mes një porno siti të prodhimit vendas kishte hyrë në industrinë e 
vërtetë. Para syrit të vogël të kamerës bënte me trupin e vet gjithë 
ç’kërkonin ata qentë ligavecë, të plakur, nga rrjeti. Të gjitha këto 
m’i kishte tregur Bobani pasi i kishte mësuar, e duhej mjaft kohë 
që ato lajme të arrinin nëpër kanale të gjata e të tërthorta. I ndër-
gjegjshëm për trupin e saj, të cilin e kisha vënë re aq shumë herë 
nëpërmjet gardërobës, nuk rezistova dot. E gjeta atë sit, e pashë 
atje fotografinë e saj të nënshkruar me Angel. Kishte flokë të sh-
kurtër, të ngjyrosur në vjollcë llamburitëse, si ta kishte ndriçuar 
ajo dritë vjeshte. Shkruante që fiks në këtë orë ajo do ishte on-line. 
Në kohën e caktuar u shfaqa në po atë vend, erdha në atë takim të 
sëmurë duke u turpëruar nga vetvetja. Pasi klikova mbi foton e saj, 
u hap dritarja nëpër të cilën shikoja transmetimin live nga dhoma 
e saj, nga po ajo dhomë ku jetonte në kohën kur u njoha me vëllain 
e saj. Posa e pashë të qeshur në krevat, “të veshur” në të linjta të 
pakta, u ndeza si një qen. Nisi t’i zhveshë ato lecka nga vetja, dhe si-
kur m’u vërsul vala e një përzierjeje të tmerrshme, të panatyrshme. 
Më kapën ethe të tmerrshme, ma kafshonte lukthin, e dëshpërova 
veten time, m’u kujtua Bobani, m’u kujtua ajo në kohën kur e kisha 
njohur. E kafshova buzën deri në gjak, e ndërpreva lidhjen dhe gati 
e theva mouse-in. Mbrëmjen e kalova në meditim. Beki ka fituar 
para solide dhe kushedi sa do të fundosej po të mos i kishte zbuluar 
të gjitha vëllai i saj. Vebmasteri kishte bërë përpjekje gjatë kohë që 
të bënte foto për ndonjë magazinë të shtypur, ajo këtë e kishte re-
fuzuar vazhdimisht, por pasi një herë ai kishte insistuar aq shumë 
dhe kishte ofruar një shumë mjaft të madhe, kishte pranuar. Pa-
staj, një i njohur i një shoku e kishte gjetur magazinën në çantën 
shkollore të vëllait më të vogël, shoku i kishte shikuar fotografitë, 
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e kishte njohur Bekin dhe i ia kishte sjellë revistën Bobanit. Ky m’i 
përcolli lajmet, me ditë të tëra ishte përgatitur psikikisht, pastaj 
kishte hyrë pa trokitur në dhomën e motrës me mendimin që ta go-
diste me shuplakë dhe t’i thotë diçka vërtetë të vrazhdë, por vetëm 
e kishte hedhur gazetën në krevat dhe e kishte përqafuar fort. Ajo 
qau pak dhe më vonë, disi sakaq e kishte rrënuar urën që çonte në 
zemrën e porno-industrisë lokale, duke zhgënjyer ashtu pamasë 
webmaster-in dhe porno-surfer-ët e shumtë. Pakëz e kishte zbutur 
ngjyrën e flokëve, vuri syzet dhe u regjistrua në fakultet. Tha që do 
t’i kushtohej shkencës, ose të paktën do të martohej me një “shko-
llar të hijshëm”.Gjithë çfarë dija për të dhe ato më të përçudshmet 
që mund t’i vija re në fjalët ngapak të ngatërruara të Bobanit, gjithë 
çfarë kisha parë brenda vetes, shkaktar i të cilave qe ajo, e gjithë kjo 
përbënte një pako fantastike gabimesh dhe dhune. Mendoja që kjo 
pako thjesht do të më lodhte së tepërmi dhe do të më ndante nga 
ajo, por kjo nuk ngjau. Vërtet që e humba dëshirën për t’u kënaqur 
me trupin e saj, sepse ai u bë asociacion për diçka krejtësisht tjetër, 
jo për kënaqësi, por ndjeja diçka të heshtur ndaj saj. Ia kisha rezer-
vuar një vend të veçantë, si për një farefis të posaçëm, të cilin as që 
e njeh si duhet, por e di që është atje diku dhe është e nevojshme 
që dikush si ai të ekzistojë. Ja, nga ditët e mia monotone nuk ka 
mbetur shumë, duke iu falënderuar Bobanit dhe motrës së tij, në 
të vërtetë duke iu falënderuar botës dhe rastit që qe rrokulisur mbi 
ta posaçërisht dhe mbi mua posaçërisht, po edhe nëpërmjet tyre, 
si nëpërmjet një thjerrëze, më godasnin mua.

Shpesh e vizitoja Bobanin në kohën që ishte i lidhur për karro-
cën invalidore. Kuptova që bota e tij ishte reduktuar në motrën 
e tij dhe në mua. Nga thyerjet financiare-emotive pas burgosjes, 
me prindërit gati nuk komunikonte fare. Babai i tij më parë ishte 
kryesisht një njeri normal, i ndershëm dhe punëtor, i cili me gjithë 
forcën e vet dëshiron të jetë i rëndomtë, por që më nuk ia arrin 
ta definojë këtë “rëndomtësi”. Me siguri kjo shkaktonte kthesa të 
kohëpaskohshme iracionale dhe ekzaltime lidhur me disa çështje 
politike gjithnjë aktuale. Kështu, i ati i Bobanit pranë jastëkut e 
mbante librin e atij rusi maniakal që kishte qëlluar mbi Sarajevë, 
ndërsa dyshimi në presupozimet themelore të jetesës së tij sikur 
shpërthente me një fuqi të veçantë në kohë zgjedhjesh, kur bëhej 
vërtet i padurueshëm. “Eh, baba, baba, botë të mrekullueshme më 
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latë pas, ti dhe ai rusi yt i çmendur”, këto fjalë ia hedhte herë-herë 
Bobani. Tani nuk kishte më as hedhje fjalësh, vetëm heshtje, të ci-
lës koeficienti i padurueshmërisë i rritej vazhdimisht. 

Ato ditë llomotisnim papra, për gjithçka dhe çkado, të mbyllur 
në dhomë si në një kapsollë, duke presupozuar pavetëdijshëm se 
ajo është një bunker i pashkatërrueshëm dhe se përgjithmonë do 
të na mbronte nga mynxyrat e botës, e cila ishte shndërruar në 
një zonë të jashtme të llahtarshme, arenë destruksioni, radiacioni, 
tragjedive të përveçme dhe kolektive, zonë në të cilën e mira e pa-
kushtëzuar është njësoj e pranishme si edhe e keqja, por aq shumë 
duar zgjaten drejt të keqes ndjellëse. Beki kohë pas kohe vinte për 
të pirë një kafe me dy “të shkarë në pushimin vjetor”. E gjerbnim 
ujin e zi pa fjalë, mirënjohës ndaj njëri-tjetrit për ato çaste të qeta 
pozitive, megjithëse e dinim se kjo nuk mund të zgjasë, se zona e 
jashtme nuk gjen qetësi dhe se djalli, heret a vonë, do të shfaqej në 
trajtën e një prifti-batman-i të zi, të tërbuar, i cili do të trokasë në 
dritare, shenjë kjo se duhet të shkojmë tutje e tutje për të bredhur 
nëpër botë, deri në fund të të gjitha ditëve. Në përpjekjen që të për-
gatitemi për të ardhmen e shkërdhyer, shpesh farkonim plane për 
eliminimin e pakos së mbetur të marihuanës, në tavanin e shtë-
pizës për pushime, dhe meqë Bobani e përsëriste pandërprerë se 
më detyrohej, sepse kisha qëndruar pranë tij në kohë të vështira, i 
thashë se do të mund të më ndihmonte të gjeja ndonjë punë për të 
qenë nga kjo anë e ligjit, sepse në atë moment puna më nevojitej 
dëshpërimisht. Premtoi se do të bënte gjithë ç’ishte brenda mun-
dësive të tij. Pasi më në fund e hoqi allçinë, u detyrua të shkonte në 
rehabilitim, sepse ai ishte trashur ca, ndërsa këmbët i ishin tëho-
lluar dhe i kutërbonin si vejusha të dehura nga jugu.

Isha mahmur, i shtangur nga i ftohti përpiqesha të drejtohem 
në krevat, sytë më digjnin tmerrësisht dhe e urreja me sa fuqi kisha 
telefonin e mallkuar që fërshëllente si një sirenë, si Red Alert, në 5 
të mëngjesit. Zëri i Bobanit ishte i fortë dhe i gëzueshëm, si të ishte 
i zgjuar tash e pesëdhjetë vjet dhe do të rrinte zgjuar edhe njëqind 
vjet të tjera. Më njoftonte se kishte një punë ideale për mua, se 
duhej të takohemi pas një ore, në cepin e kundërt të qytetit, në 
një paralagje të harruar edhe prej zotit, në bregun tjetër të lumit. 
Më priste me punëdhënësin potencial, vëllamin Rade, shok nga 
ushtria, para një ndërtese të hirtë pa fasadë, me një oxhak tepër 
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të madh dhe me një portë metalike të zezë. Rade më përshëndeti 
përzemërsisht dhe më njohu me biznesin e tij. Ai njeri e drejtonte 
një krematorium dhe bënte transportin e “atyre që nuk janë më 
me ne, dritë u pastë shpirti”. Më pëlqeu që në topin e parë. Ishte 
i stisur në mënyrë perfekte, me një kravatë flutur të zezë, kishte 
duar të buta dhe të bardha, ndërsa nga çmimet e shërbimeve të tij 
pjesëtarëve të farefisit në zi u shkëpteshin veshët. Kishte një park 
solid makinash, të përbërë nga Mercedesë të prodhuar në mënyrë 
speciale, “të fuqishëm, të gjerë, komodë, me sisteme të posaçme 
për ftohje dhe ajrosje dhe me pajisje të shkëlqyera muzikore”. Puna 
ime do ishte të vozis një nga ato anije, ta sjell të vdekurin deri në 
krematorium, nëse do të kremohej, ose vetëm deri në varreza, nëse 
është “konservator”. Paga e rregullt ishte me tepër se e kënaqshme, 
plus puna jashtë orarit. U bë? U bë! Shtrënguam duart të tretë me 
radhë dhe Rade na ftoi brenda, për të ma treguar uniformën e 
punës. Teksa e veshja xhaketën e zezë nga kadifeja e imët me dy 
trëndafila të zinj dantelle në jakë, pyesja veten nëse edhe unë do 
kisha një kravatë flutur. “A, jo, jo. Shoferët mbajnë kordhele kau-
bojsh, kjo jep një dozë të lehtë aventurizmi”. E vura lakun e zi rreth 
qafës dhe karriera nisi të rrokulliset drejt të panjohurës, në rrotët 
e Mercedesit të zi.

Bobani propozoi të hidheshim diku për një pije, “ta festojmë 
një fillim të ri”. Pas këndit u ndeshëm me një grup karafilash, djem 
e vajza, të veshur si për karnevale, me grim, të maskuar. Erup-
sioni i befasishëm e ngjyrave dhe qeshjes në mëngjesin e hirtë 
dhe kohën e hirtë. Na përshëndesnin me dorë dhe bërtisnin me 
gajasje “mirëmëngjes Vietnam, mirëmëngjes Amerikë”. Bobani 
bërtiste “mirëmëngjes polici, mirëmëngjes shërbim sekret”, Rade 
bërtiste “ngrihuni ju varreza të dheut, mirëmëngjes”, unë bërtisja 
“mir’m’ngjes, kafe! mir’m’ngjes, kafee!” Festa voodoo spontane u 
zhvendos matanë rrugës, në barin Guaska. Menjëherë më erdhi 
kafja irlandeze, të cilën e grishja për mirëmëngjes, dhe viski do-
pio pranë, për zgjimin e moyo-man-it. Shokët më humbën në atë 
rrëmujë të përgjithshme që mbretëronte brenda, gurgule e vërtetë. 
Një nga ata garipa e hurbte viskin nga gota ime dhe përpiqej që me 
britma të depërtonte muzikën deri te veshët e mi. “Po më ngjan 
me punëtorin e entit të shërbimeve mortore”, më thotë ai. “Por, 
unë vërtet jam punëtor i entit të shërbimeve mortore”, përgjigjem. 
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“Nuk është çudi prandaj që më ngjan... Shiko, nëse do që të ndje-
hesh mirë, nëse do të vallëzosh ashtu si askund tjetër, lesbian bar 
është vendi i vërtetë”. E vura re Raden, i prezantonte hapat më 
të çmendur të vallëzimit që i kisha parë ndonjëherë, lëshohej te-
poshtë parmakëve dhe e kapërcente banakun. Fytyrën e kishte të 
larë në djersë dhe kravata flutur i ishte shtrembëruar pakëz, por 
sytë i shkëlqenin çmendurisht dhe me tërbim, dhe buzët i zgjero-
heshin gjithnjë e më shumë në një buzëqeshje lumturie të çastit, të 
vërtetë, të papërsëritshme. 

Më vonë atë ditë, Rade më njoftoi se “në dreq, duhet të shkoj 
për myshterinë e parë” dhe ta transportoj në një qytet nja njëqind 
kilometra larg. Ishte i dërmuar, mezi e mbanin këmbët, mëngët e 
xhaketës i kishte të ndara nga pjesa tjetër, këmishën e kishte copë-
copë, pa kravatë. As unë nuk isha në gjendje më të mirë. Bobani 
flinte në njërin nga automobilët, i mallkuari. Ç’të bëja, bëra një 
dush shpejt e shpejt dhe i hipa makinës diabolike. Një orë e gjysmë 
më vonë isha në qytetin tjetër, para shtëpisë ku duhej ta dorëzoja të 
vdekurin. Oborri ishte i mbushur plot me njerëz të cilët, të kërru-
sur, endeshin poshtë e lart. Posa e ndala makinën, dëgjova kuka-
mën dhe shumica sish ia mësynë drejt meje. U drodha nga frika 
dhe nuk dija ç’të bëja, ndërsa ata vinin si zombi, u merreshin këm-
bët rreth automobilit, më shikonin nëpërmjet xhamit. Disa duar u 
përpoqën ta hapnin bagazhin e makinës, s’kam nga t’ia mbaj, dal 
nga makina. Kërkova me shikim ndonjë njeri që do të më drejtohej, 
por asnjeri më nuk më shikonte mua dhe askush nuk thoshte asgjë 
që do të kishte ndonjë kuptim. Kukama nga oborri vazhdon pan-
dërprerë, ndërsa rreth vetes kohë pas kohe dëgjoj vetëm murmu-
rima të shkurtra. E hapa kargo-hapësirën time dhe duar të shumta 
heshturazi e rrëmbyen arkivolin. Pastaj, s’e di nga, u shfaq një njeri 
i madh me mustaqe, i enjtur dhe i skuqur, kutërbonte një raki të 
rëndë, mendoj raki rrushi. U hodh mbi arkivol përmbi gjithë ato 
duar, ndërsa ato u tërhoqën në panik. Rënkonte, më shumë mumu-
riste kundër fatit të keq që e kishte gjetur, dhe kjo u shndërrua në 
diç të ngjashme me ungërimën. “Ata e vranë”, dëgjova, “për shkak 
të tyre ka vdekur”, me tërbim godiste arkivolin me pëllëmbë. Deri-
sa ishte ashtu i lakuar përmbys, ia vura re në shpinë revolen e futur 
në pantallona, dhe anksioziteti im e arriti dritën e kuqe. “Për shkak 
të tyre ka vdekur, nënën e nënës, gjakun ua shkërdhefsha”, përsëri-
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ste pandërprerë, duke marrë frymë me vështirësi, dhe u drejtua. 
Duart u kthyen dhe e nxorën arkivolin. “Vetëm le të shfaqen në 
varreza, kjo do ua bëjë gjyqin”. Shikoja pistoletën në dorën e tij 
që dridhej, alkooli i mëngjesit ma kishte brejtur barkun dhe lukthi 
krijoi një zë që më depërtoi gjer në grykë, sikur nuk donte të mbe-
tej i pahetueshëm. Bëra një hap mbrapa, njeriu shikonte me tërbim 
në drejtimin tim. “Çka?!”, ulëriti. Zotëri, jam i sigurt e ai tani është 
në një vend më të mirë, shqiptova mezi nëpër dhëmbë. “Tani e gje-
te të bësh shaka me mua, nënën e pederastit!” Ma futi tytën në 
kërthizë. U largova ngadalë duke ecur mbrapa, deri te dera e hapur. 
Hyra shpejt në makinë, e mbylla derën dhe, duke kërcitur gomat, 
nxitova rrugës teposhtë. Roadrunner, Roadrunner...

Ca ditë në vijim vozita vetëm nëpër qytet, pastaj e transpor-
tova edhe një ngarkesë speciale. U mora vesh me Bobanin që mari-
huanën e tij të mbetur ta asgjësonim në krematorium, me pajtimin 
e Rades, natyrisht. Shkuam në mbrëmje në shtëpizën e pushimeve 
dhe e mbushëm një arkivol prej drurit të bungut. Dhe ja ku jemi, 
nxitojmë nëpër mjegullën e dendur dhe vërtitemi nëpër rrugët 
gjarpëruese që e përshkojnë pyllin malor, në Mercedesin mortor, 
me arkivolin përplot skank dhe me një muzikë fenomenale, fugoj-
më drejt qytetit dhe, nëse tani do na kapnin, me siguri asnjeri nuk 
do ta kuptonte se bëhet fjalë për luftë kundër drogës dhe krimit – 
“pa trodon në shek. 21”, siç predikonte në radio Fleka i ndjerë, në 
mbarim të shekullit njëzet. Rade na priste me padurim.

E zbrazëm arkivolin mbi pllakën që futej në furrë dhe e stër-
pikëm atë grumbull me ujë, që të mos shpërthenin flakë tepër të 
mëdha. Bobani dhe Rade i sillnin dhe i radhitnin kutitë e stërmëd-
ha e të zhurmshme, unë vrapova deri tek ai bari, i gjeta karafilat 
karnevaleskë dhe u thashë të tuboheshin para portës së zezë. E 
lëshuam muzikën në natë. Jonathan Richman këndonte I was 
dancing in the lesbian bar, au au... Karafilat ulërinin dhe kërcenin 
para portës, duke u përpjekur të shihnin se çfarë po ngjante.... but 
in this bar things were done my way... Pastaj Rade e rregulloi dhe 
e ndezi furrën gjigante, Bobani ishte i nemitur para asaj pamjeje. 
“Ta qifsha, ky nuk është oxhak, kjo është një rampë për lansimin 
e raketave”. Filloi ceremonia e ofrimit të flisë për të gjitha hyjnitë 
që ndonjëherë kishin pretenduar të banonin në atë qiell të qimë 
– “Ja ku e keni, të gjithë! E dimë që atje lart është stërmbushur 
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dhe që rënkoni në orgjitë e shfrenuara!” E ofruam flinë tonë të 
tymosur, për ne të tretë, për motrën e Bobanit, për këta karafila 
aty para. Dëshironim që disi në mënyrë naive ta grishnim Fundin, 
ashtu që do organizonim festën e madhe të Fundit të një konti-
nuumi këmbëngulës, i cili na keqtrajton dhe ndyrdh si një presë, 
Fundi, përsërisja në vete, mbarimi, konjec, pikë dhe cut. I prekur 
thellë nga festa, ndjeja nevojën që pikërisht tani në një mendim t’i 
përfshija të gjitha çastet thelbësore dhe të gjithë njerëzit e tjerë, 
që nga kujtimet e para deri në këtë moment. Nga oxhaku filloi të 
ngritej një moyo gjigant, të përhapej nëpër mjegull dhe retë e ulëta, 
të cilat atë natë po e shtrëngonin qytetin. Karafilat i kuptuan me-
njëherë ndodhitë dhe rëndësinë e tyre, dhe tashmë po vallëzonin 
në mënyrë histerike, duartrokisnin dhe i binin me poterë portës. 
Lumturia zbriti në këtë paralagje të harruar nga zoti. U zgjova të 
nesërmen rreth mesditës, isha i shtrirë në dyshemenë e kremato-
riumit, Bobani dhe Rade u përngjanin trupave që me shishet e vi-
skit në dorë prisnin të kremoheshin. Pjeka kafen dhe me aromën e 
saj ringjalla të vdekurit. Pasi erdhëm në vete, i thashë Rades se do 
merrja pushim disa ditë, dhe ai u pajtua heshturazi, bënte me ko-
kën e tij flokëshprishur me aq mirëkuptim, sa kuptova që edhe për 
vete e dëshironte të njëjtën gjë. Kur hyra herën tjetër në oborrin 
me portën e zezë, Rade nuk ishte më aty. Një njeri i panjohur tha 
se Rade ia kishte shitur dyqanin dhe kishte shkuar diku. Kurrë më 
nuk dëgjova gjë për të. Njerëzit ikin, zhduken. Ka aq shumë arsye 
për të cilat dikush e rrënon urën dhe merr udhë.

Jam ulur në shkallë, vështroj portën e madhe dhe copën e qi-
ellit në të. Pronari i trashë, zeshkan, i dragstorit deklaron me zërin 
serioz se nuk ka më kredi përderisa të mos i paguaj të gjitha. Ia 
jap paratë përmbi supe. Je djalë i ndershëm, thotë, a do të punosh 
me mua? Jo, s’dua, them, nuk planifikoj të ndalem gjatë këtu, nuk 
është e mërzitshme. Qeshën me zë të mbytur nga kolltuku i tij i sh-
katërruar. Njeri i bardhë, i butë e qaraman, ma hedh mbas. Bobani 
përvidhet teposhtë rrugës si një fantazmë. Dridhet ashtu i zhve-
shur e i zbathur, ka ca gërvishtje në fytyrë, nga shkurret ku fshihej 
deri tashti. Pyet nëse i kam parë ata kopukë që e ndiqnin. I them 
që kanë shkuar dhe se tani është i sigurt. Bën sikur hidhërohet që 
nuk e kërkova menjëherë. Me të qeshur i them se më kot i kishte 
shpëtuar burgut asohere nëse tani do ta kapnin me presh në dorë, 
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dhe e pëson për kurvëri. Prgjigjet me një grimasë të budallepsur. 
Shkon në shtëpi të rregullohet, duhet të shtrihet pakëz. Shko mik, 
i them më shumë vetes se atij, kridhem edhe unë, drejt nëpër atë 
portë, drejt në atë zbrazëtinë e furishme atje lart.

***
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botuar përmbledhjet me poezi Ignore The Nightmare in The Bathroom 
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ka përgatitur botimet Serbia si makinë (2007) dhe Antimemorandum 
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Austriakë!
Nëpër gjithë Vjenën u përhap britma e zhurmshme dhe sa çel 

e mbyll sytë i mobilizoi gjithë banorët. Në të njëjtën kohë po përga-
titesha ta thërras një bio-tinejxher shkërdhatë, i cili ditë me radhë, 
gjithnjë kur nisesha për në atelie, më vihej mbrapa me një fotografi 
të arushit koala në dorë. I thashë se isha pa asnjë qindarkë, i thos-
ha, më ka braktisur gruaja, paguaj alimentacionin. O burrë, jetoj nga 
piktura, thashë, ndërsa ai vazhdonte njësoj rreth arushit të hirtë 
xhuxh në fotografi. Punë e tij është, të mos heqë dorë, gjithnjë de-
risa në formularin, që duket pas fotografisë së koalës, të mos gdhijë 
numri i llogarisë tënde bankare. U përgatita, pra, ta impresionoj 
idealistin e paformuar, ta vë në gjumë me bashkëtingëllore eksplo-
zive, kur nëpër qytet gjëmoi klithma monstruoze:

Austriakë!
Po atë çast e largova vëmendjen prej adoleshentit, ashtu si një 

monstër më e vogël do të lejonte t’i binte preja nga goja, nëse do të 
dilte përnjëherësh Godzila nga ana e prapme e malit. Adoleshenti, 
nga ana e tij, u largua pa asnjë koment, si preja e një monstre më të 
vogël, për një çast i harruar për shkak të Godzilas. Diçka e prapë po 
ndodhte në rrugë. Nga të gjitha hyrjet dhe kalimet, kiosqet, skutat, 
autobuzët, merrnin turr grupe njerëzish dhe filluan të derdheshin 
në rrugën Mariahilfer, nëpër të cilën, siç konstatova, tashmë po lë-
vizte një rrëke e dendur dhe e pandalshme qytetarësh. Thirri njerëzit 
mjaft zëshëm, mendova, dhe ata do të përgjigjen. Gjithnjë kundërsh-
tar i tubimeve masive, njeri që shkon rrugës së vet, i papërshtatur, 
individualist, ai që do të vdesë i vetëm, u pëpoqa të vrapoj diku, të 
fshihem te hyrja e ndonjë pallati, por kudo që dëshiroja të futesha 
e gjeja të stërmbushur me banorë, të cilët ngatërroheshin te portat 
në përpjekje që nga banesat e tyre të gjithë të dilnin të parët në 
të njëjtën kohë. Vrapoja midis njerëzish majtas, djathtas, përpara, 

Barbara Markoviq
DREMITJA
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mbrapa, lart, poshtë, etj. në relacione gjithnjë e më të shkurtra, 
derisa rrëmuja nuk u dendësua më në fund aq sa betonin e prekja 
vetëm me majat e njërës shputë. Rrjedha e ngjarjeve më çoi më 
në fund në drejtimin e vetëm të mundshëm. Vdekja përnjëherësh 
ishte njëqind herë më afër se ç’mund ta presupozoja atë mëgjes, 
kur me plot vetëbesim i hodha plehrat në kosh. I ika për një qime, 
duke iu falënderuar djaloshit me syze. Ishte shumë i ngjashëm me 
mua. U kthye të pyeste se ku po shkonim, një sekondë para se edhe 
unë ta bëja po të njëjtën gjë. Në vend të përgjigjes, dora leshatuke 
e dikujt e zhyti thellë poshtë trupash dhe ai përfundoi nën mijëra 
shoje, i dënuar me ligjin e turmës. Çudia e llahtarshme e njerëzve 
e shqyente gurmazin e vet të përbashkët me një këngë të pagdhen-
dur, duke zbritur rrugës Mariahilfer, gjithnje derisa pjesa e parme 
e kolonës, ku gjendesha edhe unë, nuk arriti në shesh, nga i cili një 
orator me zërim të shkëlqyer nuk bërtiti përsëri:

Austriakë!
Dhe, pasi priti që turma të qetësohej sadopak, shtoi:
Po ju qenkeni lakuriq!
Për një minutë heshtën një milion zëra. Një milion të pra-

nishëm u shtangën si nën vrushkullin e ujit të akullt. Një milion 
qytetarë të zhveshur shikonin veten barkut teposhtë. Turma u 
coptua në një milion individë të ngathtë.

Në prani të njerëzve të huaj ju jeni lakuriq, të pambuluar. Dëshi-
roni të ikni apo të fshiheni, por jeni të ngrirë në vend dhe nuk mund të 
luani nga vendi. 

Nuk mund t’i lëviznim këmbët, sado të përpiqeshim. As një 
grimë. Lakuriq pa asgjë. Të tmerruar. E hodha shikim mbi të pra-
nishmit në tubim, plot frikë mos më zinte syri rastësisht ndonjë 
të njohur dhe konstatova se qëndroja tamam midis Kristina Sh-
turmerit lakuriq dhe kryetarit të zhveshur, por për së tepërmi më 
preokuponte turpi im që të merresha me përgojime. Çifte të zbeh-
ta, të paushqyera mirë, me gojë të mavijosura dhe me qen lufta-
rakë të zgjebosur, turma e të ashtuquajturve njerëz normalë, për 
të cilët, ashtu pa kurrfarë rrobash, vështirë se do të mund të sillej 
ndonjë përfundim, ushtarët me kapele ushtarake dhe tullacët sikur 
unë, silleshim rreth boshtit tonë me dëshirën që të mbulojmë sa 
më shumë nga lakuriqësia e turpshme, por me ta mbuluar bythën, 
hedhnim shikimin përpara mbi gjokset dhe gjenitalet, ose me t’i 
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mbuluar disi (mos pyesni si) në të njëjtën kohë prapanicën dhe ato 
sa kishte secili nesh nga organet gjenitale, së shpejti konstatonim 
se na vareshin gjinjtë tepër neveritshëm, respektivisht se pozita 
jonë ishte plotësisht e padurueshme, prandaj vazhdonim të për-
dridheshim, të pakënaqur dhe të mbuluar nga djersë të akullta, 
duke mallkuar çastin kur padashur kishim dalë nga shtëpia kështu 
të lakuriquar turpshëm. Oratori me ëndje e ndizte zjarrin, duke na 
shtyrë që të kujtonim gjithë ato vende ku kishim qenë atë ditë dhe 
kujt i qemë ekspozuar. Kuku, tek avokati!, dëgjova një grua, para se 
të rrëzohej e alivanosur. Unë, ndërkaq, atë mëngjes ktheva te dyqa-
ni, pastaj në atelie. Uh, por rrugës për te kafeneja Europa, ku men-
doja të ha drekë, e takova një koleg flokëgjatë më të suksesshëm 
me qenin e tij të shtrenjtë. Ai djall natyrisht nuk ishte lakuriq, ai 
kurrë nuk ishte asgjë tjetër përveç një kokoroç mendjemadh! Më 
shikonte me neveri dhe i numëronte qytetet ku do të fluturonte 
gjatë javës, sepse pikturat po i shkonin si hallvë. Pastaj madje edhe 
e bëri një koment se isha veshur në mënyrë interesante, ndërsa 
unë, budallai lakuriq, edhe e falënderova. Më me dëshirë do të fu-
tesha në dhé, por nuk mundja t’i lëvizja shputat. S’është kjo asgjë!, 
më tha njëri nga fqinjët, i cili arriti t’i kapte fijet e llomotitjes sime 
nën zë pa kurrfarë caku. Më shiko mua, tha, harrova ta vë syrin e 
qelqtë! Gropa në fytyrën e tij më bëri përshtypje dhe u bëmë miq. 
Quhej Nik.

Me zbritjen e natës, përhapeshin lajme rreth ngjarjeve të 
caktuara në kuadër të tubimit. Informacionet vinin valë-valë. Për 
shembull, dëgjova që fëmijët deri në 10 vjeç nuk kanë turp dhe 
nuk janë të gozhduar për dysheme, prandaj po vraponin vërdallë, i 
gudulisnin njerëzit dhe qeshinin me pozat e tyre nebuloze. Mendja 
më shkoi te biri im. Ai, fatmirësisht, ndodhej në Salzburg. Ngjas-
hëm, dëgjova e shpejt edhe pashë se si disa, edhe pse të rrallë, 
tashmë arrinin të shpëtonin nga halli dhe e mbulonin trupin me 
gjësende që i gjenin aty pranë, e rrjepnin lëkurën nga drunjtë dhe 
mbështilleshin me gazeta. Po ashtu, fqinji pa syrin e qelqtë, Niku, 
gjoja e kishte parë një grup prej disa burrash me gërshërë dhe nga 
vendi ku ishin të ngujuar i kapnin vajzat flokëgjata aty pranë dhe 
ua prisnin flokët për të thurrur rroba. Ishim miq një kohë të shkur-
tër, prandaj nuk u besoja të gjithave që i thoshte. Sidoqoftë, ishte e 
tmerrshme dhe, siç mund të pritej, me kalimin e kohës bëhej edhe 
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më e tmerrshme. Jo vetëm që kutërbimi i fekalieve më në fund u 
bë më i fortë se veprimi neutralizues i adrenalinës, pasi që Kristina 
Shturmer, e cila edhe më tej qëndronte fare pranë meje, në pamun-
dësi për t’u larguar, pas një durimi të gjatë, u çlirua nën këmbët 
e saj, por si të mos kishte mjaft probleme, në turmë jo fort larg 
u kristalizua fytyra e urryer e patrones sime me dhëmbin e artë, 
pa të cilën siç duket nuk mund të kalojë asnjë histori. Ajo grua e 
tmerrshme ka vite të tëra që më ndjek këmba-këmbës, i fut hundët 
në shportën time të konsumit dhe, merre si ta marrësh, e fut atë 
feçkën e saj të rrudhur në jetën time prej beqari. Erdha në për-
fundim i neveritur se ajo me siguri më vëzhgonte që nga fillimi i 
kësaj rrëmuje dhe kënaqet me turpin tim, si dhe me trupin tim të 
papërsour, dhe nga pafuqia dhe tërbimi fillova t’i drejtoj lutje shën 
Lnrd Sknrd-it (Lynrd Skynrd-it) nga moçali, po kur më pa Niku, 
si pjesëtar i gjeneratës më të re, menjëherë filloi t’i drejtonte lutje 
Kurt Kobejnit, ndërsa adoleshenti i painformuar mirë pranë tij, me 
siguri po ai të cilit më parë doja t’i bërtisja, me ngulm e grishte 
shpirtin e Bob Dillanit.

Në atë kohë më pat befasuar, por sot e kuptoj sa ishte e lo-
gjikshme që në çlirimin e turmës rolin kyç ta luante pikërisht ajo: 
personifikimi dhëmbartë i kontrollit social në emër të moralit të 
jashtëm, patronja ime e paevitueshme. Qe bërë ftohtë dhe çmendia 
individuale ishte tëhequr para fajit kolektiv, të cilin e nxiste orato-
ri, duke drejtuar gishtin pandërprerë drejt grupit edhe ashtu kato-
lik. Nisëm ta fajsonim veten dhe të binim në gjunj, ndërsa ai, në 
elokuencën e tij prej predikuesi hidhej nga një temë në një tjetër, 
duke prekur moralin e prishur të qytetit dhe faje të ndryshme nga 
e kaluara dhe e tashmja. Na mbante në grusht. E nuk dinim as kush 
qe ai njeri dhe as cili qe motivi i tij, megjithëse Niku pohonte se 
ngjashëm ishte ndjerë në koncertin e Leibachut, kur fansave u qe 
drejtuar Peter Mlakari. Mirëpo, patronja, e cila gjithmonë ka qenë 
e operuar nga ndërgjegjia, jeta e së cilës sillej rreth stufës dhe vri-
mave të çelësit të të tjerëve, ajo ishte imune ndaj turpit si bumballa 
ndaj bombës atomike dhe, përveç kësaj, planifikonte të ziente fa-
sule për të nesërmen, filloi të bërtiste me sa zë që kishte dhe të 
thërriste policinë, le ta burgosnin atë hohshtapler, i cili gërvallej në 
mes të natës dhe i pengonte njerëzit e ndershëm. Pa mikrofon, pa 
telefon, këlthiste me një fuqi të pabesueshme se donte të ngrente 
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padi, të ngrejë padi për shkak të zhurmës dhe prishjes së rendit 
publik. Njësoj si gjyshja ime e ndjerë, mendova. E neveritshme, bu-
dallaqe, kokëfortë dhe në gjendje t’i lëvizë Alpet. Së shpejti në skenë u 
shfaq vërtet një çift policor dhe e plotësoi gjobën për kundërvajtjet 
e zhurmshme, padyshim në një vlerë të zakonshme prej rreth 60 
eurosh, pas kësaj oratori me përunjësi u bë gati dhe u largua. Dhe 
askujt asgjë. Këmbët na u shkrinë. 

Dhe kjo është e gjitha?, e pyeta Nikun, derisa po largoheshim 
nga sheshi, ku deri para pesë minutash qëndronim të mbërthyer 
fort në beton. Isha disi i zhgënjyer me fundin e vakët. Mgjithatë, 
diku thellë në shpirt gjithmonë i dëshiroja ndryshimet rrënjësore.

Qija nanën, çfarë prisje?, tha ai, me të cilin u poqa në gjithë atë 
pështjellim.

***

Barbara Markoviq (Barbara Marković). E lindur në Beograd. 
Ka studiuar gjermanistikën në Beograd. Studion gjermanistikën në 
Vjenë.

Përktheu: Anton Berishaj 
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Në minierën e quajtur “Štavalj” luhet kjo lojë.
Minatorët e zhysin një mi të madh në ngjyrën e bardhë, pastaj 

e fusin në pusin e minierës dhe e lëshojnë. Kur miu i madh, tashmë 
krejt i bardhë, futet në ndonjë të çarë, te të afërmit apo te miqtë, 
minatorët aty qesin një fuçi dhe kapin me dhjetra minj të mëdhenj, 
të cilët, të frikësuar, ikin nga ai i bardhi. 

Nuk e dimë se kush e ka shpikur këtë lojë.
Në atë fuçi minatorët i lënë tre minj të mëdhenj, dhe i sjellin 

edhe dy fuçi në të cilat hedhin nga tre minj të mëdhenj pastaj i 
mbulojnë me teneqe të shpuara – që të qarkullojë ajri për ata më 
luftarakët. Duhet të jenë nëntë minj të mëdhenj – ndërsa minjtë 
e tepërt ua gjuajnë maceve, përherë të uritura, të minierës. Në se-
cilën fuçi minjtë kanë të lidhur në këmbë penj ngjyrash të llojlloj-
shme dhe fillojnë bastet për birra, kafjall apo cigare.

Në dy ditët e para minjtë e mëdhenj sall shikohen ndërmjet 
vete. Nuk e dimë nëse në ditën e tretë dy minjtë e mëdhenj i thonë 
ndonjë gjë njëri-tjetrit, apo a ia shkelin syrin njëri-tjetrit – por, e 
hanë atë më të dobëtin, dhe pastaj, nja dy ditë, sall shikohen. Në 
ditën e gjashtë, më i forti e mbyt të dobëtin. Pas minjve mbeten 
lëkura, këmbët dhe kokat.

Pastaj minatorët tre minjtë më të fortë i hedhin në fuçi, pasi 
t’u kenë lidhur penj të ri, dhe fuçitë i mbyllin me teneçe të shpuar. 
Atëherë vënë bast – në orë dhe në para. Ditën e shtatë apo ditën 
e tetë, minjtë shikohen ndërmjet vete, bën vaki edhe kuvendojnë, 
ndoshta hallallohen derisa syri i minatorit që është nisur për t’u 
futur në zgafellë shikon në birat në teneqe, të shpuara me gozhdë. 
Nuk e dimë nëse në ditën e nëntë dy minjtë i thonë ndonjë gjë 
njëri-tjetrit, apo ia shkelin syrin njëri-tjetrit – por, e hanë të tretin, 
dhe pastaj, nja dy ditë, shikohen.

Enes Haliloviq
LOJA
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Në ditën e dymbëdhjetë fillon beteja përfundimtare. Njëri mi 
është më i fortë dhe ai ngadhnjen. Ai vret të afërmin e vet, ndër-
sa minatorët që kanë vënë bast në dhëmbët e tij i marrin paratë. 
Në fuçi janë ngadhnjimtari dhe lëkurat, këmbët dhe kokat e të 
mposhturve.

Më i forti si shpërblim fiton jetën. Minatorët e zhysin në 
ngjyrën e bardhë, e fusin në pusin e minierës, dhe e lëshojnë. Kjo 
lojë nuk përfundon kurrë.

FJALËT

E kështu ka qenë. Dikur kishte jetuar njëfarë Ramko. Ndoshta 
i ka nja dyqind vjet qyshkur ka vdekur ai. Ishte martuar në moshën 
e re, kishte pasur dy djem, por e kishte pasur njëfarë belaje me një-
farë Seadin, jo ndonjë grindje të madhe, njashtu kot; nuk e duronin 
njëri-tjetrin për diçka. Kjo gjendje kishte zgjatur bukur do kohë 
midis tyre, i gjuanin njëri-tjetrit fjalë plot urrejtje, dhe njashtu.  
Dhe në një mëngjes – Seadi ishte vrarë. Buzë rruge ishte vrarë.

Betohej në gjyq Ramko, betohej në djem dhe në fat, se sall 
ishte tallur kur i kishte thënë shokut të vet se e kishte vrarë Seadin. 
Dhe e mallkonte shokun e vet, i cili shakanë e tij e kishte marrë për 
të vërtetë, dhe e kishte denoncuar, por gjykatësi nuk besonte se 
Ramkoja në gjyq po i thoshte fjalët e vërteta.

Ramko i mori njëzet vjet burg, ndërsa nëna e dhe gruaja e tij 
e mallkonin shokun e Ramkos dhe luteshin për çdo mëngjes dhe 
për çdo mbrëmje që të pendohej vrasësi i vërtetë, që të lajmërohet, 
ashtu që Ramko të lirohet dhe të kthehet në shtëpi, që t’i shohë se 
si i rriten djemtë.

Vitet kalonin, Ramko dergjej në burg, ndërsa njerëzisë i dhim-
bsej që dergjej për shkak të fjalëve të këqija që nuk guxonin t’i thos-
hin. Të gjithë flisnin se e ka zënë taksirati i rrenës së vet dhe për 
shkak se i ishte gëzuar vdekjes së Seadit, e ai, kur i vinin në vizitë, 
mallkonte gjuhën e vet.

Dhe, Ramko i vuajti njëzet vjet të gjata në birucë dhe brenda 
atyre viteve njëzet pranvera e njëzet dimra. Gruaja e tij ishte fish-
kur nga pikëllimi, djemtë ishin rritur, ishin martuar, ndërsa babai 
dhe nëna i kishin vdekur duke vuajtur ngaqë ai i pafajshëm dergjej 
në birucë për shkak fjalëve të veta. 
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Kur u kthye në shtëpi njerëzit shkonin për ta parë dhe paran-
djenin se ndoshta është gjallë vrasësi që hesht mbi krimin e vet kaq 
gjatë, dhe flitej në popull se ndoshta edhe ai do të vijë të vizitojë 
Ramkon e pafajshëm, e të pafat, i cili tash fliste shumë pak, mezi 
që i nxirrte fjalët prej goje. Të gjithëve u vinte keq që kishte vdekur 
shoku i Ramkos, ai që e kishte denoncuar. Thoshin se është gjynah 
që nuk priti ta shikojë në sy Ramkon dhe që Ramko t’ia thotë do 
fjalë të tmerrshme që i kishte merituar.

Gruaja i thoshte se ai nuk ka haber se sa shumë kanë vuajtur 
djemtë, sa shumë i kishin vuajtur baba dhe nëna, por dhe ajo – për 
të, të pafajshmin, i cili çdo natë kishte rënë në gjumë dhe në çdo 
mëngjes ishte zgjuar në burg.

Një natë, derisa hanin darkë, Ramko i tha gruas se nuk ësh-
të dashur të vuanin aq shumë. “Unë e kam vrarë”, tha, dhe vazh- 
doi të hajë.

LEVIRATI

Në vitin 1945 ai ishte pushkatuar si tradhtar. 
Pas tij kishte mbetur gruaja e tij Mukadesa, e vetëmbajtur, me 

tre djem. Më të madhit, Nezirit, ia kishte prurë, kur ishte shtatëm-
bëdhjetë vjeçar, njëfarë Nejrën, re e shëndetshme dhe e vyeshme, e 
cila mbeti shtatzënë dhe pas një viti martesë i dallohej barku. 

Neziri, bash në atë kohë, u sëmurë dhe u dergj një javë të 
plotë, u pat tharë sikur të ishte degë dhe iku thua se kurrë nuk 
kishte ekzistuar. 

Pas Nezirit mbetën e ëma e tij Mukadesa, vëllai Osman, pe-
sëmbëdhjetë vjeç, vëllai Bejto, shtatë vjeç dhe Nejra, me bark, e cila 
rënkonte kur e nxorën nga shtëpia Nezirin e vdekur: “E unë fëmi-
jën po ta mbaj Nezir, e ti ike... ah e shkreta unë, qyqja unë.” 

Pesëdhjetë e dy ditë pas vdekjes së Nezirit nëna ia bëri një 
dovë, huazoi para për t’i paguar katër hoxhë dhe ia shënjoi vdekjen 
sipas adetit mysliman. Nejrës së përlotur, që i kishte shkuar barku 
deri nën dhëmbë, vjehrra i tha gruaja pa burrë nuk jeton dot dhe se 
fëmija i Nezirit nuk do të duhej të jetë jetim. 

“Sonte ti, zanë, duhet të flesh me Osmanin. Ai është rritur, 
gati do t’i mbush të gjashtëmbëdhjetat, e thua se i ka njëzet. Do t’i 
bëhet fëmijës hem babë hem axhë”, i tha vjehrra Nejrës.
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“Eu çfarë rodi i fëlliqtë “, bërtisnin gratë nëpër mëhallë e burrat 
nëpër kafene, “njëri vëlla në varr – e tjetri në shtrat ia shalon hem 
gruan hem fëmijën e tij “.

“E pse të rritet fëmija jetim, le të mbetet në shtëpinë e vet “, 
thoshte vjehrra e Nejrës, nëna e Nezirit, nëna e Osmanit dhe nëna 
e Bejtës, çapkënit shtatë vjeç.

“Nuk qan më Nejra”, flitej në çarshi, “rënkonte derisa e përco-
lli të shoqin, e kunatit ia luante bishtin “.

E Osmani brenda natës u bë burrë, zunë t’i dalin qimet e mu-
staqeve, flet bash si burrë. Nejra i ndërpreu lotët, pret fëmijën, deri 
në mëngjes puthë Osmanin, kunatin dhe burrin dhe ia kafshon 
qafën. Osmani ia qet dorën mbi bark dhe ndien nipçen sesi lëvrin.

Nejra është e vyeshme, barku i ka shkuar deri te hunda, ama 
të gjitha punët e shtëpisë i kryen për merak, ka qejf të punojë, nuk 
lë send pa pastruar. Është skuqur, këmbët iu kanë fryrë, ndërsa 
cicat e forta veç që nuk po i shpërthejnë bluzën.

E shikon i vogli Bejto, vrapon fund e krye dhomës dhe i gju-
het nënës në prehër, e pyet: “Nëno, kur do të vdes Osmani, që të 
martohem unë?”

***

Enes Haliloviq (Enes Halilović) është tregimtar, poet, drma-
turg dhe gazetar, i lindur në vitin 1977, në Novi Pazar. U diplomua 
në ekonomi dhe drejtësi. Punon si korrespondent i Radio Europa e 
Lirë. Është themelues i revistës letrare Sent. Ka botuar përmbledhjet 
me poezi  “Srednje slovo” (1995) dhe “Bludni parip” (2000), librat 
me tregime  “Potomci odbijenih prosaca” (2004)  dhe “Kapilarne po-
jave”  (2006); dhe dramën   “In vivo” (2004).  Është bashkëautor në 
librin “Na trećem trgu – antologije nove kratke priče Bosne i Herce-
govine, Hrvatske, Srbije i Crne gore” (2006). Është i përfshirë në disa 
antologji dhe i përkthyer në disa gjuhë. 

Përktheu: Fadil Bajraj
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Zgjedhje nga proza

Çka karin ke?
Nikolla e qëlloi Stivin.
E ke te qartë pse të qëllova?
Jo, - tha Stivi.
Po tash? – e pyeti ai pasi e qëlloi përsëri.
As tani nuk e kam të qartë – tha Stivi.
Nikolla e qëlloi edhe për të tretën herë. – E tash, e ke të qartë? 

– pyeti ai.
Po, tash e kam të qartë – tha Stivi.

Vjeshta
Edukatoret thanë se nesër është dita e parë e vjeshtës. Secili 

prej nesh duhej të sillte të nesërmen nga një pemë nga shtëpia. Unë 
i solla ca molla. I vendosëm frutat në pjata të mëdha plastmasi dhe 
i dekoruam me gjethe vjeshte. Danko e kishte në llërë një njollë 
rrumbullake të hirtë. Pasi e pyetëm ç’qe ajo, tha që i ati i tij ia kishte 
shuar cigaren në dorë.

Anoreksia
Isha në librarinë e fakultetit dhe po vështroja librat. Hyri 

Nada. Nuk më vuri re menjëherë. Më në fund m’u afrua dhe më 
përshëndeti. Më tha se donte të blinte një libër shkollor.

Pasi iku, hetova që duart më dridheshin nga uria.

Takimi
Nika dhe unë u takuam te Miletiqi. Duhej të takoheshim edhe 

me ca njerëz të tjerë, por kishim ardhur vetëm ne të dy. Të dytë is-
him pa humor. Qielli ishte i hirtë dhe mbante ftohtë. Nika thoshte 

Sergej Stankoviq
LIRIA E RE E TMERRSHME
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se ky qiell nuk i pëlqente dhe se e donte një qiell tjetërfare, qiellin 
e atdheut të tij të dikurshëm. Por, çfarë kobi, e kishte humbur një 
atdhe dhe e kishte zëvendësuar me një tjetër.

Hajt të shkojmë te “Bistro”-ja – më tha më në fund.
Nuk dua. Jam pa asnjë kacidhe.
Unë do qeras.
E the fjalën magjike. 
Shkuam në “Bistro” dhe porositëm kafe. Heshtëm plot njëzet 

minuta. Para se të iknim, me lugën e vogël prej plastmasi shkrova 
“KILL” në fund të filxhanit.

Dy zoçkat
Shkova me Patrikun në “Bistro”. E porositëm nga një birrë: ai 

të çelët, ndërsa unë të errët. 
Pse je kaq i dëshpëruar? – më pyeti Patriku.
Përkundrazi. Po dëfrehem sa s’ka – gjegja.
Në ato çaste, mbas tryezës pranë tonës u ul një tip me dy 

zoçka. Njëra nga ato ishte shumë e bukur. Kishte këmbë ndjellëse, 
topolake, nën çorapet e holla prej najloni që i vinin në pah vijat e 
tyre tërheqëse.

“Ç’i duhen atij kreteni dy zoçka, ndërsa ne të dytë nuk e kemi 
asnjë?” – po mejtoja. “Kjo është e padrejtë!”

“Ndoshta do të mund ta këmbeja Patrikun me ndonjërën nga 
ato të dyjat” – mendova me buzë në gaz.

Shërbimi - ekspres 
Në vetëshërbim, në të cilin hyra të blej diçka për të ngrënë, 

shikoja çmimet e pijeve alkoolike. Vajza e arkës më vëzhgonte pan-
dërprerë. Me siguri mendonte se doja të vidhja ndonjë gjë. Parano-
ja ime vetëm sa rritej. Ndoshta po sillesha si i dyshimtë?

Urdhëro? – me pyeti vajza e arkës.
Asgjë, po shikoj – thashë. Ndjehesha si një hajn. 
Shkova te rafti me ushqimet dhe e vura një majonezë në sh-

portë. Vajza e arkës u mbështet mbi banak me të dyja duart, duke 
m’i ngulitur sytë.

“Nuk më pëlqen feçka e saj”, mendova.
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Përpara arkës së kinemasë gjarpëronte një rresht i gjatë. I gji-
thë qyteti dëshironte të shihte filmin ku paraqitej tramvaji urban, 
ama jo vetëm tramvajin, por edhe disa rrugë nëpër të cilat kalon 
tramvaji. Filmi shfaqej në Centralë, gjë që është e kuptueshme, sep-
se nuk mundej njeriu bash secilën ditë ta shihte në pëlhurë, në ëm-
bëltoret e veta dhe në dyqanin e sheshirave, rrugën e famshme të 
“Rudiqit” që, si ndonjë kupolë, e mbulojnë kumritë me dru caracë 
të veshur, me ato kumri që pamëshirshëm i glasojnë ballkonet e 
rrëgjuara edhe ashtu të rrëzikshme për jetë. Ndoshta do të mund 
të shoh veten në të? Se si po i vij vetes në takim në pëlhurë? Ajo 
shpresë fshehurazi zihej në zemrën e secilit që priste me durim në 
radhë para arkës së kinemasë, dëshira zihej në vete, përnjëmend, 
për t’u dëshmuar. Paj sikur të isha cullak, mendonin vajzat, po, 
ndoshta do të ekspozoheshin gjinjtë përfundi vargut të dyfishtë të 
perlave, ndërsa drita do të binte ashtu që nuk do të shihej ajo bar-
dhësi që kishte mbetur e mbuluar nga sutieni gjatë rrezitjes, e 
përmbi kokë do të më fluturonte një turtulleshë, vazhdonin të 
mendonin vajzat duke drejtuar shpinën. E atëherë do ta puthja 
përpara vitrinës në të cilin ishte vendosur një pasqyrë me qëllim që 
të shumëfishohej shkëlqimi i unazave të shkëlqyera prej ari, zinx-
hirëve të trashë dhe stolive të tjera që shquhen me një verdhësi 
gjashtëcepëshe, mendonin djemtë; mollëza e Adamit e tyre me 
nervozizëm shëtiste poshtë-lart, derisa sa prisnin me durim, me 
tabanë të lëkurtë gri të brejtur në shkallët e buta të lustruara që 
shpienin deri te shalteri i arkës. Tashmë veç nga sheshi kryesor 
ishte e dukshme turma e entuziastëve – duke u larguar për një hap 
nga lehja përplot kallam – që ishte nisur shpërfillshëm drejt ëmbël-
tores në korzo - shihej qartë se atje, në anën tjetër të rrugës, turma 
e njerëzve bëhej gati për në kinema. Duke arritur në mes të rrugës, 
tashmë ishte e mundur t’i dalloje shkronjat, titullin e filmit, në pa-
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nonë e mbërthyer midis dy shtyllave të forta, për çdo javë ndërro-
heshin shkronjat, titujt e filmave, “hej, çfarë filmi shfaqet sot, a 
mund ta lexosh nga këtu?”, pyesnin njëri-tjetrin të rinjtë, derisa 
përfundi hapave të tyre fillonin të shkriheshin kubet qeramike, jo 
nga vapa e verës, por nga dëshirat dhe planet e tyre – ato dëshira 
dhe plane realizoheshin kryesisht në pëlhurën e bardhë përmes 
rrezeve të fuqishme të dritës që depërtonin nëpër errësirë. Çfarë 
filmi shfaqet sonte, gjithmonë me këto fjalë, gjithmonë kësisoj 
bëhej pyetja, anise filmat ndërroheshin një herë në javë. Kjo ishte 
pjesë e ritualit. Pyetja. Dhe pastaj shqiptimi i titullit. Duke pritur 
gjatë para rrethojës me dërrasa, me zemra të shumta të përshkuara 
me shigjetë, të gdhendura me brisk, rrethojës me dërrasa, të cilën 
bari i keq e kishte mbuluar qysh moti, rreth ngastrave boshe për 
ndërtim, ose papritmas ndaleshin në mes të korzos, “dëgjo, pa-
tjetër duhet të jetë film i mirë, çka po ta merr mendja?”, dhe prapë 
hedhin hapat në trotuar, krenar me informatat që kanë për botën 
e kinemasë, filmit, jetës. Mirëpo ky, i tanishmi, ishte krejt ndryshe, 
ishte film mbi qytetin. Këtë qytet e kanë përzgjedhur për shkak se 
në të Mjeshtri sheh Margaritën. Ndoshta bash në rrugën e “Ru-
diqit”. Para shalterave të kinemave pritnin me orë të tëra gjimnazi-
stët e ngazëllyer. Vendet e tilla janë ferr për të gjallët, përsërisin, sep-
se shumica nën sqetull mbajnë librin. Në fshehtësi, megjithatë, më 
parë do të putheshin. Ata të cilët tashmë i kanë blerë biletat, të re-
laksuar lëshohen teposhtë shkallëve, duke ngrënë fara luledielli, 
me gërdhushtat e zeza marrin në shenjë këmbëzat e gjëra të pan-
tallonave, si gojujk të çara e të zeza, si fulqitë e hapura të luanit, 
bien gërdhushtat e lulediellit në shkallët e buta të lëmuara, të 
pajetë, por megjithatë në dritën e diellit, e jo si bashkëvuajtëset e 
tyre, të cilat, ndërmjet rreshtave të karrigave të ngushtuara në 
sallën e errët, shndërrohen në kodrina të vërteta, kodrina të gërdh-
ushtave të lulediellit, që prekin bile edha ballkonin; mos u ul në 
rendin e parë sepse asgjë s’ke për të parë, mos u ngjit e vetme në 
ballkon, sepse në shkallët e errëta ndokush mund të të pickojë në 
prapanicë, këtë informatë intime me psherëtimë vajzat ia thoshin 
njëra-tjetrës, të emocionuara e studionin biletën e verdhë, rendi i 
pestë, epo mirë qenka, shumë mirë bile, thua se tramvaji po vjen 
drejt neve, bash në ne, do ta shohësh, pastaj do të ngritemi përmbi 
pemë, do të shikojmë nga lart në rrugën e “Rudiqit”, tramvaji do të 
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kalojë me shpejtësi përfundi fustanave tanë, turtulleshat do të 
këndojnë në kokat tona. Dalëngadalë zvogëlohej rreshti gjarpëror, 
u zbraz holli, pushuan së luhaturi dyert rrotulluese, filloi jeta, ajo e 
vërteta, aventureske, filmike, ajo jetë që mund të jetohej edhe pas 
fjalës së shkruar “fund”, duke e konceptuar, duke e imagjinuar deri 
sa shikimi nuk të turbullohet, duke u shtyrë nëpër radhët e karri-
gave për në daljen e pasme, dhe duke u lëshuar me kujdes shkallëve 
drejt sheshit të rrëshqitjes deri sa të mos rrëqethen supet e culla-
kosura: mbrëmja është e freskët, nga drejtimi i parkut të harlisur 
nga gjelbrimi i vet i paturpshëm, para stacionit hekurudhor çohet 
një erë e ftohtë, dhe duhet vrapuar për të zënë tramvajin. Gjatë e 
shfaqën atë film në Centralë, ama si ia nisën fjollat e para në drita-
ret e tramvajit, jeta u kthye në binarët e vet të moçëm, në koka 
pashitej neveria e dëshirës së parealizuar derisa me nxitim kalonim 
rrugës së “Rudiqit” drejt dyerve të rënda të gjimnazit. Në atë kohë 
emocionet veç barteshin në sheshin e rrëshqitjes. Duke u sjellë pa-
fund në akull, ose duke i qepuar me skija linoleumit të lagësht, të zi 
të çajtores, të puthitura për murin e pasmë të kinemasë, gjithnjë 
duke hasur në rrethojën e rreckosur, të gjithë ishin të lumtur. Mu-
zika gjëmonte, në qerpikë kërcenin fjollat e para, refelektorët ishin 
verbues sikur pëlhura e zbardhur papritmas, kur nga prozhektori 
rrjedhin katroshët e fundit të filmit, ajo sjellje dyorëshe trallisëse 
ishte mishërim i mundësisë, i mundësisë për ta arritur lirinë. Tralli-
sëse. Dhe deri atëherë kur nuk ia nisi të pikonte, në dyshemenë e 
tramvajit, akulli që shkrihej nga skijat e hedhura mbi supe, vashat 
dhe djemtë kishin qenë aktorë të mrekullueshëm një herë në filmin 
e qytetit të incizuar. Nuk kishin kaluar mirë ata që ato mbrëmje 
kishin zgjedhur kinemanë, sepse muzika e sheshit të rrëshqitjes 
depërtonte në sallë, por edhe ishte ftohtë të rrije ulur brenda, 
ndërsa prozhektori kërciste nga të ftohtët. Kodrinat e gërdhushta-
ve të lulediellit nuk i zbutën hapat. Mirëpo, jashtë, pranë shkallëve 
përfundi daljes nga kinemaja, bash te dera e sheshit të rrëshqitjes, 
ishte shitësi i mollave të sheqerosura; mollat dimërore të lyera me 
një shtresë të kuqe të sheqerit ishin të renditura në një shportë të 
thurut, u ngjanin dritave të vocërra të vitit të ri, me gjoja ngroh-
tësinë e vet mollat e zbusnin të ftohtit dimëror në fytyra. Në qytet 
dimrat e verat e ngjashme ndërroheshin me iluzione. Këtë do të 
mund të ta pohonte, fare qetë, secili banor i këtij qyteti shpirti i të 
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cilit ka qenë, qysh në rininë e tij të hershme, i ngjyrosur me ëndrra 
piktoreske nga kinemaja dhe me puthje të ngrira e të merimangta 
nga sheshi i rrëshqitjes. Dhe ashtu siç shkrihej akullorja prej 
fëstëku në ëmbëltorën e Bodishevit në rrugën e “Rudiqit”, nën ku-
rorën e gjelbër të pemës pikonte në trotuarin e bojëhirtë stërpikte 
vanilja e verdhë, njashtu gjatë dimrit në borën e bardhë binin frytet 
e murrizit dhe cacarëve, për t’u shkelur, e për t’u përlyer në borën e 
bardhë, e cila është njëfarë batanije e pikave të rënda të akullores 
prej vanilje në rrugën e “Rudiqit”, jo fort larg dyqanit të sheshirave, 
matanë ballkonit që është gati të rrëzohet. Asgjë s’ka ndryshuar në 
qytetin e tramvajit që rrapëllonte ndërmjet shtëpive thua se janë të 
ndërtuar nga xhinxhefilli, në të cilat është kapur shkuma e bukur 
nga avulli i moçalit, Liqenit të Vogël, ashtu siç e quajnë banorët 
fqinj grykën kënetore të liqenit të plazhit të afërt, pranë të cilit 
kalon treni, një çift binaresh të shtrira në botë, në drejtim të veriut 
dhe jugut, ama në lidhje me të banorët e qytetit nuk dinë gjë, në 
qytet tramvaji sillet në rreth. Vdekja tinëzisht afrohej. Thua se as 
që vinte për njerëzit. Thua se ishte sall një kalbësirë që i shkatërron 
gjërat. Së pari e përzuri tramvajin. Trupi i tij i errët në të kuq më 
nuk hynte në rrugën e “Rudiqit”, gjimnazistët e dashuruar nuk 
mund të vraponin më si pa shpirt, ndërmjet dy vendndalesave, pas 
dashuriçkave të tyre hundë lik përpjetë, turtulleshat janë majmur 
dhe kanë humbur shpejtësinë dhe janë bërë goxha përtace, dhe 
nuk i rrahin më krahët shpejt në degë si kur kalonte tramvaji. Pa-
staj u hoq gjimnazi, si simbol i dallimit të klasave. O Zot, po ta di-
nin se ngjyra e verdhë e ndërtesës së saj është ngjyrë e një kohe të 
shkuar, e një perandorie, e ndërtesave publike të një bote krej-
tësisht të dikurshme, do ta rrënonin e do t’i thyenin ndërsa tjegu-
llat e tij e do t’ia shndërronin në hi. Por as Centrala nuk mbijetoi, 
kinemaja që ishte kult më vete, ndërmjet shtyllave të saja të forta, 
në vend të titujve të filmave, të dhuruara nga zoti për t’i shqiptuar 
nga largësia, kanë vendosur me bollëk tërthorëse të hekurta, për-
fundi tyre në vetmi shkallët gërryhen pa zhurmë. Dyert rrotullue-
se dykrahëshe ruajnë kujtimet për radhët e dikurshme gjarpërue-
se, në errësirën e shkallëve që shpiejnë në ballkon fshehen bërtimat 
e mbytura, tingujt mahnitës të harmonikës që mbushin sheshin e 
rrëshqitjes jehojnë si të rraskapitur në sallën e zbrazët. Në pjesën e 
pasme të kinemasë Centrala, të ngritur nga tullat e kuqe, një palë 
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shkallë dredha-dredha të fshehura të shpiejnë te banesa e dikur-
shme zyrtare e kino-operatorit, në brendi të kinemasë. Nga sh-
kallët, të cilat thua se janë të varura në ajër, futemi në dhomën e 
rregulluar pas pëlhurës. Kaherë këtu nuk jeton askush. Kur nga 
kryeqyteti u mor vendimi që kinemaja të shndërrohet në teatër, 
punimet në rirregullimin e saj nuk patën mundur të fillojnë, sepse 
dikush – i ardhur nga territori i një shteti të dikurshëm, dhe me 
qëllim që vetes t’ia zaptojë një atdhe të ri – kishte thyer derën dhe 
ishte vendosur në banesën zyrtare. Kinemaja Central ka pushuar të 
jetë fabrikë e ëndrrave të qytetit, njashtu siç ka pushuar qyteti të 
jetë ai që dikur ka qenë. Turtulleshat të frikësuara ikin nga harmo-
nikat e zhurmshme, në rrugën e “Rudiqit” xhamat e dritareve të 
ëmbëltores janë të errësuar, sheshirxhiu ofron kapela me kokardat 
e duhura. Dhe po thonë se do të bëhet zi e mos më zi. Nga poshtëri-
mi i vet muret e shtëpisë së xhenxhefilit kanë plasur. Dhe kush e di. 
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Unë do të ndjehesha krejtësisht rehat në rolin e shegertit të 
keq, shegertit të mjeshtrit i cili është, për shembull një kushëri imi 
ose t’i ketë borxh tim et, prandaj i duhet të më durojë; dhe ai, le ta 
themi, i rregullon tjegullat, i përkulur gjer në bel nëpër dritaren e 
pjerrët të tavanit. Në fillim, unë bëj sikur i ndihmoj, por rastësisht 
e fëlliqi punën, dhe ai – pa murmuritje, sepse ishte familjarizuar 
me ngathtësinë time dhe kishte mësuar të më duronte – më dërgoi 
brenda, mbrapsht në hapësirën e errët, dhe më urdhëroi që t’ia mbaj 
shkallët e drurit që të mund të anohej edhe më tepër përjashta.

Me zell i mbaj shkallët. Me dorë, edhe pse ngapak duke 
ngurruar, por megjithatë me një butësi të ngrohtë, e shtrëngoj 
kyçin e tij të këmbës nga frika se mos rrokulliset. Mirëpo, shpejt 
më mërzitet e gjitha, prandaj gjej mënyrë që me njërën këmbë të 
qëndroj në traversën e poshtme të shkallëve, ndërsa me tjetrën 
mbështetem te këmbaleci. Kështu, duke e mbajtur drejtpeshimin, 
arrij ta nxjerr kokën në dritaren që është mu pranë kësaj. Shikoj, 
shikoj dhe mësoj duke shikuar, sepse, të them të vërtetën, në vetë 
sipërfaqen ndoshta ndjehesha i tepërt, i padobishëm, prandaj si-
kur kishte filluar të më brente ndërgjegjia. E vëzhgoj si përkulet 
dhe jep gjithçka nga vetja që punën ta bëjë ashtu si duhet. Ka një 
konstitucion të fuqishëm ai, nuk jemi bërë nga e njëjta substancë; 
djersin, unë jam në fanellë pa mëngë, ndërsa atje jashtë fryn erë e 
fortë. Më thotë të hyj brenda që të mos ftohem. Më prek kujdesi 
i tij. Gati atëror. I kënaqur, hyj brenda. Jashtë shkëlqen një die-
ll i sëmurë-i bardhë, ai përpiqet me tërë forcën që ka, ndërsa unë 
kënaqem përsëri duke i mbajtur shkallët; por edhe kjo gjendje më 
mërzitet shpejt. E pashë fytyrën time në pasqyrën në murin nga 
ana e djathtë. Fillova ta veneroj me kujdes çdo pjesëz të fytyrës 
sime. Hulumtoj me maliciozitet: diçka ka ndryshuar, sikur nuk jam 
më i njëjti. Duke i harruar të gjitha – punën për ç’gjë jam këtu,  
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obligimin, shkallët, atë që kujdeset për mua duke më duruar – i afro-
hem pasqyrës. E pres xhelatinën e distancës me copën e mprehtë 
të vullnetit. I vë re poret në lëkurën e fytyrës, prej nga ato aty; me 
siguri kjo erë e plasur më ka depërtuar tej e tej. Shikohem në sy nga 
afër, nuk e heq shikimin prej tyre. Duket sikur nuk i kapsallis sytë, 
megjithëse e di se e gjithë kjo është një iluzion, sepse nuk mund ta 
shoh veten në çastin që i picërroj sytë; vetëm nëse nuk shikoj me 
bisht të syrit, por kjo nuk është ajo që unë dua. Të kujt janë këta sy, 
çfarë më thonë ata, përse të gjelbër, a ka ndonjë të keqe në atë të 
gjelbër. I dëgjoj goditjet e grushtit të tij mbi tjegullën (të topitur si 
nëpër ujë) që duhet të zërë vend; nuk jam aty, lëkura, tjegulla, go-
ditjet, poret. Përnjëherësh, diçka thyhet, godet, rrokulliset, është 
gjithnjë e më larg, poshtë e më poshtë, sikur teposhtë kulmit, zëri 
është mbi mua, ndërsa tashmë është nën. Vrap, ngjitem në këmba-
lecin nën dritaren tjetër, qes kokën nëpër dritaren e vrazhdë dhe 
shoh mjeshtrin tim që përpiqet të mbahet në bërryla, poshtë, në 
cep të kulmit. Prapëseprapë, shikoj i shtangur. Sikur shpështillet 
një film para meje: tjegulla pas të cilës mbahej i mbetet në dorë, me 
dorën tjetër kapet pas lugut, ky shkëputet, ndahet mengadalë, me 
plogështi llamarine, nga konstruksioni i kulmit.

Derisa po e dëgjoja atë rrëzim, atë rënie, vura re si ishin kryqë-
zuar gjurmët e dy aeroplanëve reaktivë. Në qiellin e madh të kaltër 
një X i bardhë. Dikush e kishte shlyer dikë. Por kë, mua apo atë.

Nuk më thirri t’i ndihmoj. As ndihmë!!!, asgjë, çfarëdoqoftë; 
vetëm kumbimi i tjegullave nën masën e tij rrokullisëse. Por si ia 
doli të ndalej për pak në cep, t’i kundërvihet ligjit të inercionit? 
Ishte i shkathët, i zhdërvjellët; madje edhe atëherë kur duhej të 
vdiste për shkak të gabimit tim, e shtyri vdekjen për disa sekonda. 
Me përdorimin e mirë të trupit të vet. Nuk më thirri. Me siguri, në 
ato çaste ishte i vetëdijshëm se nuk mund të bëj asgjë për të, se nuk 
mund të ketë kurrfarë dobie prej meje. Megjithatë, e çuditshme. 
Frika nga vdekja dhe të gjitha ato gjëra, kapja për një fije kash-
te. E thërret këdo qoftë, dikush lëshon britmë vaji nga brendësia 
jote, ndoshta jeta, klithmë e moçme sa edhe ameba. Por, kishte të 
drejtë. Si do të mund ta ndihmoja unë. Më njihte mirë, ishte njeri 
i mirë ai.

Unë jam, ndoshta, indiferent, megjithëse e di se do të vuaj 
thellë për këtë humbje. Në një mënyrë të çuditshme, për mua është 



— 59 —

gjithmonë njësoj, dhe vetëm më vonë më vjen keq, sepse pikëllimi 
vjen me vonesë; vuajtja ta kujton asgjënë që e kemi ndjerë në ça-
stin kur e gjithë kjo po ndodhte, kur kemi humbur diçka të dashur. 
Ndoshta. Sido që të jetë, do të më mungojë kujdesi i tij i bukur.

***

Ivan Antiq (Ivan Antić), i lindur më 1981 në Jagodinë. Ka bo-
tuar librin me tregime të shkurtra Tonus (Libri i parë i Matica srpska, 
2009). Ka marrë pjesë në mbrëmjen e prozës të sllavëve të jugut në ku-
adër të Festivalit të sllavistikës në Universitetin e Gdanjskut (2008) dhe 
në konkursin regjional për autorët e rinj – Fjala në hapësirë (2009). Ka 
përgatitur Antologjinë e tregimit të shkurtër bashkëkohor serb (2010) 
për lexuesit polakë. Është përfaqësuar në përmbledhjen Nga tregimi në 
tregim (2009). Është përkthyer në polonisht dhe anglisht. Publikon në 
periodikë. E redakton revistën e studentëve të Fakultetit të Filologjisë 
Shenja (Znak).

Përktheu: Anton Berishaj
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Festat kaluan, por dimri ende nuk po jepte shenja jete. Nuk 
kishte borë as të ftohtë të egër, të rëndomtë për këtë stinë të vitit. 
Asgjë nuk kishte. Ditë të zbrazëta derdheshin në javë edhe më të 
zbrazëta. Javët zhdukeshin në zbraztësinë e mnershme të viteve. 

Ditët ishin të shkurtra. Netët ishin të shkurtra. Vetëm peri-
udhat midis episodeve “të vjetra” dhe “të reja” të serialeve të pre-
feruara herë-herë dukeshin tepër të gjata sa s’durohej dot, derisa 
të mos i vinte fundi sezonit më të ri dhe të mos nisnin reprizat e 
pambarim. 

Si nëpër një klepsidër, e cila në vend të rërës së rëndomtë për-
dor rërën e gjallë, koha nuk kalonte: zhytej dhe zhdukej.

Nuk e di sa gjatë qëndroja ndenjur në kolltuk.
Fillova të ndjej dhembje në shpinë, dhembje në prapanicë. Kjo 

nuk ishte dhembja e vetme që e ndjeja: më dhembte tavolina, më 
dhembte karrigeja, më dhembnin muret, më dhembnin pluhuri 
dhe gjysmerrësira...

E kryeja atë punë një kohë aq të gjatë sa gjithçka ishte shn-
dërruar në diçka më tepër se thjesht rutinë: mund të dremitja duke 
punuar, mund të flija dhe të ëndërroja. Frika e zakonshme nga për-
jashtimi ishte një e kaluar e largët: isha bërë “përshkrim i vendit të 
punës”, pjesë e inventarit të firmës.

Një ditë pas festës më ftuan për një “bisedë të shkurtër para 
se të shkoja në shtëpi”.

“E di”, nisi njëri nga eprorët, “puna shkon mjaft keq”.
“Më trego rreth kësaj”, përgjigja, duke buzëqeshur dhe me ca 

shaka që nuk e patën efektin e zakonshëm. Punë nuk kishte edhe 
aq, saqë më ishin mërzitur edhe interneti dhe video lojërat. Por, e 
gjithë kjo ishte gjë e rëndomtë për këtë stinë të vitit. Një muaj a dy 
dhe gjërat do të ktheheshin në nivelin e rëndomtë.

Mihajllo Spasojeviq
AKULLORJA
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Pastaj njëri nga pronarët e mori një shprehje serioze për vdek-
je të fytyrës dhe filloi të më shpjegonte diçka. Isha aq i përgjumur 
sa m’u nevojitën disa çaste që të kuptoja çfarë po ndodhte.

“Më vjen keq”, shtoi tjetri.
Mendova, më në fund kishte ndodhur. E dija se do ishte krejt 

normale që gjunjtë të më dridhen, sytë të më mbushen me lot, por 
asgjë nga këto nuk ndodhi.

Qëndroja para tyre tepër përtac për të lëvizur nga vendi. Men-
doja për teleportimin, si çdo herë kur isha i detyruar të shkoja diku, 
dhe në vete të mos e ndieja as vullnetin e as energjinë për të lëvizur 
nga vendi.

Ai vazhdoi të fliste, si t’i duheshin justifikimet.
Një karrierë e suksesshme qe ndërprerë në kulmin e saj, men-

dova dhe buzëqesha. Më dëfrente fakti që asgjë nuk kisha vënë re, 
edhe pse shenjat ishin gjithandej përreth meje. Madje edhe kur e 
pashë se të tjerët kishin filluar t’i kryenin punët e disa prej klien-
tëve të mi, unë mendoja se bëhej fjalë vetëm për ndonjë trajnim, në 
rast të ndonjë mungese time të paplanifikuar.

I thanë të gjithat që kishin për t’i thënë dhe filluan ta shiko-
nin njëri-tjetrin me nervozizëm, sepse unë nuk po lëvizja vendit. 
Isha i hipnotizuar me picën që po ftohej në pakthim në tavolinën 
para tyre. Pellgjet e yndyrës së portokalltë dalëngadalë po kon-
densoheshin. 

Kështu filloi gjithçka.
Puna është me siguri një nga pretekstet më të mira. Për të gji-

thë. Vetëm lufta ose nëse ju braktis i dashuri mund të krahasohen 
me këtë. Aq shumë do të mund të bënit, të dëshironit, dëshpëri-
misht të dëshironit, do të duhej të bënit, aq shumë gjëra do të is-
hin të mundshme... vetëm të mos qe ajo punë e mallkuar. Askush 
s’do t’ua marrë për të madhe nëse vonoheni, ose madje fare nuk 
shfaqeni në takimin e caktuar. Askush s’do të shtrojë pyetje nëse 
ndonjë gjë nuk e kryeni dhe nëse e shtyni me këmbëngulje dhe në 
pafundësi. Askush s’do t’jua nxijë jetën për shkak të ambicjeve të 
parealizuara ose të flakura tutje, për shkak të mbipeshës, munge-
sës së energjisë, pasionit, vullnetit... Askush, nëse pretekst është 
puna. Nëse e krijoni rreth vetes aurën e njeriut të kapur në grackën 
e karrierës, të domosdosë që ushqimi të vendoset në tryezë, pija, 
televizori, ipod-i... I kapur si një vidhëz në rrotën e vet.
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Puna është si mburoja speciale nga “Lufta e yjeve”.
Por, nëse ndodh që kjo mburojë të zhduket, bien të gjitha ma-

skat dhe mashtrimet dhe zhduken të gjitha justifikimet.
Në vend që mundësitë të hapen në çast, që ambicjet dhe dës-

hirat e lëna mbasdore të përflaken dhe koha të shpërbëhet në gji-
thë paanësinë dhe mbrothësinë e saj, në vend që të gjitha ose të 
paktën diçka nga kjo të ndodhë, nuk ndodh – asgjë. Edhe më tej je 
i lodhur, edhe më tej asgjë dhe askund nuk arrin dhe edhe më tej 
nuk ndjen dëshirë për të bërë çkado qoftë.

Përveçse nuk ka më justifikime dhe pretekste.
Çfarë domethënieje kanë këto pretekste? Asnjëri nga ta nuk 

do të thotë se vërtet je i penguar për të bërë diçka. Të gjitha ato 
janë vetëm racionalizime për atë që është brenda teje, një bjeshkë 
përtacie që nuk mund ta mposhtësh. 

Asnjërit prej kolegëve nuk i vinte keq për përjashtimin tim. 
Në vend të kësaj, të gjithë ishin të hidhëruar, plot zili dhe keqar-
dhje, por për veten e tyre. Pse nuk u kishte ndodhur kjo atyre, pye-
snin veten? Pse unë isha një fatlum i tillë i qimë i cili, si një rob që 
ka fituar lirinë, tani mund të shkojë kudo dhe të bëjë çfarë të dojë? 
Ndërsa ata mbeten të groposur nën barrën e justifikimeve, rutina-
ve, familjeve, shtresave që, për çdo ditë, për çdo vit, për çdo pushim 
për drekë dhe kafe, bëhen gjithnjë e më të trasha.

Çfarë domethënieje kishte ajo liri? Po shkoja në shtëpi me tre-
nin gjysmë të zbrazët. Asnjëherë deri tani nuk e kisha një përvojë 
të tillë, të rezervuar për turistët.

Liria do të thoshte kthim në apartamentin e vogël në katin e 
pestë, ku të zihej fryma.

befas shfaqej, dhe me këmbëngulje gjurmonte diçka, ushqi-
min ose një sup për ngushëllim.

U ula në kolltukun që kuiti nën mua. Hunda më lozi nga reja e 
pluhurit që u çua, por nuk tështita.

Shikova rreth vetes, mbi konturat e gjërave që po dremitnin 
në gjysmerrësirë.

Diku në atë gjysmerrësirë shtriheshin fletoret e mia me shëni-
me, librat, letrat, të gjitha gjërat që i kisha flakur në një moment, 
nën presionin e “rrethanave të jetës”. Tani unë isha i flakur dhe më 
dukej sikur dëgjoja një qeshje plot kënaqësi nga gjysmerrësira.

Duhej vetëm të çohesha, t’i bëja disa hapa, t’i shtrija duart...
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E rrëzova shikimin. E kaluara rrezatonte me një radiacion nga 
i cili më kapi neveria. Gjërat e braktisura kishin ngarkesën negative 
të grave të braktisura. Të kthehesh do të thoshte... Nuk e di. Dorë-
zim? Marrëzi?

Duhej vetëm të çohesha. Të çohesha dhe të hedhja hapin.
I vështroja gjunjët dhe kofshët e mia. Vetëm një impuls, të pak-

tën edhe i pavetëdijshëm, do të mjaftonte për të ndryshuar gjithçka. 
Shuplakat shriheshin mbi kofshë. Thonjtë ishin të formësuar 

bukur dhe të pastër. Të pacen. Më në fund ndjeva një impuls, një 
shkëndijë në stomak. Dëshiroja që nga afër t’i vështroja thonjtë e 
mi. I vetmi pasion që asnjëherë nuk më ka braktisur ishte dëshira 
që gjithmonë të kisha thonj të përsosur. Para se ta njoftoja dikë, 
njihesha me thonjtë e atij personi. Çfarëdo ceni, qenëz, sipërfaqe 
jo e rrafshët, llak i grithur, e posaçërisht brejtje, do ta vrisnin çdo 
dëshirë për bisedë të mëtejshme.

E vura dorën mbi grumbullin e “New Yorker”-ëve të vënë stivë 
pranë kolltukut. Arrinin, me këmbëngulje dhe palodhshëm, çdo 
të martë, përplot reklama dhe shpallje, krahas teksteve aty-këtu. 
Unë zakonisht vrapoja nëpër përmbajtjen, duke u ndalur vetëm 
për ta parë shënimin biografik për autorin e prozës së botuar. Nëse 
ndodhte që autori të ishte me moshë të ngjashme me mua, dhe 
teksa ta kishte botuar librin e parë, ashtu siç mund ta kisha bërë 
edhe unë, ashtu siç ishte e mundshme, po të ishte e mundur... I 
lexoja disa nga rreshtat e parë dhe bredhja, duke e imagjinuar le-
trën e redaktorit të prozës përplot me pikëçuditëse, ngazëllim dhe 
çudi mbi faktin që aq gjatë ia kisha dalë ta mbaja fshehur një talent 
të tillë të pabesueshëm...

Ndjeva ngërç në muskuj. Shuplaka u mblodh në grusht dhe 
mund ta ndjeja si i shtypte “New Yorker”-ët, si të donte të hapte 
një vrimë në ta, një vrimë të zezë që do t’i gllabëronte të gjitha ato 
gjëra nëpër skuta, në rafte dhe sirtarë, gjëra me bisht që, si urth, 
shtriheshin thellë në të kaluarën, duke hedhur rrjetën dhe mbulu-
ar gjithçka në të. Dhe si në ndonjë konspiracion, të gjitha ato gjëra 
për një çast punonin së bashku. Në çdo skutë, në çdo thërmijë plu-
huri mund ta ndjeja tërbimin. 

Dhëmbët më kërcëlluan. Ndjeva presion në gjoks.
U çova shpejt dhe shkova te dritarja. Dritarja ishte e vetmja 

dalje nga kjo grackë prej apartamenti.
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E mbështeta ballin mbi xham. Dëshiroja të freskohesha. Dri-
tarja u mjegullua nga fryma ime. 

Nëpër atë mjegull e pashë për të parën herë.
Ishte e shkujdesur, e lehtë dhe delikate. 
Ishte lakuriq, e hajthme. Dhe e rruar.
Sa gjatë mund të ecësh, nëse nuk ke ku të shkosh? Nëse, në të 

vërtetë, askund nuk dëshiron të shkosh? Nëse ke çuar dorë nga të 
gjitha dhe i ke lënë rrotët që vetë ta gjejnë rrugën?

Nëse të githat i ke lënë të shkojnë në pidh të s’amës...
Ja, thashë, por fjalët nuk janë të miat...
Madje as ato.
Jam vetëm pjesë e rrjedhës mbi të cilën nuk kam më kurrfarë 

pushteti. Lejoj që gjithë ato fjalë, mendime, shikime, pasqyrime, re-
flektime, gjithë ato thërmija kotësie të fluturojnë lirshëm përreth, 
si pluhur. Gjithnjë derisa të mos prapsen, nga muret e këtij aparta-
menti, nga xhami i dritares, gjithnjë derisa të mos e arrijnë kufirin 
e lirisë. Derisa të mos pluskojnë përbrenda, ose të thërmohen dhe 
përhapen mbi ndonjë objekt të harruar, ndonjë vend të harruar.

“Do you realize that you have
The most beuatiful face...
Do you realize that we’re
Floatin’ in space...”

Muzika dridhej brenda në kokë, stomak, majat e gishtërinjve, 
gishtërinjve të mbështetur mbi xhamin e dritares. Në ca momente 
më dukej se me kohë ishin formuar thellime në xham, në vendet ku 
e vendosja më së shpeshti ballin ose shuplakat.

Koha nuk luante kurrfarë roli. Ajo qëmoti kishte kaluar. E je-
toja një lloj jete të ndalur. Referi do mund të jepte fishkëllimën e 
fundit në çdo çast.

E rruar, e hajthme.
Lëvizte ngathtë. Vithet nuk e krijonin një hark, por rrëshqi-

snin majtas-djathtas, nëpër vijën e drejtë dhe tepër shpejt.
Nuk ishte tipi im.
Nuk e di nëse fare unë kisha një tip. Ishte e rruar.
Nuk mund t’ia shihja fytyrën. Gjihnjë ishte e mbuluar me 

hije, si me një vel. Ose fjala ishte për frymën time, e kondensu-
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ar në xham, e cila gjithnjë ia mbulonte kokën. Ose shenjat e pa-
numërta të gishtërinjve, nëpër të cilat shikimi nuk mund të de-
përtonte. Ndoshta shikimi im, edhe nëse do arrinte të depërtonte, 
do të prapsej nga buzët e saj, nga faqet dhe hunda e saj, dhe do të 
rrëshqiste dhe derdhej mbi supet e saj, duart, shuplakat, gjunjët, 
grumbujt e librave që shtriheshin para saj, mbi tavolinë...

Fytyra mbeti një hapësirë e pahulumtuar, por nuk më duhej 
për ta parë. Ndoshta nuk e dija formën e hundës së saj, ose ngjyrën 
e syve, por e njihja shprehjen e tyre, shikimin e tyre. E njihja atë 
energji të pashtruar dhe mënyrën se si, me një zjarr vullkanik, 
gjurmonin dhe gëlltisnin me qindra e qindra faqe, duke pushtuar 
jo vetëm shkronjat dhe fjalitë, por edhe gjithë hapësirën midis tyre, 
në çarjet dhe trajtat e rrumbullta midis rreshtave. Ose të paktën 
ajo kështu mendonte. Ai optimizëm qesharak! Besimi se pas ko-
pertinave të librave, midis lindjeve dhe perëndimeve, perëndimeve 
dhe lindjeve, midis puthjeve dhe marrëdhënies seksuale, kafshatës 
dhe mbetjeve të ushqimit midis dhëmbësh, midis këtyre mureve, 
mureve të saj, cilado mureve dhe çfarëdo qoftë ekziston... Diçka.

Një përmbajtje e qime.
“Do you realize that you have...”

U kujtova si nuk e kisha fare të vështirë të mësoja ta vozis 
biçikletën pa duar. I çoja duart nga timoni, por vazhdoja t’i si-
llja pedalet. E lëshoja supin në anën e majtë a të djathtë, i shtyja 
kërdhokullat andej a këndej dhe rrotët do bëheshin të dëgjueshme. 
Do rrotulloheshin pikërisht ashtu siç dëshiroja unë. Në atë kohë 
e kisha të lejuar të shkoj vetëm gjer te këndi, ose deri te shtëpia e 
madhe, e bardhë? Vetëm mund t’i imagjinoja rrugët e paskaj dhe 
godinat pas atij këndi, i cili ishte kufiri i botës së njohur, gjithë 
atyre shtigjeve dhe rrugëve që do të hapeshin para meje kur të 
vinte koha për këtë. Por, në vend se të hapeshin, rrugët me kohë 
vetëm mbylleshin dhe ngushtoheshin. Asnjë rrugë nuk shpiente 
askund. Të gjitha rrugët ishin qorre. 

Më vonë guxoja të shkoj për akullore, i bërë me ujë dhe i pas-
hije, siç e bënin dikur, që shkrihej para se të arrija ta lëpij: derdhej 
nëpër vrimën në fund të kornetit.

Pastaj e vranë të birin e pastiçierit. Gjashtëmbëdhjetë therje. 
Në atë kohë nuk mund t’i numëroja aq. As i biri i pastiçierit nuk 
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mundej. Me siguri do të ketë ngelur te dhjeta. I donin paratë, të 
gjitha ato bankënota të zhubravitura dhe të lagështa nga xhepi im, 
që i hedhja mbi banak para prindërve të tij, plot nervozizëm që sa 
më parë t’i vendosja duart e mia rreth kornetit. Sa akullore kam 
ngrënë përgjatë vitesh? Pesëdhjetë? Njëqind? 

Gjashtëmbëdhjetë.
Njëri nga vrasësit e kishte qaforen prej veshëve të njeriut. E 

kishte sjellë me vete që andej, prej anës tjetër, përtej lumit, ku luf-
tonin për çështjen tonë. Shkonin atje me autobusë, për fundjavë. 
Ishim në atë kohë të pafajshëm dhe të pafuqishëm, të përndjekur. 
Qaforet nga veshë njeriu ishin si suvenire. Rrëmbenim mobilje, 
gjëra teknike, madje edhe prizat dhe parketin: donim të kujtohes-
him. Të pafajshëm. Të pafuqishëm. 

Të birit të pastiçierit nuk ia prenë veshët.
Atë donin ta harronin.
Do you realize that we’re floating...
E di ajo për të birin e pastiçierit, të përkulur mbi libra, me 

këmbë të lakuara dhe të ngritura mbi karrige?
E di ajo sa gjatë mund të shkohet, nëse ke ngritur duart, dhe 

këmbët, dhe shikimin dhe gjithçka? Sa kokë janë dymbëdhjetë ve-
shë? Sa kombinime të mundshme? A do ta përdorte ajo biçikletën 
si një metaforë, si një shembull, që mundesh, pa duar... Që mund t’i 
marrësh gjashtëmbëdhjetë therje, edhe pse di të numërosh vetëm 
deri në dhjetë. Që veshët tu askush nuk do t’i presë, sepse më nuk 
do të dëshirojmë të kujtojmë, ty, veshët, pafajësitë...

Por, çka nëse ke çuar dorë dhe në vend se të luash me supet, 
vithet dhe rëndesën e tokës, nëse në vend të gjthë kësaj rri, i palë-
vizshëm, në një kolltuk të shpartalluar, duke ndjerë duhmën e nde-
njur midis këmbësh të tua, me shikimin e mbërthyer mbi xhamin e 
fëlliqur të dritares? Pa biçikletë, pa metafora.

Çka nëse megjithatë nuk mundesh? Nëse nuk dëshiron të 
mundesh? Çka pastaj?

Do you realize that everyone, you know, someday...
Nuk dëshiroja të jetoj. Nuk dëshiroja të vdes. Nuk dëshiroja 

asgjë midis këtyre të dyjave. 
Nuk dëshiroja ta shikoj, por këtë e bëja megjithatë. Me orë të 

tëra. Me ditë të tëra.
Nuk dëshiroja të them pidh, e qime nëne.



— 70 —

Nuk dëshiroja të them çkadoqoftë.
Nuk më duhej vasha në apartamentin përballë.
Nuk dëshiroj t’i di përgjigjet e të gjitha atyre pyetjeve: sa larg 

mund të shkosh, nëse çon dorë... Nuk dëshiroj të çoj dorë. Nuk dës-
hiroj të kem duar.

Por, duart janë edhe më tej këu.
Aty është edhe xhami i fëlliqur i dritares dhe vajza përballë.
Fjalët.
“... that everyone, you know, someday...”
Muzika.
Ajo nuk është e ndërgjegjshme për muzikën. Madje as kur 

kohë pas kohe e çon kokën dhe kur duket sikur përgjon. Kur duket 
që qimet në guaskat e veshëve të saj janë kreshpëruar, të gatshme 
t’i pranojnë vibracionet.

Por, poenta nuk është te vibracionet e ajrit, muzika. Madje as 
te vargjet për pesë para, kiç, që duhet të të mallëngjejnë:

“Do you realize that everyone, you know,
Someday, will die...”
Poenta është mu aty se secili që e njoh, që e kam njohur ndo-

njëherë, për të cilin kam dëgjuar kurdoherë ose vetëm e kam men-
duar, imagjinuar...

Të gjithë. Gjithçka.

***

Mihajllo Spasojeviq (Mihajlo Spasojević) (1974). Sremas. 
Shkruan prozë dhe kritikë letrare. I mbështet KF Crvena Zvezda dhe 
Liverpool FC. Ka botuar dy përmbledhje me tregime: Kënga e mjellmës 
e Faustino Aspriljas (2001) dhe Këmbët e Jarmila Kratofilovas (2008). 
Jeton në New York.

Përktheu: Anton Berishaj
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1.

Nuk reagon menjëherë. Hap konservën dhe hedh shiun e kuq 
në filxhanin për kafe. Pastaj hurb një gllënjkë të pijes me shije të 
çamçakëzit. Vetëm atëherë, duke treguar fuqinë se instinkti e nën-
shtron arsyen, ia lejon këtij të parit të manifestohet: duke tundur 
duart, kërcen drejt xhamit.

Nuk lëndohet. Gjithmonë ka ditur të dallojë rrezikun nga Rre-
zikshmëria. Ai me shkronjë të vogël gjithmonë e ka mbrojtur nga 
ajo me shkronjë të madhe. Ashtu ishte edhe pak më parë, dhe ndo-
një çast më herët, kur hapi pijen e fuqisë pasi që rëndesa e kombi-
nimit të birrës dhe sedativit – atë e rrëkëllente mbrëmë deri vonë 
– iu duk më e fortë se ajo e tokës. 

Pasi që përzuri pëllumbat nga rrethoja e ballkonit, me mëngë 
zuri t’i fshinte gjurmët e gishtërinjve nga xhami. Janë me dhjetëra. 
Zogjtë ulen në tarracë qysh prej se e kemi vënë aty një raft të vjetër; 
rafti i vjetër është nxjerrë në tarracë në ditën kur gruaja e tij brakti-
si banesën; gruaja e tij braktisi banesën para shtatë dite. 

Duke fshirë, shikon mbrapa. Tri çorapa të bëra lëmsh si top-
tha janë te klaseri. Pranë telefonit është një copëz e mollës ngjyrë 
kafe. Hiri i temjanit indian mbulon fletushkat e reklamave të pice-
rive, vërejtjet për faturat e papaguara të telefonit dhe porositë që ia 
linte gruas gjatë tri ditëve të para që nga largimi i saj, duke besuar 
se ajo vinte në banesë derisa ky nuk ishte aty. “Gjuaje sallatën. Se-
lino nuk i ka fajet.”

Çka nëse fjalinë për selinon e ka kuptuar si pranim implicit 
të fajit? 

E piu shiun e kuq dhe shkoi në kuzhinë, për t’i marrë edhe do 
konserva tjera. Jo vetëm që nuk do të përfundojë fshirjen e gjur-
mëve, por qëllimisht do t’i linte edhe disa të reja. Sepse ai është 

Nenad Jovanoviq
GLASË PËLLUMBI



— 72 —

i pafajshëm. I pafajshëm. Bisedën me gruan pikaloshe nuk e pat 
filluar ai. Kur e kishte zënë në park rrugës për në bibliotekë, së pari 
ajo kishte folur, mbase e marruar se po këndonte. 

“Diçka nga vitet e gjashtëdhjeta”, tha. 
“Nga gjashtëdhjetë e katra”, tha ai. “Kënga e gjashtë në anën 

A të albumit Kinda Kinks.” 
Pak minuta më vonë, në çastin kur në mënyrë të përsosur, 

rrinin karshi njëri-tjetrit në kolltuqet e kafes së bibliotekës, ndjeu 
aromën e saj: në fëmijërinë e pavënëre nga lufta. 

Ofshau Me zë të lartë kur u kujtua se gruaja e tij nuk kish-
te ardhur në banesë ç’prej se nuk jetonte më me të (këtë e di si-
pas tri-katër qimeve pubike që i shpërndante strategjikisht nëpër 
dysheme para se të dilte), dhe se porosinë nuk ka mundur ta shih-
te. Menjëherë pastaj, e cakëlloi dhe e shtypi konservën e zbrazët, 
i hidhëruar në vete, në kallaj dhe në bendin The Kinks për shkak 
se - makar edhe për një çast – kishte gjetur ngushëllim në faktin se 
gruaja e tij edhe në fshehtësi nuk e vizitonte banesën, dhe se nuk 
shfaqte shenja të pendimit për shkak të largimit. 

Asgjë, megjithatë, nuk zgjat shumë: as up, as down. Edhe ae-
roplani në të cilin tash ai është duke shikuar, i vetëdijshëm për të 
gjitha centimetrat e lartësisë së vet, do të aterojë më së shumti për 
disa orë. Përfundi aeroplanit ndriçon një katërkëndësh ngjyrë të 
verdhë të vezës: dritarja e banesës së shoqes së gruas, banesës ku 
është duke qëndruar gruaja e tij. 

2.

Në të njëjtën kohë hap konserva birrash e monstrumësh. Ka 
nevojë për më shumë taurinë, më shumë se ç’ka në shiun e kuq asi 
substance. 

Të tërqethura i kalojnë në një pjesë të trupit. Sasia e kohës që i 
duhet për të kuptuar (nëngjunj), është identike me atë që ka kaluar 
gjatë kalimit të tij dhe të gruas pikaloshe nga pozicioni i të qëndru-
arit në këmbë në pozicionin e të ulurit. Dhe nga pozicioni i të ulurit 
në pozicionin e shtrirjes. Kushti se iluzioni të kënaq – për shembu-
ll, se peizazhi i fytyrës pikaloshe të cilit deri vonë-dikur ia kishte 
ngulur sytë nga afërsia centrimetrike magjishëm ekziston jashtë 
historisë – është qasje e pakufizuar ndaj vendit referues në të cilin 
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gjithçka deri në hollësi është e saktë. Konserva e monstrumit ka 
një mijë taurinë, konserva e birrës – ka shtatë për qind alkool. Hiç 
më pak, dhe hiç më shumë. 

“Ndërsa pjesa tjetër është heshtje.” 
“Kam pritur që të citosh Ray Davisin, e jo Shakespearin.” 
Preku me buzë të çarën në njërën apo në tjetrën konservë 

njashtu siç kishte, në këto fjalë të gruas pikaloshe, prekur me buzë 
vetullën e saj. Të djathtën? Të majtën? Në dorën e majtë e ka bi-
rrën, në të djathtën monstrumin, ndërsa ndërmjet duarve dhe lar-
të, në ballë, rruaza djerse. 

“Në bazë të çkafit ke supozuar se do të citoja ndokënd?” 
Gruaja pikaloshe i afroi gjunjët te mjekra. “Tipat biblioteka-

resk si ti e bëjnë atë.” 
Me sa tipa bibliotekaresk ke çuar dashuri deri tash? Sa sosh 

për herë të parë i ka takuar në park, në rruginën që shpie deri te 
biblioteka, duke kënduar “Tired of Waiting”? Nuk shkoi deri te dri-
tarja, te vendi i përshtatshëm për t’i hamendësuar përgjigjet në ato 
pyetje, sall për shkak të turpit ndaj lakuriqësisë së tij. I lëshon kon-
servat në tavolinë dhe i afrohet derës rrëshqitëse të ballkonit. Një 
pëllumb është shtrirë në raft, pranë një grumbulli glasash që sh-
këlqejnë. Tjetri me këmbë hollake përshkruan një hark nëpër beton.

“Nëse veç jam tip bibliotekaresk, a nuk do të ishte më e 
pritshme që të citoja Shakespearein më parë se sa Ray Davisin?” 

Me një shprehje shqetësimi, gruaja pikaloshe tundi kokën. 
“Tipat notorn bibliotekaresk zakonisht përpiqen të lënë përshtypje 
se janë diçka që në të vërtetë nuk janë. Për shembull, adhuruesit 
notorn të rokut.” Ia ledhatoi kofshën. “Po e njëjta gjë vlen edhe për 
një numër të konsiderueshëm të burrave të martuar.” 

Ballin ia kaploi djersa. 
Jo, balli iu mbush me djersë tash. Pastaj pëllëmbën ia pushtoi 

djersa, atë që e kishte në kofshën e gruas pikaloshe. Gjatë kokës që 
kishte kaluar ç’prej se kishte kuptuar se ku dhe si ishte djersitur 
(bëhej fjalë për të njëjtën sasi të kohës që i duhej gruas pikaloshe 
dhe atij që në kafiterinë e bibliotekës të kalojnë nga pozicioni i të 
qëndruarit në këmbë në pozicionin e të ulurit), u ra shuplakave 
dhe pëllumbat ikën me të shpejtë. Tingujt që i lëshonin nga gushat 
gjatë fluturimit linin përshtypje budallallëku. Prandaj, për gruan 
pikaloshe gjithmonë ekziston një shpjegim i kënaqshëm për secilin 
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fenomen. Ajo, pra, në mënyrë implicite refuzon të krijojë iluzion, 
ose bile iluzionin e iluzionit, në jetën e një tipi bibliotekaresk me 
prejardhje nga vendi ku ngandonjëherë, midis hunjve përherë të 
mprehtë otoman, nga ana e habsburgëve magjeps puhia metafizike. 

Mendtë iu morën kur mendoi për numrin e përgjithshëm të 
anëtarëve të bibliotekës, deri te i cili arriti duke i mbledhur miligra-
mët e taurinës në monstrum me përqindjen e alkoolit në birrë. Në 
ballkonin e banesës së shoqës së gruas, më pas e vërejti atë, gruan 
e tij. Thithi tymin e fundit të cigares dhe e gjuajti në vendparking, 
dhe më pas, duke bërë një hap mbrapa, u fut në banesën e errësu-
ar. Ai e largon nga tavolina hirin e temjanit hindus, e pastaj, po 
me të njëjtën shpejtësi, shkarkon në fyt përmbajtjen e mbetur në 
konservë. 

Dikush është te dera. Troket. 
Gruaja e tij, me flokë të lagura dhe gojëhapur. 
“Më ke thirrur”, thotë me zë të ngjirur. “Ma bëje me dorë.” 
“Jo, moj”, ai i përgjigjet. “I përzija pëllumbat.”

3.

I lodhur nga pritja para arkës, me një paketim anti-materie 
në dorë. 

I fut në ujë në krikëll birre tri lugë të vogla të kafesë instant 
dhe hap konservën e pijes energjike të akullt. Para se t’i pinte hur-
bat e para, ngadalë e afroi gishtin tregues te fytyra, në mënyrën 
më të ndagadalshme të mundshme, thua se në të kundërtën do të 
tmerrohej. Me majë të gishtit preku gropat e syve. Cila prej dy llo-
jeve të rrezikut shkruhet me shkronjë të vogël, e cila me shkronjë 
të madhe?

Nuk blen gazeta, nuk i shikon lajmet në tv, nuk përgjigjet në 
telefon. Nëse ka ndonjë gjë vërtet të rëndësishme ai disi do të in-
formohet, pat menduar një ditë më parë, duke ndier dhimbje në sy 
nga ngjyrat e tepërta të paketimit. Mirëpo, kur doli nga vetëshërbi-
mi, vërejti se në kartëmonedhën pesëdollarëshe që ia kishte dhënë 
arkatarja si kusur ishin të shkruara fjalët “Psalmi 23”, u kthye dhe 
u fut brenda që sa më shpejtë ta harxhonte atë kartëmonedhë. Nuk 
ka nevojë të di si shkruhet cili lloj i rrezikut. Është me rëndësi që t’i 
dalloj. Ende. Përgjithmonë. 
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E piu pijen me shije të mollës së gjelbër. Që një kohë, ditët i 
dallon përmes gjurmëve të pëllumbave në tarracë. Këta dy grum-
buj glasash janë të ri. Edhe këto pendla. Rafti është tepër i madh 
për ta çuar vetë deri te kontejneri për reciklime, e po t’i thirrte në 
ndihmë miqtë, atëherë do të duhej t’ua shpjegonte arsyen përse 
nuk përgjigjej në thirrjet e tyre telefonike. Ndërsa ai është i lodhur; 
për këtë aryse nuk e ngre receptorin. Është i lodhur edhe për shkak 
të kafesë dhe anti-materies, për shkak të 220 voltëve dhe shiut të 
kuq, për shkak të goditjes, topthit të zjarrtë dhe yllit të rokut.

Yll roku? Është çështje e kohës se kur do të prodhohet pija 
energjike me emër të Shakespeareit, që do t’u dedikohet krimbave 
çfarë është ai. 

“Krimbave?” 
“Ashtu thuhet.” 
“Mund të thuhet edhe më bukur. Për shembull”, e vuri pëllëm-

bën e dorës në kofshën e gruas pikaloshe, “adhuruesit e fjalës së sh-
kruar. Ta krahasosh dashnorin me tenjat, në fund të fundit, është 
të nënvlerësosh veten”, tha ai duke i lëvizur gishtat andej-këtej me 
kujdes prej xhepisti. Ndjeu njëfarë bezdie ngase e kishte njomur me 
djersë, për shkak të saj gjëndrat e djersës sall e sforcuan punën.

Gruaja pikaloshe ia zhvendosi pëllëmbën në çarçaf. “Ne nuk 
jemi dashnorë”, ajo i tha. Duke kopsitur gjimbajtësen, shkoi deri 
te dritarja dhe e hapi, duke e kthyer në këtë mënyrë hapësirën in-
time, të cilën e kishin krijuar gjatë njohjes triditëshe, në domenin 
publik. E ndezi një cigare. 

“Nuk jemi dashnorë”, tha ai duke i tundur supet në drejtim të 
saj dhe duke lejuar që t’i kërcejë mjekra. “Dashnorët bëjnë dashuri. 
Qihen. Ne kemi biseduar mbi bendin anglez që quhet The Kinks dhe 
tri herë jemi puthur. Kjo është e gjitha.” 

Ai nuk e përmendi ledhatimin e pakmëparshëm të kofshës 
sall nga druajtja se ajo, në atë rast, do ta krahasonte djersitjen e tij 
me të derrit. Bëhej fjalë mbi gjuhën angleze, në të cilën tenjat nuk i 
sulmojnë librat, në të cilën njerëzit nuk djersiten si kuaj. Tha: 

“Ti pike duhan”. 
“Në bazë të çkafit ke supozuar se nuk pi duhan?” 
“Nuk të vjen era duhan” Ka mundur të vinte bast se do ta pye-

ste se çfarë ere i vinte. Anise këtë nuk e bëri, ai tha: “Ty të vjen era 
çamçakëz”. 
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Drita u sforcua dhe hija e gruas pikaloshe ra mbi dysheme. 
Nga dyshemeja ai ngriti qimet pubike. U drejtua dhe vëren gruan e 
vet në ballkonin e shoqes së gruas së tij. Në ndihmë do të duhej t’i 
vinte bash ajo, për shkak të largimit të saj ka filluar rraskapitja e tij 
psikofizike, ajo që e di se çfarë rreziku për shëndet paraqet glasa e 
pëllumbit, ai koncentrat bakteriesh të ligështa. Ia valëvit tufëzën e 
qimeve pubike që mban midis pulqerit dhe gishtin tregues, derisa 
tre gishtat tjerë të dorës qëndrojnë lik përpjetë. 

Pra, asaj po i jep shenjë për shkëlqyeshëm.

4.

Kur deti nën hënën e plotë shkëlqen sintetikë, peshkaqenët 
rrëshqasin drejt bregut të detit. Përlajnë bërllokun që e kanë gju-
ajtur turistën në ujë: çadrat nga kokteji, koret dhe farat e frutave 
tropikale, prezervativë, konserva të pijes energjike me emrin pesh-
kaqen... Derisa teneqja lakohet e thehet ndërmjet nofullave dyrre-
shtore, Hëna kabaretiste lioshe qan me të qeshura. Lotët i kullojnë 
gjak e shiun e ka të kuq. 23 psalme; shtatë për qind alkool; 1000 
miligramë taurinë. 

E prek peshkaqenin në errësirë dhe përpiqet që nga baza e 
petës së llamarintë të ngrejë unazën për hapje. Më kot. E hedh 
konservën anash, duke shpresuar se gazi i liruar gjatë fluturimit 
nëpër diagonalen e dhomës do ta hapë vetëvetiu. Kjo nuk ndodh: 
konserva ateron qetë, në garderobën e përlyer në qoshen e dhomës. 
Tingulli i dobët përsëritet, është identik me zhurmën e dallgëve të 
detit, dhe përzihet me gugatjen e pëllumbave. Me kënaqësi do t’ua 
gjuante peshkaqenve, të gjithë pëllumbat e qytetit bile edhe atë të 
fundit, do t’i ushqente bishat e detit me ata bartës të sëmundjeve 
që nuk e lënë të flejë, me ata pëllumba që guxojnë në pikë të natës 
të jenë më të gjallë se që ka qenë ky ndonjëherë ç’prej se e ka brakti-
sur ajo në përcjelljen e të cilëve e ka kaluar trajektoren e komunave 
Vraçar - Aneks, Toronto, Kanadë. 

Han me zhurmë. I lëpin buzët. Çohet. Dhe duke ecur zig-zag, 
arrin në ballkon. Tund raftin dhe shan. Pëllumbat i hapin krahët 
ngeshëm dhe nja dy-tri herë ndeshen me rrethojën e ballkonit para 
se të gjejnë rrugën për te çatia e ndërtesës karshi. 
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Në katërkëndëshin e dritares në katin e dhjetë sheh atë, gruan 
e vet. Ajo pi duhan. 

“Ti pike duhan?” 
“Në bazë të çkafit ke supozuar se nuk pi duhan?” 
“Nuk të vjen era duhan.” 
Derisa më kot priste që ajo t’ia kërkonte përshkrimin e erës 

së saj (të cilën ai do t’ia thoshte me dy fjalë: mollë e gjelbër), drita 
bëhej më e fortë. Dielli ia kishte vizatuar në lëkurë pikëlat.

“I jam mirënjohëse djersës së pëllëmbës sate”, tha ajo. “Ajo më 
ka zgjuar nga fantazitë mazohiste në të cilat pata arritur pasi që të 
takova ty, nga fantazitë mbi dashnorin demoniak.” 

“Këtë e ka thënë Coleridge”, tha ai. 
“Jo, këtë e ka thënë CNN”, tha ajo. “Të kam krahasuar me re-

portazhet televizive mbi krimet e ushtrisë serbe.” Pastaj bëri një 
hap anash, në hije, dhe pikat nga fytyra e saj u zhduken. “Një gjë e 
tillë është e gabuar”, pëshpëriti ajo. 

Dëshira e fortë që t’i deklamojë titujt e të gjitha këngëve që i di 
të bendit The Kinks, që të citojë Shakespearen dhe Coleridgin derisa 
nuk zverdhet në fytyrë (siç thuhet në këtë vend, ku derrat djersi-
ten, dhe ku krimbat zvarriten nëpër libra), me fjalë të tjera dëshira 
e zjarrtë për të dëshmuar se nuk i përket më vendit të kuajve dhe 
tenjave, në luftat e të cilit gazetarët anglosaksonë bëjnë karrierë, 
befas iu shfaq dëshira për ta puthur. Po të ishte, rastësisht, pa rro-
ba, turpi nga lakuriqësia e vet do ta parandalonte që t’i afrohej. 
Kështu që, - kur e afroi kokën te fytyra e saj (iu kujtua pëllum-
bi, i cili kur ecën bën lëvizje të ngjashme marroqe) – ajo u kthye 
mënjanë, në një hije më të thellë. “Do të duhej të të ndihmoja që 
ta tejkalosh trashëgiminë traumatike të kulturës nga e cila ti vjen, 
e jo për të ta ringjallur kujtimin për të.” Këtë e tha dhe turfulloi. 
“Nuk duhet të puthemi”, shtoi ajo prapë duke e shikuar atë, me sy 
të përlotur. 

“Nuk u puthëm”, përsërit ai me pshërëtimë, dhe fshin sytë de-
risa duçi i cigares që e kishte gjuajtur gruaja e tij drejt vendparkingut 
vazhdonte të pluskonte. Era që kapërcen bërllokun dhe peshkaqe-
nët, e kripur, vuri në lëvizje balluket e saj të bukura. Ngjyra e verdhë 
e vezës zhduket nga katërkëndëshi në ndërtesën karshi të tijës. Sh-
tatë, 23 ose krejt 1000 çastet e mëvonshme, ai rri si statujë para pa-
sqyrës. Në qerpikë dhe përfundi syve sheh, të njollosur, glasë zogu. 
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5.

Me një hut plastik për frikësimin e pëllumbave nën sqetull, 
merr kthesen për në ndërtesën ku banon. Derisa i paguante shi-
tësit në shitoren e sendeve të domosdoshme shtëpiake dhe – para 
se t’i lëshonte në xhep kartëmonedhat e pranuara si kusur - konsta-
tonte se në asnjërën prej tyre nuk përmendej ndonjë psalm, dëgjoi 
zemrën e tij. Mendoi: cimbalët nën jorgan. Parregullsia e tingullit e 
frikësonte dhe, dyshonte, ia përshpejtonte tiktakun e zemrës.

Ngutet për në banesë: shumë mirë e di se çka është rreziku, 
dhe çka është Rrezikshmëria. Me tri konserva birre do ta neutra-
ulizojë efektin e shkëndijes. Up do të ndeshet me down dhe Die-
lli do të skuqet, ajo motër sakate e Hënës kabaretiste. E mbuloi 
motrën me jorgan dhe, në tingullin e cimbales, doli në skenë. Nuk 
është e çuditshme që del bash para gruas së vet; gjithnjë, gjithkah, 
e sheh. Balluket ende i ka të njëjta, shprehja e fytyrës gjithmonë e 
ndryshme. Ai më nuk di si të lexojë shprehjet e saj. As ato, as asgjë 
tjetër. Në mëngjes, për shembull, në konservë shkëndija me 1000 
miligram taurinë, lexoi “23.................................................................
......................................................................................

Në të vërtetë. 
Njajo është gruaja e tij. Njajo krijesë njerëzore, përpara qosh-

kut të gazetave, me pëllëmbë të djathtë në ijë kapsallit sytë në drej-
tim të tij, derisa pesha në dorën tjetër – një qese plastike me gjethe 
perimesh të dala jashtë – ia merr anën. Ai e zhvendos hutin nën 
sqetullën tjetër, tund kokën dhe me zë proverbial tregon se është i 
lodhur. Ajo e këndon refrenin e këngës “Tired of Waiting”. Deri sa, 
veç pas vargut të parë, kollitet, nga qoshku i gazetave del shoqja e 
gruas së tij. Kur e vëren, ngadalëson hapin dhe shtrëngon dhëm-
bët, e më pas gruas së tij ia jep një ëmbëlsirë të kuqe, në formë 
spirale, prej gome. Kjo me gjithë qejf e nduk një copë. 

“Kanellë”, thotë ai. 
“Diçka nga vitet e gjashtëdhjeta”, thotë gruaja e tij. 
“Nga viti gjashtëdhjetë e katër”, thotë shoqja e gruas tij me një 

buzëqeshje në rritje. Flokët e shndritshme që ia mbulojnë fytyrën 
lëvizin në erë.

“Kënga e gjashtë në anën A të albumit Kinda Kinks”, me kafs-
hatë në gojë thotë gruaja e tij. 
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“Për çka e keni fjalën?” pëshpërit ai. 
Motra sakate e hënës e largoi jorganin nga vetja, dhe tinguli i 

cimbales u bë më i fortë. 
“Bash njashtu si atëherë kur rrezet e diellin u patën bërë më të 

forta në dhomën e gruas pikaloshe”, tha shoqja e gruas së tij, e cila 
me ngulm e shikonte në sy, e më pas u kthye nga bashkëbanuesja e re. 

“Hej”, tha duke ia marrë qesen me perime, dhe në atë çast sh-
palos damarin e ënjtur në dorë, “ama unë kam harruar se Dielli dhe 
motra sakate e Hënës – janë po e njëjta gjë.” 

Gruaja e tij tundet e shkundet nga të qeshurat. Dëgjohen të 
gajasura dhe thithja e pështymës. Shoqja e gruas së tij, pas një 
ngurrimi të shkurtër, edhe vetë ia krisi gazit: ngazëllehet dhe i 
ngre vetullat, duke i shpalosur rrudhat e mijëvjeçarit dhe të njëzet 
e tre dhëmbët. 

Tridhjetë e dy. 
Treqind e njëzet. 
Një mijë. 
Ai dalëngadalë anashkalon dy gratë dhe ulet në trotuar. Pës-

hpërit: “Nuk e di se për çka po flisni”, butësisht shtyp ballin me 
shpinën e dorës – një herë, dy herë, tri herë – njashtu siç shtypin 
varrën shtupat e pambukut. 

“Po flasim për gruan pikaloshe”, tha gruaja e tij, pas këtyre 
fjalëve shoqja e saj filloi t’i drejtonte ritmikisht gishtat kah faqet, 
që të ngriste herë supin e majtë herë supin e djathtë, i tundte dhe i 
shkundte ijët, vallëzonte. 

“Nuk e di se për çka po bisedoni”, ai përsëriti. Atëherë dëg-
jon goditjen e shkopit për daulle që bie në cimbale, më të fortë se 
ndonjë herë më parë. 

“Po flasim mbi djersën tënde në kofshën e saj. Asaj i pëlqen 
era e barutit dhe e djersës”, tha njëra prej atyre dy grave.

“Erë mashkullore”, shtoi tjetra.
“E dihet se cilët meshkuj kundërmojnë më së miri. Horrat. 

Serbët.” 
Të qeshura. Ritmike janë: ai, vallëzimi i shoqes së gruas së 

tij dhe dallgët; aritmike e ka, megjithatë, zemrën. Ai është shtrirë 
në barin, vende-vende të gjelbër, vende-vende të kaftë, të stërpi-
kur me pesticide dhe shurrë qeni, të ftohtë. Derisa cimbalet ende 
vazhdojnë të vibrojnë, dëgjon shoqen e gruas si thotë: “Çka e gjet?” 
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Pastaj dëgjon edhe emrin e vet. E shqipton gruaja e tij, në dhomën 
e tyre të gjumit, të ndritshme dhe – siç do ta sheh së shpejti – krej-
tësisht e pastër, njashtu siç është – edhe këtë do ta shohë – edhe 
ballkonin. 

Derisa pi çaj bliri (ashtu që, pas çdo gllënjke, rënkon), ajo e shi-
kon me duar të kryqëzuara. “Kush e këndon ‘Tired of Waiting’?” pyet.

“‘Tired of Waiting’? Çka ishte ajo?”
Nuk po shtiret. Përnjëmend nuk po mund të kujtohet. 
Gjinjtë e saj fryhen. Ngritet dhe shkon te shporeti. Sjell çe-

lësin: molekulat e çorbës çohen peshë.
“Ndonjë film? Apo jo?” 
Duke u përpjekur që me rregullimin e tavolinës të kapërcejë 

ngazëllimin e paqartë edhe për të, ajo i thotë të dalë në ballkon.
Atje, në një vazo ku kishte jetuar jo fort gjatë një kroton i blerë 

me rastin e një përvjetori të martesës së tyre, veza e pëllumbit e de-
finon bardhësinë. Edhe ajo i bashkohet: rri me të aty ku mungonte 
ndonjë i tretë, katërt, i pestë... 

“Çka po sheh?” e pyet, dhe ai fillon t’i dallojë të gjitha burimet 
e zhurmës së rrugës veç e veç. Tash, kur i dëgjon, nuk ka nevojë më 
për t’i parë.

“Jetë e re”, thotë ajo, duke e mos parë atë që e kishte çelur 
gojën për t’u përgjigjur. Pastaj ai, duke lagur gojën me pështymë, 
mbllaçiti. Atë që ishte i gatshëm ta thoshte ishte: “E pjesa tjetër 
është heshtje”, sado që, me të dëgjuar pyetjen e saj, i shkoi mendja 
te glasa. 

***

Nenad Jovanoviq (Nenad Jovanović) (Beograd, 1973) është 
autor i tetë librave me poezi (libri më i fundit është Lice mesta, 2007), 
i pesë teksteve dramatike (njëri prej tyre, “Nigde drugde” (Askund 
tjetër), është vënë në skenë në Teatrin Popullor të Somborit), i librit me 
tregime Plombe (2001) dhe romanit Insistiranje (2005). Është fitues i 
çmimeve “Branko Radiçeviq”, “Branko Milkoviq” dhe “Milosh Crnjan-
ski”. Aktualisht Jovanoviq është doktorant i teatrologjisë në Universi-
tetin e Torontos (University of Toronto).

Përktheu: Fadil Bajraj
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Më kanë quajtur Sugar Dick.
Kryesisht më quajnë Dick.
Unë e kaloj mirë këtë jetë. Për ndryshim nga ca të afërm të 

mi, të cilët kryejnë punë të rënda me ngarkesa dhe transport, ose 
merren pa sukses me turizëm, unë e kam Bosin që kujdeset për 
mua, si dhe gjithë ekipi i tij. Më ushqejnë mirë, flej në të ngrohtë 
dhe më njohën me Dolly-n.

Ndonjëherë Bosi tërbohet dhe më bërtet: “Gomar i mallku-
ar!”, por kjo ndodhi vetëm gjatë xhirimeve me Sisin e Trashë dhe 
Mimin Blu. Ursula u soll mirë me mua dhe nuk do më neveritej aq 
shumë po të mos i kutërbonte fryma erë kokosi. Aromën e kokosit 
assesi nuk e duroj, ndërsa ajo edhe trupin e lyente me qumësht 
kokosi, prandaj edhe flokët i kutërbonin kokos. Ku keni dëgjuar që 
gomarët ta duan kokosin? Është e qartë pse rezistoja.

 Dolly është krejt e veçantë. Ajo më do vërtet.
 E kam harruar jetën time që i paraprinte kësaj jetës sime ar-

tistike. Më pëlqen shumë gjithë kjo përkujdesje, ky nder dhe res-
pekt që e tregojnë ndaj meje me heshtjen e tyre të mrekulluar posa 
Bosi bërtet: “Action!” Dolly fillon me ledhatimet. Më ledhaton pas 
veshëve. M’i puth flegrat e hundës. Mban aromë tërfoje, parezistu-
eshëm. Ia shtyj feçkën nën sqetull. E lëpij. Ajo nuk i përdor ato qel-
bësirat e Francës. Është e gjerë dhe e hapët si livadhi ku do të mund 
ta kaloja gjithë jetën. I ngjan imazhit të vetëm të lirisë dhe estetikës 
kulminante që e kam në kujtesë nga jeta e mëparshme. Mendoni se 
gomarët nuk kanë ëndrra? Mashtroheni. Ëndërroj një livadh të pa-
skaj me plot bar të ëmbël, mentë të egër, dell, tërfojë jonxhë dhe go-
glac. Edhe bar tamlin e adhuroj, por vetëm gjethet e reja pa lule. Dhe 
në atë livadh Dolly dhe unë. Unë kullos tërfojë, ajo më kullot mua...

Ajo flet me zë të ëmbël dhe buzëqesh sinqerisht: “Sugar Dick, 
come to me!”, pastaj m’i afron gjinjtë. I fërkoj me afsh përvëlues 

Biljana Kosmogina
PORNO STAR
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me veshë dhe i godas, dhe derisa ata dridhen, ajo thotë “Ohh, Su-
gar Dick, do it to me...” dhe qeshet, ndërsa veshët fillojnë të më 
digjen flakë nga fërkimi. Askush as që e di se gomarët ndizen në 
veshë. Ajo më bën të kënaqem aq shumë kur m’i fut gishtat e këm-
bës në gojë, saqë kjo ma kujton karrotën më të ëmbël. Unë ia lëpij 
shputat, ndërsa ajo rri në karrige dhe luhatet prej gazit. Vetëm ata 
reflektorë më pengojnë, sepse krijojnë nxehtësi aq të tmerrshme 
dhe më bien drejt e në sy, dhe detyrohem shpesh t’i picërroj sytë si 
të më sulmonin miza të vocrra.

Kur ma sollën Sisin e Trashë nuk e dija ç’po ndodhte, sepse 
për herë të parë dola para kamerës, ndërsa ajo në çast u turr mbi 
herdhet e mia. Më kapi me kthetra dhe aq tmerrshëm i nguliste, 
ndërsa ajo nuk e di që unë nuk duroj dot kur dikush m’i ngul kthe-
trat në herdhe. Më frikësuan reflektorët dhe zërat nga terri, bënte 
tepër nxehtë, ndërsa ajo kuiste si mi fushe në kohë ndërzimi, kësh-
tu që e shqelmova kambalecin, rrëzova kamerën, këputa kabllot, 
kafshova mjeshtrin e zërit, ndërsa Sisit të Trashë ia shqelmova 
këmbët. Ajo pëlliste si lopë derisa i vinin peca të ftohta mbi dangat 
që ia kisha bërë. Bosi i bërtiste: “Kurvë pijanece!”, e mua: “Gomar 
i mallkuar!”

Kjo ndodhi para se t’u përshtatesha situatës dhe pritjeve.
Ndërsa Dolly më do. Ishte dashuri në shikim të parë. Ato aro-

mat e saj dhe tërfatja e butë. Më pëlqen më shumë nga të gjithat 
gjer tani. S’ka lidhje që është grua. Ajo vetë merr pozë. Unë nuk 
duhet të bëj asnjë përpjekje. Ajo nuk ngutet gjëkundi. Më qëllon në 
vithe miqësisht. Ma kruan barkun. Më kalëron dhe shtrihet mbi 
mua lakuriq. Nuk ka as një qime te vetme në trup, por kjo nuk më 
pengon. Po, kur e vë një copë sheqeri midis këmbësh... Çfarë, men-
donit se vetëm kuajt e duan copën e sheqerit?

Po, një herë kam ngrënë edhe dajak. Para Dolly-t, e pas Si-
sit të Trashë. Për shkak të Mimit Blu. Ajo ishte blu sepse ia kishte 
ënda rrahjet. Zinxhirët e saj rreth qafës, rreth nyellit të këmbës 
dhe rreth belit, ishin të ftohtë dhe vringëllonin. Kur ma mëshoi sh-
pinës me kamxhik, unë përsëri u hodha dhe përsëri e rrëzova kam-
balecin me kamerën. Por edhe kambalecin me reflektor. Ma kishte 
kapur aq fort mikun dhe e pickonte aq shumë sa nga dhembja e 
ktheva kokën dhe ia kafshova bythën. I rridhte gjak, prandaj edhe 
asaj i vinin peca, por ajo ishte disi e kënaqur dhe vazdimisht fër-
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kohej midis këmbësh me kamxhik. Bosi u çmend fare dhe bërtiste: 
“Kurvë e droguar!”, ndërsa mua: “Gomar i mallkuar!” Nuk di çfarë 
do të thotë të jesh i falimentuar, por edhe këtë e bërtiste dhe sikur 
të gjithëve u falënderohej për këtë, mirëpo më pas edhe shpërtheu 
në vaj. Unë kam ndjenja dhe e di saktë kur dikush ndjehet keq.

Pastaj pata një trajnim, dhe më dhanë gjithçka, ashtu që kup-
tova shumë shpejt çfarë duhej të bëja. Në të vërtetë e kuptova se 
asgjë nuk duhej të bëja, por vetëm të isha i qetë në kohën që një 
zogëzë ma përpunonte mikun. Më detyronin të shikoja filma të 
panatyrshëm në stallëzën time. Derrat e egër i qinin gratë. Kuajt 
i qinin gratë. Qentë qinin gra. Gratë i qinin gjarpërinjtë. Aligatori 
e qinte një grua. Në të vërtetë nuk e di tamam cila shtazë qe ajo. 
Ne gomarët nuk jemi aq budallenj. Fotografinë nga ekrani lehtë 
mund ta riprodhojmë në vetëdije. Edhe budallai do ta kuptonte se 
asnjëri prej tyre nuk e kalonte aq keq. E vërtetë se ato gra ishin me 
një konstrukt paksa të çuditshëm... por, shpejt e kuptova se çfarë 
mundësie qe ajo.

Pastaj përsëri erdhi Sisi Trashalluqja. Pastaj erdhi Ursula. Pa-
staj erdhi Mimi Blu. Por nuk është aq e thjeshtë si të shikosh në një 
video-shirit çfarë bëjnë të tjerët. Kështu kaloi faza e adaptimit me 
pozitën time të re dhe nisëm me angazhimin tim të përditshëm të 
prodhimit të artit kinematografik. Kuptova se të gjitha gratë që 
punonin me mua kishin një mbiemër të ngjashëm: Kurvë e Përdalë 
ose Kurvë, siç i thërriste Bosi me respekt.

Më vonë filluan të më jepnin injeksione. Unë i dua injeksio-
net. Vërtet që më djeg si një mizë kali kur të pickon në vithe, por 
më pas ndjehem disi mirë. 

Me Dolly-n nuk më duhen injeksionet. Ajo mua vërtet më 
do. Unë ia ledhatoj shpinën me bisht, ndërsa ajo cicëron si dallën-
dyshja në fole. E tund krifën e saj të dendur dhe m’i gudulis hojëzat 
e hundës. Nisi të vijë tek unë në shtëpi edhe kur nuk xhironim. Por 
atëherë nuk e ka krifën e harlisur e të ndritshme, por në kokë ka 
një kreshtë të errët e të shkurtër. Më sjell pasta me sheqer pluhur 
përmbi. Sheqerin e shkund midis këmbësh dhe unë e lëpij. I dua 
unë pastat, por më shumë dua kur ia lëpij sheqerin pluhur midis 
këmbësh. Në ato çaste aty nuk ka njeri dhe ajo nuk e prek mikun 
tim, si para kamerash. Vetëm ofshan dhe pëshpërin: “Oooouh, Su-
gar Dick! Ouuuh, Sugar Dick!”
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* * *

Dhëmbët tashmë më janë prishur nga ushqimi joadekuat. 
Qimet nuk i kam më ashtu shkëlqyese. As bishtin nuk e kam më 
të lëvizshëm si dikur. Miku më çohet vetëm pas injeksionit. Ndjej 
lodhje të vazhdueshme në këmbë. Lëshoj pa kontroll dhe me po-
terë gazra nga stomaku, pastaj e ndërpresin xhirimin dhe Bosi më 
bërtet përsëri: “Gomar i mallkuar!”

Tash e një kohë të gjatë nuk e di ku është Dolly. Vërtet më 
mungon, po nuk mund t’i pyes ku është ajo. M’i sjellin disa të tjera.

Tani më japin një injeksion para dhe një injeksion pas xhirimit. 
Atë të parën që të më kordhet, ndërsa tjetrën që të më ç’kordhet. 
Nuk jam unë budalla e të mos e di për se bëhet fjalë. Vetëm e kam 
humbur oreksin dhe nuk m’i ka më ëndja as domatet, as karotat, as 
sallatën e gjelbër, të cilën më parë edhe e adhuroja. Lodhja te gju-
njët është e pamposhtshme. Kur shkoj në shtëpi, rri shtrirë gjithë 
ditën ashtu i plogësht. Kam dëgjuar nga kameramani se vuaj nga 
depresioni. Më nuk më lejojnë të shikoj filma, sepse kamerama-
ni është një psikolog i pambaruar në Universitetin e Zagrebit dhe 
thotë se e gjithë kjo ndikon keq në gjendjen time psikike, sepse 
kam krizë identiteti. Prej tij mësova ta kuptoj kroatishten.

Ëndërroj se ka ardhur Dolly për të më çuar te livadhi ynë. Unë 
e kullos atë, ajo më kullot mua dhe jemi të lumtur gjer në qiell, 
pastaj e dëgjoj atë zërin e pamëshirshëm: “Action!”, dhe m’i ndukin 
herdhet dhe ma shqepin mikun, por aty nuk ka më aromë tërfoje 
dhe s’është më e imja Dolly. 

Më pas më jepnin të shikoja filmat që i kishim xhiruar, për të 
ma forcuar libidon, siç kishte propozuar kameramani. Unë as që e 
njihja veten aty, sepse isha nën ndikimin e injeksioneve dhe asgjë 
më nuk më kujtohej. Isha gjithnjë e më i dobët, deri në ardhjen e 
Bosit një ditë prej ditësh, i cili ma solli një pite molle me sheqer 
pluhur përmbi, që ma përkujtonte Dolly-n. E përmendte atë ban-
krotin e tij dhe kësaj here më tha butë e nëpër dhëmbë “gomar i 
mallkuar”, më tërhoqi deri te kamioni, pastaj me dorën e tij ma 
bëri injeksionin, edhe pse më parë këtë e bënte gjithherë kamera-
mani-psikolog.

* * *
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Livadhi i gjelbër më plasi para sysh dhe aq ishte gjelbëruar 
sa asgjë më të gjelbër nuk kisha parë deri asohere. Mashtroheni 
nëse mendoni se gomarët nuk e dinë çka është ngjyra e gjelbër. Ju 
mendoni se unë tani kam vdekur dhe jam në parajsë. Që ajo parajsë 
është livadhi i gjelbër dhe nëpër të eci trok i shaluar me Dolly-n e 
mrekullueshme mbi shpinën time. Që ajo është lakuriq dhe që sisët 
e vithet i kërcejnë dalldishëm nga troku im. Por, mashtroheni. Nuk 
kam vdekur. 

Vërtet u zgjova në livadhin tim. Dhe ndjehesha keq. Por e mora 
veten. Dalëngadalë. Bosi më kishte huazuar vetëm për një gjysmë 
viti. Asohere më pat vënë në gjumë për transport më të sigurt. Isha 
vetëm njëra nga përpjekjet e tij, ndoshta më të kota, që t’i afrohet 
asaj gjëje që një herë e quan art, e herën tjetër biznes. Nuk jam i 
sigurt cila nga këto është më e rëndësishme, sepse të dy këto fjalë 
me po të njëjtin afsh ua thoshte atyre vajzave njëmijë herë. Edhe 
budallai do ta mbante mend. Njeri i mirë është ai. Por unë jam një 
gomar më i mirë se ai si njeri. Mua më mjafton livadhi im.

* * *

Biljana Kosmogina. Në literaturë merret me hulumtime në 
fushën e seksualitetit dhe artit queer. Boton tregime, kritikë, vështri-
me dhe ese në revistat dhe në web portalet për letërsinë, fantastikën 
shkencore dhe kulturën, në Serbi dhe regjion, në sitet e komuniteteve 
LGBTIQ, si dhe të grupeve të aktivistëve për të drejtat e grave dhe mi-
noriteteve (Queer Zagreb, Zarez, cunterview.net, kupus.net, booksa.hr, 
kulturpunkt.hr, Anti-trafiking centar, Gej-Srbija, Queeria, Queer Beo-
grad, Art-anima...). Kosmogina është nismëtare e një qasjeje të re ndaj 
fantastikës dhe artit erotik, në luftën për të drejtat e grave dhe minori-
teteve, si dhe për emancipimin dhe dominimin total të grave. Është pje-
sëmarrëse e rregullt e festivaleve letrare dhe queer në regjion, në të cilat 
shfaq performanca multimediale vetjake ose grupore. Përmbledhjen e 
tregimeve fantastike-erotike F book e ka botuar më 2009.

Porno star është tregimi që ka marrë shpërblimin e parë në kon-
kursin e Festivalit Queer Zagreb, dhe është botuar në përmbledhjen 
Poqueerene priče (Tregime të queer-osura) 2004. 

 
Përktheu: Anton Berishaj
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Shikomë, Julija. Shiko këndej kur të them!
Ashtu pra.
Mirë. Tash afroju edhe pakëz kamerës. Lëvizi ijët, ashtu siç 

jemi marrë vesh. Njashtu. Buzëqesh. Kapsiti pakëz ato syçka. 
Okej.
Pse u ndale? T’ia rrisim volumin muzikës? Qe tash babushi e rre-

gullon. A është në rregull. A po të pëlqen kjo këngë? Të pëlqen. Bravo. 
Ashtu pra. Dridhu pak, si në diskotekë, me ritëm. Bravo. 
Dridhi pak vithet, si manekine. A ke qejf të bëhesh manekine? 

E ç’hamamin po e mban trupin ashtu? Ashtu praaa. 
Hajde tash kinse të ka ra krahëza nga supi. Jo e atij, të tjetrit. 

Të ka ra kishe rastësisht. Njaaashtu. 
Hiqe tash majicën. Jo aq shpejtë, avash-avash. Së pari pre-

ke me gishta barkun, medemek s’po ta kënda. E sheh sa mirë po 
e bën. Çoje nja disa centimetra. Lëshoje. Prapë çoje, më shumë. 
Ngurro. Buzëqesh. Tash hiqe krejt. Dalëngadalë. Ma kthe shpinën 
dhe hidhe majicën në krevat. 

Prit! Ende mos u kthe. 
Zgjidhi flokët. Me duar mbuloji gjinjtë. E, tash kthehu. Ashtu.
Sa e bukur je... Je, je.
Tash largoji duart. Njërën lëshoje teposhtë, tjetrën qite në 

qafë. Prapë kërce pak ama me gjallëri. Çoji të dy duart. Ashtu pra. 
E lirë je. Bash super je. 
A deshe ta sforcojmë edhe pakëz? Hajde pra. 
Tash duhet të biesh në gjunj. Hidhi flokët anash. 
Vëri pëllëmbët në dysheme. Hajde tash, këmbadoras drejt 

meje. Mbaje shikimin në kamerë thuajse ka diçka të lezetçme në 
të. Ashtu pra. Joshëse. Mirë. Tash kthehu në anën tjetër. Bythën 
drejt kamerës! Lëviz para-mbrapa. Majtas-djathtas. Qite dorën  
në bythë. 

Bojan Babiq
BËHU E MIRË, JULIJA

(JULIJA, 12 vjeçare, rrethina e Kishinjevës)
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Ledhatohu ngapak. Ti e di se si. Si në atë filmin. Bravo. Po ta 
kënda. A po ta kënda? 

Epo mirë, po ta kënda. 
Tash hiqi brekët deri në gjysmë të prapanicës, sall deri në gjy-

smë! Pak më pak. Prit. Ktheji, dhe nisja prapë. Sall deri në gjysmë! 
Aaashtu praaa. 

Picërroji sytë. 
Ledhatoji kofshët dhe prapanicën. Me dorën tjetrën ledha-

toji cicat. 
Ekspozohu. Ekspozohu mirë! Edhe më shumë! Preku edhe 

pak. Kjo qe e mirë. 
Hapi sytë.
Hiqi krejt brekët. Shtrihu në shpinë. Pak si anash. Kokën pak 

në të djathtë. 
Në të djathtë! Jo në të majtë, siç po bën ti. 
E, ashtu pra. 
Këmbët lakoji në gjunjë dhe bashkoji njërën me tjetrën. A po 

më kupton? Po. Edhe pak lakoji. Për bukuri.
Shiko drejt në kamerë. Çoja një puthje babëlokut që po të in-

cizon. Edhe një. 
Kënaqu.
Ktheje kokën pak mbrapa. Lëvrite. Qite dorën në kofshë. 

Dorën tjetër. Në kofshën tjetër. Ashtu pra!
Lëvize pëllëmbën poshtë-lart, poshtë-lart. Poshtë. Edhe pak 

më poshtë. Krejt deri te piçuli. Aty ndalu. Prit pak! Mos lëviz. 
A është mirë kështu? Çka po thoni? Mirë është. Edhe pak, a?
Julija! Ktheji edhe pakëz këmbët kah unë. Po. Prapë ledhatoje 

kofshën si pak më parë. 
A po gudulisesh? Pakëz, a po. A e ke ftohtë? Pak. Nuk është 

rrezik. Nuk është.
Për bukuri. Po të puthë ngase je kaq e mirë. 
Tash do të hyjë ai tipi, ndërsa ti shtiru si e befasuar ngase të 

ka zënë. A po kupton?
Gjoja të ka zënë duke bërë diçka të palejueshme. 
A mundemi? Nisja. 
Prit. Prit, jo ashtu. 
Mirë, befasohesh, por mos u duk sikur të kesh frikë. Kinse je 

befasuar, ama ngapak edhe buzëqeshu. Kishe, je teveqelkë. 
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Bëje edhe një herë.
A, jo. Mos kakaris. Buzëqeshu sall pak. Uh.
Prapë. 
E, ashtu pra. Kjo qe mirë. Bonbon. 
Lëvrit pakëz, ashtu që tipi të mund të ulet pranë teje. Lëre 

të të prek. Butësisht. Mirë. Shikoje në sy dhe vazhdo t’i buzë-
qeshësh. 

Puthe në faqe. Njashtu. Tash shikoje poshtë, në atë gjëkafshën. 
Hajde, Hajde! Nuk ka gjë për të qeshur. Shikoje poshtë pa simulime 
nëse mendon të shkojmë në shtëpi sa më parë. 

Në pidh të s’amës! Julija! Bëhu serioze.
Ja pra. Sa mirë ditke.
Hajde tash shpërthekoje. Aha. Mmm. 
E, keni mundur t’ia vishni ndonjë palë pantallonash me zinx-

hir. Tash i duhet një gjysmë ore për t’i shpërthekuar ato pulla. U 
hutua çupëlina e shkretë. 

A po mundesh, Juco?
Epo. Bravo. Të kam zemër. Ashtu pra. 
E tash, a e di se çka duhet të bësh? Kemi biseduar.
Kape me dorë. Pastaj lart-poshtë. Njashtu pra.
E, çka po ua merr mendja, si të ishte e regjur!
Paj tash shpejtoje pak. 
Shikoje në sy. Prapë shikoje poshtë. Shikoje prapë në sy dhe 

buzëqesh. Tash prapë shikoje poshtë. 
Tash lëpija. Aha.
Fute në gojë. Aha. 
Pa shihe Jucen time sesi i di të gjitha se ç’duhet bërë. 
Edhe pak, sall edhe pak, Julija.
Pak më shpejt.
E sheh si po kënaqet njeriu.
Edhe pak më shpejt. 
Ç’thua, mesaduket nuk i duhen më udhëzimet e mia.
U krye.
A e keni incizuar njashtu siç duhet. Okej? 
Okej. 
Epo, tash fshiju.
Mami, çfare isha.
Super.
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A mundem tash të dal në qytet me Anjën dhe Viktorin për të 
luajtur peintboll? Më ke premtuar.

Mundesh, sall le t’na i japë lekët babushi. 

* * *

Bojan Babiq (Bojan Babić), i lindur në vitin 1977. Shkollën 
fillore dhe të mesme i kreu në Mlladenovc. Diplomoi në Universitetin 
e Beogradit, në Fakultetin Filologjik, Departamenti i Letërsisë Serbe 
dhe Botërore. Veprat e botuara përfshijnë: librin me tregime PLI-PLI 
(1996), dhe një roman ultra të shkurtër Book for Boys (1998); librin 
me poezi në prozë Noises in Prose (2003); dhe tregime mbi lumturinë 
Neljudska komedija (2010). Jeton në Beograd. Punon si redaktor. 

Përktheu: Fadil Bajraj
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Gjolle vërtet rrallë herë e humbte vetëpërmbajtjen, sado që as 
vetë nuk e dinte se e posedonte atë. Ka pak gjëra që kanë mundur 
ta nxjerrin nga takti. Një nga ato është kur zoçka nuk ia jep pidhin. 
Jo, mos gaboni rastësisht të mendoni se është një nga ata turrësit 
që e lypin me çdo kusht. Përkundrazi, për të thua se nuk ekziston 
fjala ngutësi, ngjashëm me ata dembelë, të cilët metabolizmin e 
tyre të ngadalësuar me përsosmëri ia kanë përshtatur rrethanave 
jetësore dhe janë ushqyer me gjethe që ndonjë tjetër krijesë as që 
do t’u merrte erë, njashtu edhe Gjolle iu ka përshtatur kushteve ak-
tuale. Thjesht e kishte përshtatur veten dhe i qinte ato të cilat ask-
ush tjetër nuk donte. Aty konkurrenca është shumë më e vogël, që 
do të thotë se edhe përpjekja është shumë më e vogël. Larg mendsh 
se edhe ai vetë ishte fizikisht i shëmtuar, përkundrazi, në të kishte 
shumë çka tërheqëse. Mirëpo, Gjolle ishte tepër dembel për të kon-
kurruar. E pra, duke iu përmbajtur teorisë se gjithkujt i duhet një 
kar, lehtë vinte tek e dëshiruara duke mos u lodhur shumë. Përveç 
kësaj, po pate fat edhe me ndonjë të bukur, e çka pastaj? Sa shumë 
mund të duhet për ta mbajtur e mbrojtur prenë nga grabitqarët.

Në pajtim me këtë mendim, qysh nga rinia e hershme, krye-
sisht i ndiqte ato më të shëmtuarat, ato që ishin për t’u mëshi-
ruar, ato që ta çonin karin me zor. I duronte ngacmimet e miqve 
dhe të tjerëve që nuk i kishte miq, bile edhe e patën quajtur Gjolle 
Shëmtaku, nofkë të cilën më vonë u zëvendësua me Vereverte, ama 
atij nuk i hante palla për të. Po pse do të duhej, me rëndësi është të 
kesh ku ta fusësh, apo jo?

E hajde tash, ma thoni ju, se si është e mundur që njeriu nor-
mal të mos çohet peshë kur ndonjë e tillë shtiret se gjoja nuk do?!

Dhe pikërisht kjo i ndodhi me prenë e sontshme, e cila i bënte 
shoqëri derisa i vizitonin bukuritë e kodrës së Kamenicës. Zoçka, 
thjesht, nuk do me i hap këmbët, epo tash s’ke çka i bën! Paj, të 

Dejan N. Kostiq
EDHE SHËMTAKET MËDYSHEN 
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ishte ndonjë që të lënë mendtë pas saj, disi mund ta kuptosh. Ia ka 
ngritur vetes çmimin, e ka atë mundësi dhe asgjë kurrkujt. Ama 
shihe këtë! Paj, askush në atë mejhane nga e cila e kishte marrë nuk 
do të donte edhe po ta paguanin, bre!

Gjolle krejtësisht i nervozuar tundi kokën, duke mos besuar 
se veshët e tij kishin regjistruar përgjigje negative. Vendosmërisht 
e kapi marshin, i cili thuajse kuisi ‘’Nuk të kam faj unë o qirës i 
dështuar!’’. Duke refuzuar të pranojë realitetin e ashpër, përsëriti 
fjalët e saj: 

 - Nuk do, a?
Ajo, në heshtje, tundi kokën, tashmë e frikësuar nga zjarri që 

digjej në sytë e tij. Në kokë iu vërtitën pamjet e kafenesë ku ish-
te njoftuar me Gjollen. Një tufë horrash që fshehin identitetin e 
tyre në tymin e dendur të cigareve, mbulesat e tavolinave që kishin 
kaluar nëpër shi meteorësh, dhe ajo, me disa vinjakë të tepërt që 
kishte rrëkellyer. Mirëpo, alkooli përveç ngrohtësisë nuk ia kishte 
injektuar guximin dhe harresën. Njashtu siç shkon tymi i cigares 
drejt mëkatarit, ashtu edhe ajo i tubonte shikimet përbuzëse, shi-
kimet e njerëzve që thua se kërkonin të shihnin shëmbëllimin e 
tyre në pasqyrë. Atë e pushtoi frika, vetmia, dëshira të ikte nga ai 
vend i tmerrshëm, që ta kapte princi i përrallës për dore dhe ta çon-
te diku larg. Princi nga përalla përgjigjej në emrin Gjolle Vereverte. 
Dhe ftesën e të cilit ajo e pranoi pa menduar shumë. Në përralla, në 
fund të fundit, nuk ndodhin gjëra të këqija, ndërsa princërit nuk 
kërkojnë qirje qysh në takimin e parë.

Gjolle edhe një herë e përsëriti:
– Epo, ti përnjëmend nuk do? – Përgjigjja identike e nxori  

nga takti:
– E për çka erdhëm atëherë deri këtu?! Pse s’më ke thënë me-

njëherë, bre?! E çka ke kujtuar ti, pashë nanën, se do të mbledhim 
kërpudha?! 

Belbëzonte:
– Paj nuk është se unë nuk dua... ama ne nuk duhet që pa-

tjetër menjëherë... paj herët është... unë kam kujtuar se ndonjë 
herë tjetër, e jo bash tash.

‘’Hajde’’, mendoj, ‘’ndoshta ende ka shpresë të pllenohem’’. 
Dora e tij dalëngadalë, sikur të kishte frikë se mos po e kyçte alar-
min me lëvizje të papritur, rrëshqiti nga marshi drejt gjurit të saj 
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të mbuluar me njëfarë çorape të shëmtuar prej najlloni, në të cilën 
në qoftë se shikohej pak më mirë, vëreheshin do vrima të vockëla 
të ngjitura me llak të pangjyrë. Edhe ajo butësisht refuzoi sulmin e 
tij, e paluhatshme në vendimin e saj që të mos lëshojë pe. Ky gjest 
e çarti krejt. 

Mori frymë thellë, duke i dhënë vetes kohë për t’u qetësuar 
dhe që të mos ia kriste shpullë, njashtu qorrazi, dhe ngriti shikimin 
diku lartë xhamit të përparmë, drejt qiellit. Thua se donte të luste 
Zotin që t’i jepte qetësinë shpirtërore. Dhe thua se po i drejtohej, 
ashtu, në besim, ortakërisht, “A po e sheh, o vëlla, se çka po më bën 
kjo? Unë gati u çmenda pas saj, sa paranë e kam dhënë për pije dhe 
karburant që të vijmë deri këtu, e ajo po çaraveshet! E çka të bëj 
unë tash, tregomë?!’’ Përgjigjen e Zotit nuk e priti:

– Hajde, dil jashtë!
Duke mos pritur një reagim të tillë, ajo e befasuar murmuriti 

diçka në vete që do të mund të interpretohej si “të lutem”.
– Kë po e lut bre ti?! Zotin për mend?! Dil jashtë, bre! – e 

ndërpreu – Çka po kujton ti?! Se çdokush mund të tallet me haj-
van Gjorgjin thua se ai është ndonjë organizatë joqeveritare?! Dil 
nga automobili dhe kurrë sytë mos t’i pafsha, bre piçkën e nënës ta 
qifsha moj bishtrdredhur!

– E po, si do të kthehem në shtëpi, është natë, bre?
– S’më ha kari se si do të kthehesh! – u përkul mbi të dhe ia 

hapi derën duke ia treguar drejtimin me gishtin tregues. Ajo, duke 
ngurruar, del. U ndal për një çast te dera e hapur, njashtu donte t’i 
linte kohë që të ndërronte mendjen, deri sa nuk i mbylli dyert me 
zhurmë, e cila e prishi qetësinë e natës. Duke e kuptuar se e kishte 
tepruar, e ofenduar i kryqëzoi duart dhe me gjallëri nisi të largohej, 
ndërsa çanta e lirë e blerë në pazar filloi t’i mëshonte në prapanicë, 
si ndonjë lloj i drejtësisë poetike që dënon vajzushkat e pabindura. 
Gjolle startoi automobilin, ama u ndal për një çast, kujtohej diçka. 
Atëherë bëri një gjysmë rrethi, duke u munduar që të kthehej në 
një rrugicë të ngushtë të rrethuar me pemë të larta e të errëta. Në 
herën e tretë ia doli mbanë dhe ai, duke vozitur ngadalë, u nis pas 
saj duke e ndriçuar me dritat e automobilit, e shihte se si zinte 
në thua nëpër gropa e pellgje. Një buzëqeshje vetëkënaqësie dhe 
e prishtë ia zbukuronte fytyrën e tij prej pokerxhiut. Ai nuk është 
kushedi se çfarë pokerxhiu dhe të gjithë ata që e njohin pak më 
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mirë menjëherë e kuptonin se po bllofon. Ama viktima nuk ishte e 
shkathët me letra. Por as Talia nuk e përkëdhelte aq shumë.

E zuri, u ndal pak para saj dhe e hapi dritaren:
– Do t’i përlyesh këpucët, hirushe. – Iu drejtua asaj krejtësisht 

me zë pajtues, pothuajse pendues. Ajo e injoronte, duke ngritur 
kokën dhe duke shikuar diku anash dhe vazhdoi më tutje, goxha e 
ofenduar. Ai shpejtoi dhe e zuri prapë:

– Vallë a nuk ka frikë një person aq tërheqës të shëtisë vetëm 
në një natë kaq të ftohtë e të errët? – Kësaj here vërejti se diçka po 
i lëvizte rreth buzës që dukej si fillim i një buzëqeshjeje. Por prapë 
nuk u ndal. Gjolle prapë përshpejtoi e tash lëvizte bashkë me të. – 
Hajde, lëri budallallëqet bre, më fal. Nuk kam menduar ashtu, pas-
ha nënën! Paj, ti ndoshta s’do të kthehesh në këmbë deri në qytet 
për shkak të budallallëkut tim? Hajde, do të të kthej unë. Dhe asgjë 
s’do të përpiqem të bëj, po të betohem në fëmijë. E unë kurrë nuk 
gënjej kur bëhet fjalë për fëmijë!

Vajza u ndal, buzëqeshi, afroi kokën te dritarja e hapur:
– Paj, ti ndoshta nuk je djalë edhe aq i keq. – Njerëzit që nuk 

kanë shumë zgjedhje falin shpejt. Dhe më së shpeshti gabojnë.
Ai që nuk gënjen kur të përbetohet në fëmijë sall këtë edhe e 

priste. Mashtruesi e kapi për flokë dhe, dhe me britmën e saj çudi-
tëse si përcjellje muzikore, ia tërhoqi kokën brenda derisa me vrull 
rrotullonte dorezën për të mbyllur dritaren, duke kërcyer në ulëse. 
Vajza shtypte me duar gijotinën e mbrapshtë, e cila në mënyrë të 
pashmangshme shkonte drejt qafes së saj dhe përpiqej të shkëpu-
tej. Kot. Së shpejti koka iu bllokua me xham dhe ajo e pafuqishme 
u gjend në mëshirën e Gjokës. 

– Tash do të tregoj se kujt ti nuk ia jep pidhin, moj kurvicë! – e 
tha këtë duke kaluar në ulësen tjetër dhe duke hapur derën. – Mua 
më ke gjetur të më tallësh! – Shpërthekonte pantallonat derisa i 
afrohej.

U ndal pas saj dhe ia çoi fustanin:
– Dhe mos piskat, të lutem, nuk më pëlqen mua shumë me ato 

piskama. Ama edhe kot e ke, askush s’mund të të dëgjojë. Më mirë 
e ke të durosh pak, nuk do ta çoj gjatë.

Kafsha e egër e kapur në kurthin e ndyrë tash më pak sh-
purdhte dhe ai pa ndonjë problem ia hoqi çorapat e najllonta me 
një lëvizje të shpejtë.
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– Ohoho, shiko, shiko, çka paska veshur sonte qengji im për 
babëlokun Gjolle! – si ndëshkim ia futi shuplakë bythëve – Mirë, 
bre, he nënën e nënës, çka hamamin i ke veshur këto tanga nëse nuk 
e ke pasur ndër mend t’i tregosh? Kam dëgjuar se ato të shtrëngoj-
në. – Vajza përsëri u përpoq të ul dritaren, e cila ia shtypte qafen. 
– Po mos u sill kështu moj, të lutem. Nuk ke nevojë t’i komplikosh 
gjërat. – Dhe prapë ia futi shpullë trupit të cullakosur ama tash më 
shumë për kënaqësi se sa që donte t’i kërcënohej.

Fustanin ia kishte çuar deri në gjysmë të shpinës, ndërsa ço-
rapet ai kishte lëshuar deri në gjunj, duke ia pamundësuar lëvizjen 
e këmbëve. Sall brekët e mbërthyera në bythë qëndronin në rrugën 
e Gjolles drejt kënaqësisë. Ai me një tërheqje ia këputi dhe kështu 
krijoi gjurmë të kuqe në trupin lakuriq. Futi dorën në bigëzimin 
e mbuluar me qime të dendura të zeza atëherë vajza u drodh pa 
bëzajtur:

– Dhe ti gjithë këtë bythë ke kujtuar të mos ia japësh babëlo-
kut Gjolle, apo jo moj shpirtdëlirë, e brenda me sa po e vërej bash 
ka hapësirë. – Nxori dorën, e çoi gishtin te hunda dhe i mori erë – 
Phu! Paj, ke mundur të lahesh moj! Nuk po të kuptoj, pasha nënën, 
i vesh ato tanga sikur ke qejf t’i tregosh ndërsa nuk përkujdesesh 
për higjienë thua se nuk po ke qejf të qihesh. Epo, nuk mund të 
sillësh kështu, bre. Bile jo me mua.

Nuk ndihmonin as protestat e heshtura të vajzës, as bubërri-
ma e fytit të saj të ndrydhur e as lëvizjet e pafuqishme që i bënte 
me duar thua se përpiqej të përzinte grabitqarin. Gjolles sperma ia 
kishte qorruar sytë dhe ajo tashmë e kontrollonte. Ai i uli brekët 
mbi pantallona, e mori në dorë aletin si të ishte pushkë e ngrehur 
dhe e afroi te bigëzimi i ekspozuar i vajzës. Me majë pak ia largoi 
qimet rreth piçulit dhe ia rrasi.

Vajza ulëriu me zë të ulët ndërsa edhe hiç më pak i çmenduri 
Gjolle iu bashkua:

– Uh, për këtë ia vlen të jetosh! Aaah... paj ti aspak nuk qenke 
mosmikpritëse ashtu siç po shtiresh. – Lëvizte këllqet para-mbra-
pa duke e nxjerrë dhe duke ia rrasur prapë deri në fund – Tashmë 
veç qenke njomur! Mmmm... a e sheh se si mundet tash? – kur 
ia rraste deri në fund vajza dridhej dhe tërhiqej kah automobili – 
Epo nuk mund të shpëtosh nga unë – e përshpejtonte dhe gulçonte 
– Shumëkush nuk ia ka dalë mbanë, kështu që edhe ti kot e ke. 
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Aaaa... sa bukur je e gërshetuar... mmm... tamam sipas masës së 
Gjollës së vogël... ooo... hajde lëvriti pakëz ato kofshë... – dhe prapë 
me pëllëmbë i ra anash bythës nga kjo asaj iu dallgëzuan mollaqet 
ndërsa ky edhe më shumë u ngazëllye. Përpiqej shumë, duke gulçu-
ar, Gjoka, lëvizte majtas-djathtas, duke sulmuar nga shumë drejti-
me, e nxirrte karin deri në fund dhe tamam kur e kapte era e ftohtë 
ai e kthente mbrapa në brendinë e ngrohtë. Iu ngatërruan duart në 
fustan dhe xhemper deri sa në fund nuk arriti te gjimbajtësja, dhe 
disi e çoi mbi cica që ranë teposhtë. Ai u kërrus mbi të, nga pesha 
asaj iu drodhën gjunjtë, dhe nxitoi t’i kapte me pëllëmbë. Ia drodhi 
thithkat e rrëqethura dhe vajza klithi.

– Uu, më fal, mos e kam tepruar pakëz? Tash do ta kryej, sall edhe 
pakëz... oooh... sa e mirë je... e çka të mungonte që nuk pranoje... në  
automobil... aaaah... është edhe më ngrohtë... bytha m’u ka 
mërdhirë këtu jashtë... ja, po më vjen... tash do të... tash do të... 
taaaa!!!

Gjoka e nxori një çast para se ta derdhte me një pallje shta-
zarake të predatorit që ka shijuar tul të majmë mollaqesh. Fara e 
nxehtë ia vesoi bythën. Tashmë gulçonte më pak duke i shliruar 
gjymtyrët që vareshin plogësht pranë trupit. Mendjen ia kishte 
kapluar njëfarë boshllëku topitës e trullosës, ndërsa fytyrës i ka-
lonte një shprehje kënaqësie që pashmangshmërisht dobësohej. Ai 
e fshiu guxhën e karit në qime që ishin burbunjosur rreth pidhit 
të hapur. E ktheu aletin prapë në pantallona dhe i përthekoi ato. 
Vajza qante.

– Përpak, bre, desh e harrova brenda. Pastaj do të mund të 
më padisje për fëmijë të paligjshëm. Aaa, s’mund të ma lëshosh 
mua jadec, motër. – Nga xhepi nxori një faculetë dhe fshiu ballin e 
djersitur. Duke e anashkaluar në një hark të gjerë, u kthye mbrapa 
në automobil dhe e mbylli dritaren. Vajza, ashtu siç ishte bythëcu-
llak, e rraskapitur ra një njëfarë pellgu që ishte mbrapa saj. Gjoka 
mori batanien nga ulësja e pasme, doli jashtë dhe e vuri në tokën 
e thatë pranë rrugës. Iu afrua, e kapi nën krahë, e tërhoqi deri te 
batania dhe e uli në të. U ul pranë saj. U përpoq që ta shikonte në 
sy, ama nuk ia doli sepse tufat e flokëve të shprishura ia mbulonin 
sytë. Lotët i rridhnin faqeve duke krijuar gjurmë të errëta ndër-
mjet puçrrave. Turfullonte, i zihej fryma nga rënkimet. Shpina i 
dridhej. Gjolle u mëshirua:
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– A do një cigare? 
Ajo nuk iu përgjigj.
Gjolle nxori kutinë, mori dy cigare, ashtu siç ishte zakon pas 

një seksi të mirë, dhe i ndezi. Ia ofroi njërën asaj. Ajo në heshtje e 
mori dhe me dorë që i dridhej e çoi deri te buzët. Tërhoqi një tym 
të gjatë.

Gjolle Verevertes iu zgjat heshtja, me të cilën gjë ai nuk ishte 
mësuar:

– Ti e di se unë nuk kam dashur të përfundojë kështu. – U ndal 
duke mos ditur se çka të bëjë tjetër. Papritmas iu kujtuan kushtet 
atmosferike. –... Sonte është ftohtë... bash ftohtë... ngrehi bile ato 
çorapa, se do të ftohesh.

Nuk lëvizi. Gjolle deshi që më duar t’ia ruante shëndetin, por 
hoqi dorë. Thonjtë e vajzës që i vërejti papritmas e frikësuan. Edhe 
viktimat ngandonjëherë mund të gërvishtin. Çka i duhen kujtimet 
e lavruara. 

U çua dhe ra në gjunj pranë saj. Mendonte se çfarë të bën-
te. Supozonte se do të duhej ta kthente deri në qytet. Ndoshta do 
të ishte një gjë e mirë nga ana e tij. Pas së gjithash. Por ndryshoi 
mendje. Vozitja me të do të ishte torturuese. Këtë nuk mund t’ia 
lejonte vetes. Mbase ekziston edhe diçka që quhet brerje e ndërgje-
gjes. Definitivisht më ajo nuk i duhet sonte. U ngrit dhe e hoqi nga 
buzët cigaren e pirë deri në gjysmë. E gjuajti në tokën e lagur dhe 
ajo mbaroi në një pellg. 

U fut në automobil. E startoi motorin dhe me vrull u nis duke 
e lënë mbrapa prenë e shfrytëzuar. Ndezi nxemjen dhe u drodh. 
Ngriti jakën e xhaketës dhe thua se u zhyt në të. E kaploi ngroh-
tësia e këndshme, përgjumja si kur shtrihet në kauç para televi-
zorit. Së shpejti doli në asfalt dhe u nis drejt qytetit. Gjatë rrugës 
shpesh ia përkujtonte vetes se medoemos i duhej të bënte dush kur 
të arrinte në shtëpi. Që të mos i binte në fije gruaja.

* * *

Dejan N. Kostiq (Dejan N.Kostić) I lindur në Nish në vitin 
1979. Ka shkruar dhe shkruan për këto revista: Pressing, Gradina, 
Think Tank, Trash...
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Ka botuar librin me tregime “Mešano meso” (NKC, Niš 2007.) 
dhe në kooperim me Aleksandër Blagojeviqin përmbledhjen e poezisë 
së rokut të huaj “Erotska strana” (NKC, Niš, 2008.) Aktualisht punon 
në Qendrën Studentore për botim dhe informim (SIIC-Niš) si krye-
redaktor dhe redaktor përgjegjës i revistës Pressing dhe magazinës 
letrare Trash.

Përktheu: Fadil Bajraj
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Në restorantin italian “21 gramë”, në një rrugë londineze të 
lënë krejtësisht mbas dore dhe jotërheqëse, vdisej nga mërzia. Mi-
zat binin në supën e mysafirëve. Dëgjoheshin vetëm tingujt e es-
cajgut të shtrenjtë, të përtypjes së ushqimit dhe të një indiference 
të pabesueshme. Gjithë atmoserën e përcillte zëri i paqartë i një 
tenori nga altoparlantët e fshehur me kujdes.

Mirëpo, krejt papritmas, mu ashtu si jeta zakonisht do ta 
servojë, në restorant hyri T dhe sakaq ishte kjo një gjë krejtësisht 
tjetërfare. Një big bang i shurdhër! Si të ishte ngrirë kuadri për një 
çast, pirunët mbetën pezull në ajër, ndërsa kafshatat të mbetura 
në gjysmë të rrugës nga caku kryesor. Të mos duket se këtu dikush 
po e tepron, e kthyen shikimin madje edhe ato gra që as në çaste 
çmendie nuk do ta kthenin kokën mbas grave të tjera. Por, kjo për 
T ishte një dukuri krejt e rëndomtë. Nëse për asgjë tjetër, të paktën 
tërheqja e vëmendjes i shkonte si duhet. Shumë më lehtë se përbi-
rimi në labirintin e jetës. Po, askush nga të pranishmit nuk e dinte 
këtë. Dhe si ta dinin, pasi T me plot vetëbesim e hodhi peliçen e 
saj tepër të shtrenjtë në prehërin e të zotit të restorantit, hindusit, 
të cilit kostumi smoking nuk i shkonte edhe aq, dhe ma hapa të 
sigurt u drejtua te tavolina numër njëzet e dy. I gjithë restoranti në 
një heshtje të plotë, falna Zot, si të kishte vdekur njerí, e përcillte 
trajektoren e ecjes së saj. Të gjithë disi fshehurazi shpresonin se 
rrugëtimi i saj do të përfundonte mu te tavolina e tyre. Mirëpo, 
fati i buzëqeshi një burri, i cili tash e një gjysmë ore po e hedhte 
këmbën mbi këmbë, pranë tavolinës numër njëzet e dy. Duket se i 
gjithë restoranti u pajtua se ai nuk ishte edhe kushedi çfarë bandilli 
për një vajzë kalibri të tillë. Por, ishte kjo zili e pastër, sepse njerë-
zit gati gjithmonë shohin atë që u shkon për shtati. Burri, mbi të 
cilin në këtë çast u derdh xhelozia e restorantit, u çua që t’i tregojë 
manierat e tij prej xhentëllmeni dhe e tërhoqi karrigen për T. T  

Jordan Cvetanoviq 
NISJA E AEROPLANIT 

Për të dashurën T



— 100 —

dukej e përgjumur, të ftohtit di ta raskapitë njeriun, dhe jashtë ish-
te disa gradë nën zero. Megjithatë, T ishte aq e hajthme sa s’mund 
të përfytyrohet, ideal absolut që e gjakojnë vartësit e editorialeve 
të Vogue. Vërehej edhe një trishtim i butë te pjesa më e shëndoshë 
e restorantit. Asnjëri nga kamerierët ende nuk po afrohej, sikur 
prisnin që gjithçka të ftohej pak nga gjithë ajo inkandeshencë, që 
situata të qetësohej pakëz.

“Të githë na i kanë ngulur sytë”, pëshpëriti T duke iu afruar 
edhe më pranë burrit fatlum.

Burri krehu flokët, e ngjizur nga xheli, me gishtërinj, prandaj 
iu desh që t’i fshinte menjëherë me faculetën e pambuktë. 

“Do të ndërrojmë vend?”, ofshau thellë, sikur kjo skenë të 
ndodhte tepër shpesh, sa kjo pyetje ishte shndërruar në ritual. T 
gjatë kësaj kohe po gërmonte në çantë, duke kërkuar diçka e re-
laksuar. Çanta ishte tepër e madhe, një nga ato në të cilat mund të 
fusni edhe kokën e një bizoni dhe përsëri të mbetej vend për gjëra 
të tjera. Natyrisht, me brand. E T ishte nga ato gra që krenohen 
me nevojën e tyre të sëmurë për të blerë. Dhe kjo më së pari shi-
het te çanta dhe këpucët. T edhe më tej po përpiqej ta peshkonte 
“atë gjënë”. Burrit, gjithnjë e më shumë, me zgjatjen e procesit të 
kërkimit të saj, po i ngrihej tensioni, saqë dëshiroi që atë torbë ta 
hedhte në rrugë. Megjihatë, shikonte i qetë kur T filloi ta derdhë 
përmbajtjen e çantës së saj, si të donte që tavolinën ta shndërronte 
në një banak tregu plaçkash. Në gjithë atë proces ndërhyri edhe 
kamerieri, i cili më në fund u afrua, duke mbajtur në dorë një no-
tes me disenj luksoz në të cilin i shënonte porositë e mysafirëve. 
T e shikoi, me dorën thellë në çantë, ndërsa kamerieri, ç’të bënte 
tjetër, bëri një buzëqeshje të gjerë. T më në fund e nxori dorën, 
sikur ajo zbardhje dhëmbësh e ndihmoi ta gjente pakon e vogël 
të shkëlqimit për buzë. E lëshoi çantën në dysheme, mu pranë 
karriges së saj, hapi menynë dhe me kurtoazi porositi një Evian. 
E ndrydhi tubin e shkëlqimit për buzë, mjaft fort sa përmbajtja të 
ngjitej afër vrimëzës në majë të paketimit dhe filloi të dalë. I afroi 
buzët te burimi i shkëlqimit. Derisa po i lyente buzët e saj të tras-
ha, me shikimin e fiksuar mbi burrin përballë, kishte përshtypjen 
se do të vdesë nga mërzia. Ai në ndërkohë e ndezi një cigare, duke u 
mbështetur mirë e mirë në karrigen e tij. Pinte duhan edhe pse ish-
te e ndaluar, por asnjeri nuk erdhi që t’ia tërheqë vërejtjen, sepse 



— 101 —

në atë restorant vërtet shpenzonte aq shumë para sa kushdoqoftë 
t’ia prishte rehatinë.

“Pyeta diçka?”, hidhërimi i tij më në fund doli në pah.
T vazhdonte qetësisht t’i lyente buzët, dukej sikur një gjë të 

tillë do vazhdonte ta bënte gjithë natën.
“Kam ftohtë, nuk mund të dal përsëri jashtë”, e mbylli shkëlqi-

min për buzë, duke i puqur buzët njërën mbi tjetrën, që ta thithnin 
njëtrajtshëm. T e hodhi syrin mbi menynë tanimë të njohur mirë, 
me një mosinteresim të skajshëm, fundja si të gjitha bulimistet. 
Kamerierët i përgjonin sytë e saj, për t’u afruar pikërisht në kohën 
kur do të merrej vendimi përfundimtar. Ndërsa ata, as pas gjithë 
atyre vizitave të saj në këtë restorant në zë, nuk e dinin deri në 
ç’masë ajo nuk e dinte çfarë do. 

U dëgjua një kakarisje e mbytur e një gruaje të trashë pranë 
dritares. Qeshej aq shijshëm, pikërisht ashtu siç përtypej. T e iri-
tonte në mënyrë të paparë ai zë. Në të vërtetë, e iritonin njerëzit 
e trashë. Dhe gjithçka që kishte lidhje me trashësinë. Burri sa s’e 
kishte përfunduar cigaren e tij. Kamerieri u afrua përsëri, plot en-
tuziazëm.

“Një sallatë 21 gramë”, tha T me një theks të çuditshëm, ka-
merieri mori shënim. Pikërisht në kohën kur burri përballë deshi 
të bëjë porosinë, T e ndërpreu.

“Dhe proseco”, mbaroi me një buzëqeshje të shtirur. Burri tha 
vetëm – si gjithmonë. Kamerieri u zhduk. Burri nuk dinte për çfarë 
të bisedonte. Shpesh i ndodh të ndjehet si një budalla në shoqërinë 
e saj, ndërsa ajo i bën aq mirë. Ai me aq dëshirë e kalon kohën me 
të. Mirëpo ai, me siguri nuk e dini, ndërsa burri këtë nuk mund t’ia 
pranonte as vevetes, i frikësohej tmerrësisht bisedës me T. E frika 
disa njerëz i eksiton. 

“Mendoj se Ana ka filluar të kuptojë diçka”, e hapi partinë e 
bisedës.

T e vështronte me një shikim të topitur. Pastaj e ktheu shiki-
min, duke vështruar përreth vetes. Një zotëri mjaft i hijshëm që 
çdo sekondë investon në pamjen e trupit të vet, me këmbëngulje 
e provokonte T me shikime, edhe pse e gjithë familja e tij ishte me 
të pranë tryezës. T i pranonte ftesat e tij të heshtura nga mërzia. 
E nxori celularin nga xhepi, kontrolloi mesazhet dhe e hodhi në 
kraterin e torbës së saj. 



— 102 —

“E kishte kohën, më në fund”, tha qetë T. T mendonte se 
ndoshta pikërisht tani ishte momenti i duhur që ta braktiste burrin 
përballë, sepse çdo gjë ishte bërë tepër e mërzitshme dhe e paras-
hikueshme për shijen e saj. Posa burri fillon të mendojë për gruan 
e vet, është shenjë se duhet të largohet që andej. Nuk ka çfarë kër-
kon më aty. Fundja, tri herët e fundit seksi me të ishte i tmerr-
shëm, ndërsa T kishte standarde të larta. Burri nuk e kishte tamam 
të qartë indiferencën e saj lidhur me gruan e tij, por konfuzioni i 
ndjenjave të tij e zgjaste tensionin midis T dhe atij. T, të merremi 
vesh, ishte grua me shpirt të trazuar. Siç thuhet, nuk e zinte vendi 
vend. Dhe gjithçka i mërzitej tmerrësisht shpejt. Posa e merr atë që 
dëshiron, menjëherë dëshiron diçka të re. Në të vërtetë, T nuk e di 
tamam se ç’është ajo që e bën të ndjehet e lumtur dhe, si një vajzë 
e vogël, e zhvillon atë uri emotive duke kërkuar sërish e sërish ku-
kulla të reja. E vazhdimisht e ndjek mendimi se njerëzit e lëndojnë 
atë. Por, kjo është një ndërrim klasik tezash. 

“Jam tepër i moshuar për këso lojërash. Do ta braktis. Dëshi-
roj të jetoj me ty”, e parashtroi krenar planin A.

T e përfytyroi veten menjëherë ta zërë vendin e Anës, dhe u 
drodh pahetueshëm. T buzëqeshi, me ironi, sepse nuk mund të be-
sonte që burri kundruall saj gjithçka e kishte planifikuar mirë e 
bukur, pa e konsultuar atë as edhe për një çast të vetëm.

“Bukur e ke menduar këtë. Nuk të del vallë tepër shtrenjtë?”, 
T e hodhi shigjetën butë, duke e hapur faculetën prej pëlhure mbi 
kofshët e saj të hajthëm. 

E ledhatonte butë faculetën, e ngazëlluar me lëvizjen që pi-
kërisht e kishte bërë, duke menduar se si ishte e mundur që as pas një 
viti burri kundruall saj nuk e njihte fare. Burri, kuptohet, asgjë nuk 
e kishte të qartë. Thjesht nuk shpresonte se do të haste në mur. Dhe 
T pikërisht tani e kishte gjetur të udhës ta zhbironte me atë shikim 
depërtues. E kafshonte buzën e poshtme gati pahetueshëm, ndër-
sa bebëzat i shkëlqenin qartas nën vrushkujt e dritës së njërit nga 
abazhurët e kristaltë, të tillë që vetëm në filma bien me tërsëllëmë në 
mënyrë maestrale në mes të një katastrofe a fundosjes së Titanikut.

“Pse një sjellje e këtillë tani?”, ndonjëherë vetëm sinqeriteti 
është zgjidhje e vetme e mundshme.

T e ngriti pirunin në ajër, duke vështruar kamerierin që po 
afrohej me porosinë e saj.
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“Ja ushqimi”, e devijoi papritmas rrjedhën e partisë dhe të 
dytë filluan ta përcillnin ecjen e kamerierit që ekuilibronte me pja-
tat. U afrua heshturazi, si një çast më parë, e lëshoi pjatën për-
para T, buzëqeshi dhe tha se shujta për zotërinë shpejt do ishte 
e gatshme. Burri ktheu kokën në pozitën e mëparshme, në pritje 
që T t’i sqaronte fjalët e saj. Mirëpo, T as që e mendonte një gjë të 
tillë. Shikonte nga cila anë t’i qasej sallatës “21 gramë”. U dëgjua 
zëri i telefonit të saj, nga ajo thellësia e brand-uar. Sinjali që kishte 
arritur një mesazh i thjeshtë sms. T menjëherë e lëshoi pirunin në 
tavolinë, e hapi telefonin dhe e futi dorën deri në bërryl në çantë. E 
nxori telefonin, shtypi tastin që ta shfaqte përmbajtjen e mesazhit. 
Burrin, mund të presupozoni, e interesonte paketa e shenjave të 
shtypura dhe kush i kishte shkruar. T lexonte me ngadalë, dhe me-
njëherë nisi të përgjigjej, sikur do të ndodhte fundi i botës nëse nuk 
do të përgjigjej pikërisht tani. Mirëpo, në ndërkohë, para burrit po 
avullonte bifteku i gjakosur. Përanash kishte ruzmarinë ose ndonjë 
dekor të ngjashëm. T e mbylli telefonin dhe hodhi vështrimin mbi 
copën e mishit të burrit. Burri e futi pirunin në një cep të biftekut, 
dhe gjaku rrodhi në njërën anë të pjatës. E preu një copë dhe shpejt 
e shpejt e futi në gojë. Gjaku pikoi në faculetë, duke lënë një gjurmë 
të thellë, si bojë shkrimi. Përtypej fuqishëm, duke i bërë dhëmbët 
të gjakosur. Më saktë, mveshjet e punuara shumë bukur. T hoqi 
dorë pas kafshatës së tretë. Nuk dëshironte që ta teprojë. E shtyu 
escajgun nga vetja. 

“Nuk mundem më”, si të kërkonte leje prej tij që të largohej 
nga tavolina. Për të darka kishte mbaruar.

“Përsëri do bëhesh për infuzione”, burri kishte ardhur tashmë 
deri te gjysma e copës së tij të mishit.

 “Pa çka. Më pëlqen si dukem tani, nuk guxoj ta shtoj as edhe 
një kile të vetme”, ishte e sigurt T, edhe pse ishte vërtet si një kran-
de. Vërtet, një krande race, me flokë të bujshëm dhe karakter të 
fortë. Mendoj, nëse duam të jemi realistë, T mund të hante sa t’i 
donte qejfi, madje edhe atëherë kur nuk guxohet, natën, sepse ish-
te praktikisht në zgrip të paushqyerjes. T luante me përbërësit e 
sallatës ”21 gramë”, duke i zhvendosur nga njëri cep i pjatës në tje-
trin. I gjithë bifteku tani ishte brenda burrit. T vetëm shpresonte 
që burri të mos porosiste edhe desert, sepse do ishte ideale të iknin. 
T kishte krijuar vartësi nga ndryshimi i vazdueshëm i atmosferës 
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dhe kulisave. Nga ajo dinamikë, ndërrim situatash. Qëndrimi në 
vend – kjo ishte dënim me vdekje për të! Heshtja – futje e njeriut të 
gjallë në varr! Jeta e saj përfaqësonte një lëvizje të vazhdueshme, 
një llomotitje të vazhdueshme, nuk i linte vetes hapësirë për të 
menduar, për të analizuar, ishte një gëlltitje e panderprerë emo-
cionesh. Telefoni i saj u dëgjua përsëri, por kjo si duket për të më 
nuk kishte rëndësi. Sikur të gjitha i kishte thënë me mesazhin që e 
dërgoi pak më parë. Ose e kishte frikë përgjigjen. E shtyri telefonin 
nga cepi i tavolinës në humnerë. 

“Shkojmë?”, tha duke e bërë me dije se po ndjente sëkëlldi. 
Burri bëri me kokë në shenjë pohimi dhe e thirri kamerierin, duke 
nxjerrë nga xhaketa kartën e kredisë, të cilën kamerieri e kapi flu-
turimthi. Të dytë prisnin në këmbë dhe kjo i krijonte presion kame-
rierit se nuk është mjaft i shpejtë. Mirëpo, me shpejtësi befasuese 
e solli mbrapsht copën e hekurosur të plastamasit dhe u buzëqeshi 
me qeshjen e tij të mirënjohur numër pesë. Në atë moment, zotëria 
tepër i pashëm, i rrethuar nga familja e tij, po bëhej nervoz, i ndër-
gjegjshëm për faktin se asgjë nuk kishte ndodhur, ndërsa objekti 
i dëshirës së tij po i ikënte nga horizonti i shikimit. Madje edhe 
gruaja e tij e ndjeu një lloj bezdie, prandaj u kthye të shohë se ku i 
kishte zgurdulluar aq shumë sytë bashkëshorti i saj. Gruaja me një 
mungesë të theksuar mirësjelljeje po e vështronte personin që me 
këpucët e veta më të reja Gucci po priste që burri ta kthente kar-
telën në xhep. T kishte punuar me veten vite me radhë. Nuk bëhesh 
personalitet, tek ashtu, për një natë. T kujdesej shumë për gardëro-
bën e saj, por e urrente pamasë kur duhej të blente ose t’i provonte 
nëse i binin mirë gjithë ato gjëra. I blen, në të vërtetë, vetëm ato 
gjëra që i pëlqenin nga gazetat. Pastaj e shqyen faqen nga magazina 
e modës, ia shtrin shitësit, dhe shqipton numrin e saj të konfeksi-
onit. Ajo ashtu blen. Domethënë, në mënyrë fanatike. Hindusit i 
dridheshin duart derisa po ia mbante peliçen për të cilën mund të 
blihej të paktën një studio në periferinë e Londrës. T ndjente deri 
diku simpati ndaj hindusit të ëmbël, kishte njëfarë dobësie ndaj 
grupeve të margjinalizuara, ku e radhiste edhe veten, asnjeri nuk 
e di për ç’arsye. Përkundër kësaj, T vishet me lëkurë të vërtetë, nga 
shtazë të vrara, nuk solidarizohet. T e kishte përqendruar shikimin 
te mjegulla përtej derës së qelqtë, pranë të cilës qëndronte hindusi i 
gatshëm t’i hapë posa T të vendosë ta qesë hapin. Nëpër mjegull po 
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binte borë. Ndonjë flok bore i vetmuar pehatej në ajër. U kthye që, 
thjesht, me shikimin e saj ta bënte burrin të nxitonte, por ai tas-
hmë ishte pranë saj, me dorën mbi supin e saj, shenjë se bashkë po 
hynin në natë. Hindusi hapi dyert, jashtë vinte erë smogu dhe ajri 
të ndotur. Qyteti ishte plot gjallëri, edhe pse ishte mjaft vonë për 
një ditë pune. Burri e çoi dorën dhe një cab i mirënjohur londinez 
tashmë qe ndalur një milimetër larg myshterinjve. 

Ndenjëset ishin të ftohta. Burri e mbante për dore, edhe pse 
e dinte se ajo tmerrohej nga çfarëdo lloj romantike. Burri i puthi 
pëllëmbët e saj. Butësia e shqetësonte. Taksia po depërtonte nëpër 
rrëmujën e Sohosë, duke i vozitur drejt hotelit, ku gati gjithmonë 
zënë vend kur vend i tradhtisë bashkëshortore është kryeqyteti i 
ishullit. T mezi priste të vinte në dhomë, të shtrihej, të flinte, të 
zgjohej dhe ta bënte kontrollin e biletës që të mund të fluturon-
te. Të zhdukej përgjithmonë, që kurrë më të mos takohej me këtë 
njeri. Plani tashmë po i sillej nëpër kokë. Plani djallëzor. Asnjëherë 
nuk e dinte si i vinin përnjëherë në mendje ato gjëra dhe pse i 
dënonte ashtu njerëzit pa asnjë arsye. Por, ja që kishte dëshirë pi-
kërisht ashtu të bënte. Kishte dëshirë të provonte deri ku ishte di-
kush i gatshëm ta donte. Ku ishte fundja ai kufi i dëshmimit, sepse 
nuk ishte e kënaqur me gjërat triviale, siç është divorci, blerja e 
stolive të rralla ose të ndonjë marrëzie materiale për të cilat bënin 
shumëçka ato gratë e pasigurta. Ajo tregtonte me gjëra shumë më 
të rrezikshme, me trurin, dhe ky ishte më i shtrenjtë se çdo ekspo-
nat te Kristie. E pikërisht herën e kaluar burri ia kishte dhuruar qa-
foren që varej në qafën e emrave të njohur të Holywoodit. Mirëpo, 
për të ajo ishte vetëm një copë e thjeshtë metali. Hapja e dhuratës 
me qaforen që e bartnin ikonat holywoodiane, ishte krejtësisht e 
rregullt, e përcjellë me ngazëllimin e saj, por në thellësitë e shpir-
tit e mbante fshehur pakënqësinë dhe njëkohësisht përgatiste një 
sulm në trajtën e testit të rezistueshmërisë. Po i afroheshin hotelit. 
Shoferi pyeti nëse duhej të ndalej mu pranë hyrjes ose dëshironin 
vetëm ta kalonin rrugën. Burri tha se mund të ndalej ku ta ketë 
më të përshtatshme. Burri doli i pari, pastaj edhe T, derisa peliçeja 
heqej zvarrë në brendi të taksisë. Burri ia zgjati taksisë dhjetë fun-
ta, duke bërë me dorë në shenjë miratimi që ta ndalte reston, edhe 
pse e dinte se anglezët e përbuznin bakshishin. T ishte tashmë në 
shkallët e hyrjes së hotelit, ndërsa burri po kalonte rrugën. T u 
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kthye derisa po qëndronte në krye të shkallëve, dhe burri mendoi 
me vete si do ta qinte yllin e filmit. Ndërsa burrit, e pazakontë kjo 
për një mashkull alfa, i kordhej nga ai lloj glamour-i. 

T nxitonte, e lëshonte hapin gjithnjë e më shpejt, sepse fs-
hikëzën e kishte përplot, kështu që nuk mund të priste zbritjen e 
ashensorit. U nis shkallëve të shtruara me qilim. Zbathi këpucët, 
kështu mund të vraponte më shpejt. 

E hapi hapekrah derën e dhomës 128 dhe e hodhi peliçen në 
dysheme, pranë krevatit të stërmadh, dhe u nis drejt e te guaska 
e wc-së. Burri hyri pak pas saj, krejtësisht i qetë, dhe mbylli derën 
ngadalë. Mezi u dëgjua një “klak”, e ngriti peliçen nga dyshemeja, e 
hodhi mbi kolltukun pranë dritares, dhe u ul në krevat për t’i hequr 
këpucët që po ia mbllaçisnin shputat. I zgjidhi lidhëset, me këm-
bën mbi këmbë. Si të mos kishte fuqi t’i zbathte ashtu të lidhura, 
as që i mjaftonte që t’i shlironte pakëz, por i duhej që t’i nxirrte nga 
vrimëzat. Vetëm tani arriti t’i zbathë, dhe me të dy duart. Prak-
tikisht, t’i shqisë nga shputat. I hodhi në cepin tjetër të dhomës, 
njërën pastaj tjetrën, dhe lëvizi gishtërinjtë. Burri, ashtu i veshur, 
nga pozita gjysmë ndenjur, u hodh në krevat, pastaj befas u çua 
vrik, dhe u nis drejt e në banjo, duke zhveshur rrobat. Gardëroba 
binte nëpër dysheme, ndërsa ai e vështronte T nëpërmjet derës pa-
këz të hapur. Klori nga rubineti e krijonte atë shushurimën e njo-
hur dhe derdhej në lavaman. U ndal, mbështeti trupin në derë dhe 
nëpër çarjen e ngushtë, aq sa lejonte dera e puthitur për shtoku, 
po vështronte çfarë po bënte ajo tani. Ajo po heqte grimin. Burri 
e shtyri me këmbë, e zmadhoi gjerësinë e kuadrit nëpër të cilin po 
vështronte, pastaj edhe ai vetë hyri në atë film, duke u ndeshur 
me imazhin e saj në pasqyrë. E shikonin njëri-tjetrin si të ishte e 
para herë. Si t’u takohej shikimi diku në metro. Kalimthi, midis një 
qendre tregtare. Mirëpo, në këso situate s’kishin nga t’ia mbanin. 
Nuk kishte stacion tjetër për të zbritur. Këpucët e saj shtriheshin 
pranë guaskës, njëra kundruall tjetrës, të hedhura në nxitim e sipër 
për t’u ulur sa më parë në pisoar. T qëndronte mbi pllaka të ftohta, 
këmbëzbathur. Burri tashmë ishte tmerrësisht afër trupit të saj të 
përsosur, gati një milimetër nga preja, e nuhaste egërsirën nga afër. 
Dhe po bëhej gati ta ngulte pirunin, si pak më parë në biftek. Në 
ajër ndjehej ajo hyrje gati e sigurt para sulmit. Vetëm që revolja në 
brekët e tij të jepte shenjë që vrapimi vërtet mund të fillojë. Ndërsa 
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burri i preferonte maratonat, T e urrente gjithçka që zgjaste më 
shumë se pesë minuta. Sjellja e saj dhe shikimet derisa me një copë 
pambuku po i pastronte shtresat e pudrës, apelonin pa kurrfarë 
mëdyshjeje që asgjë të mos fillohej, sepse nuk ishte fare çasti për 
hare. Por, siç ndodh shpesh, ndjenja e të qenit i refuzuar jep një 
fuqi të re që të bësh pikërisht atë që nuk duhet të bëhet. Burri po 
afrohej gjithnjë e më shumë, kështu që T mund ta ndjente në tërësi 
anatominë e tij. Tashmë ishte e puthitur mu për cepin e qeramikës 
në të cilën po derdhej uji. Copa e pambukut ra pranë, mbi pllakat, 
derisa burri po i nuhaste vertebrat e saj të theksuara, që vijëzohes-
hin në fustanin e saj prej sateni. E futi këmbën midis të sajave dhe 
i hapi për të bërë një bastisje. 

T e shikoi edhe një herë, thjesht për ta parë nëse ai ishte i 
sigurt se kjo ishte mënyra për ta përfunduar këtë natë, me shpresë 
që kjo sigurisht do ta rrënonte ereksionin e tij. Burrin, ndërkaq, 
asgjë, të paktën tani për tani, nuk mund ta lëkundte që të mos e 
bënte atë që e kishte pritur tërë natën. E ngjeshi edhe më shumë 
trupin e saj, dhe e futi dorën e tij në neseserin e zi mu aty pra-
në. Mengadalë, derisa po e shikonte në pasqyrë, e nxori briskun, 
dhe njëkohësisht e hapi tehun. Pjesa metalike shkëlqeu. Ndërsa T 
kishte frikë nga brisku i rrojës si djalli prej kryqit. Posa sheh bri-
skun, sheh edhe gjakun. Kjo është një lidhje e pashkëputshme, si 
tymi dhe zjarri. Kripa dhe biberi. Si T dhe burri. E mbështeti tehun 
në qafën e saj, ndërsa gjërat më të bukura shkonin me atë copë të 
trupit. T po rënkonte duke ngritur gjinjtë jo edhe aq të mëdhenj. 
E shikonte drejt në sy, sikur dëshironte ta presë, të përfundojnë 
pikërisht ashtu. Ashtu siç edhe kishin filluar – përgjakshëm. Një 
lloj ftohtësie nëpërmjet atij brisku ia përshkonte trupin. Burri po e 
përkëdhelte me brisk lëkurën e saj, për ta ngulur tehun në satenin 
e zi, duke ia shqyer fustanin përgjatë shpinës me një lëvizje të ve-
tme. Fustani ra nga supet e saj, duke u ndarë në dy pjesë simetrike. 
Burri ia kafshoi krahun. T edhe më tej ishte e mbështetur, duke u 
mbajtur stabile me duar në cepin rreth lavamanit. E lëshoi briskun, 
që ra pandjeshëm pranë shputave të tyre, në shtrojën përpara, 
duke mos u larguar nga vendi i rënies. I futi të dy duart në brekë, 
duke e prekur bythën e depiluar. Qëndronte e palëvizshme, ndërsa 
sytë i rrëshqisnin sa andej-këndej, duke mos e ditur se çfarë do t’i 
bënte tani. Shpresonte që repertori të mbetej i njëjtë si gjithnjë, 



— 108 —

sepse njerëzit notojnë me atë stil që e kanë mësuar, si u shkon më 
së miri për shtati. Burri kishte më së shumti dëshirë të qëndronte 
në këmbë, që ashtu t’i bënte ato punë. E hoqi pullën në pantallonat 
e tij dhe ato ranë gjer te kyçet. E mbështeti karin e kordhur pas saj. 
T mendoi se kjo do të ishte hera e fundit. Por, mirë, vetëm edhe 
kësaj here të duronte dhe gjithçka do merrte fund. Ndërsa burri 
nuk e dinte se e kishte vetëm edhe këtë mundësi për të hyrë. Po ta 
dinte, do ta bllokonte ejakulimin, do ta ndalonte të paktën edhe 
për ca sekonda. Por, njeriu gjithnjë mendon se lumturinë mund ta 
ketë sa herë të dojë, për këtë as e vlerëson shumë, madje as kur e 
ka aty, në duar. Ç’të bëjmë, burri nuk ishte përjashtim as në këtë 
rast. Më në fund, organi e gjeti organin. T u lakua. Shkurt. Butë, 
nga kënaqësia. Burri mengadalë po i jepte ritëm, ndërsa T ishte një 
instrument i përsosur. Menjëherë u ndal në atë pozë pritjeje, me 
mendimin se edhe kjo do të merrte fund shpejt. Ishte e sigurt se në 
mëngjes do të dilte nga jeta e tij. Vetëm për këtë mendonte. E kish-
te vendosur, do t’i vinte pikë, dhe nuk do t’i thoshte asgjë, sepse 
nuk ia vlente. Ai nuk do ta dinte se kishte ardhur fundi. Gjatë gji-
thë asaj kohe bisedash racionale me vetveten, burri nuk dinte për 
veten, ndërsa nga dhoma u dëgjua befas një trokitje. Dukej sikur 
po u bëhej të dyve. Por T, meqenëse ishte plotësisht e përqendruar, 
dëgjoi se dikush megjithatë e kishte hapur derën dhe kishte hyrë 
brenda. Nuk reagoi. Donte në të vërtetë që seksi të merrte fund, e 
nëse e ndërprente do t’i duhej përsëri nga e para. Burri po ofshante 
si derr i egër, me impresionin se ky ishte megjithatë seksi më i mirë 
që e kishin patur ndonjëherë. T gjithë kohën, qëkur dikush kishte 
trokitur, shikonte në pasqyrë, e cila po mjegullohej nga ofshamjet, 
në pritje që ai dikush të shfaqej në atë pasqyrë. 

U shfaq karroca e room servisit, pastaj edhe djaloshi që e 
shtynte. T edhe më tej po priste me durim që seksi më në fund 
të përfundonte. Djaloshi në dhomë qëndronte i hutuar. Nuk dinte 
nëse duhej të ikë, sepse ajo e shikonte drejt e në sy. Qëndronte 
si i shtangur. Pak shikonte edhe në dysheme, pastaj e çoi kokën, 
dhe shikimet e tyre u takuan përsëri në pasqyrën e mjegulluar. Ma-
dje dukej sikur edhe ai e ndjente se kulmi sa nuk kishte arritur 
dhe, ja, nuk donte ta prishë kënaqësinë e të tjerëve, edhe se situ-
ata ishte skajshmërisht e pashije. Djaloshi në dhomë përsëri e uli 
kokën, tani ndjehej vërtet i bezdisur, nuk dinte çfarë të thoshte, 
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madje nuk mund as të kollitej, t’ua bënte me dije se ai ishte aty, 
i pranishëm. Në atë moment, derisa djaloshi po mendohej çfarë 
të bënte, a të dilte prej dhomës, ose të këlthiste nga i gjithë truri 
i tij se e kishte sjellë porosinë, ja mu në atë çast, burri me afsh po 
lëshonte sinjale se pikërisht kishte kaluar nëpër cak, ndërsa fara 
filloi të pikonte poshtë kofshëve të saj dhe të bëjë një pellg pranë 
briskut. I djersitur dhe i skuqur, burri e nxori organin e tij duke e 
pëqafuar T rreth belit. T qëndronte e palëvizshme, duke hedhur 
shikimin përreth, duke parë ku po derdhej e gjithë kjo prej saj, për 
t’i ikur ashtu fushës së minuar të spermës. Burri në fillim u ul ga-
luc, pastaj edhe u shtri mbi pllaka, pranë shputave të saj. I puthte 
dhe vazhdonte të dihatej, duke u përpjekur që të ngopej me ajër. T 
e tërhoqi njërën këmbë nga përqafimi i tij dhe me nxitim u nis për 
ta mbyllur derën, thjesht të shihnin çfarë do të bënin me djaloshin 
nga room servisi. 

“Dikush është në dhomë”, tha T dhe burri u praps. I larë me dus-
hin e ftohtë pas orgazmës, burri ende ishte i shtrirë në dysheme, 
me ata flokë të shprishur që e kishin ndryshuar trajtën tërësisht. 
I hutuar po ngërdhucte sytë, sikur po kërkonte në kokë se çfarë 
mund të bëhej me atë informatë. Mirëpo, ai edhe më tej ishte i 
shtrirë, sikur priste që T ta zgjidhte atë çështje. I hoqi pantallo-
nat, e kapi peshqirin, e mbështolli rreth belit dhe me të shpejtë 
e hapi derën në kuptimin që në mënyrën më serioze do t’i lante 
hesapet me mysafirin e befasishëm. Djaloshi qëndronte i hutu-
ar midis dhomës. T po e shikonte transmetimin e drejtpërdrejtë 
nëpërmjet pasqyrës. Djaloshi kishte frikë të thoshte çkadoqoftë. 
Demi u sul në koridë dhe aty më nuk mund të bëhej asgjë. Më 
mirë ndoshta të ikë. 

“Zotëri, pija juaj është këtu”, tha kamerieri matador.
“A jeni ju normalë? A jeni në vete? E dini ju ç’kohë është tani? 

Cili shekull? A dini ju çkadoqoftë?”, tërbimi i burrit po zmadhohej 
ashtu në mënyrë subtile. Burri i dha të shtyrë karrocës drejt e mbi 
djaloshin. Pija në gota u trazua, si dhe vetë situata. Tanimë ish-
te e qartë se djaloshi, ose kishte gabuar dhomën, ose dikush nga 
personeli e kishte marrë gabimisht porosinë. Dikujt gjithsesi do 
ia heqnin nga paga ose do e përjashtonin nga puna. Djaloshi me 
dorëzat e bardha e shtrëngoi fort dorezën prej mesingu në karrocë 
dhe u kthye së prapthi. T doli me fustanin e grisur dhe iu afrua 
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burrit të tërbuar, i cili në të gjitha mënyrat jepte sinjale se nëse ajo 
lëvizje së prapthi nuk përshpejtohej, se vërtet do ta vriste djaloshin 
e tmerruar. 

T po ia ledhatonte burrit flokët, si një fëmije të shqetësuar, 
duke e përcjellë me sy djaloshin, i cili po ecte me kujdes së prapthi 
që, mbi të gjitha, diçka të mos rrëzonte. Më në fund u zhduk dhe 
dera u mbyll. T e lëshoi burrin, i cili plot nervozë, si të kishte rënë 
një bombë atomike, po hukaste me tërbim. E zhveshi fustanin e 
bërë copë-copë, një nga kreacionet e reja, dhe e hodhi pranë shtra-
tit, ashtu lakuriq dhe e ngjizur nga fara e burrit, shkoi nën currilin 
e dushit. Ra telefoni. Dikush dëshironte të kërkonte falje ose ashtu 
disi. T e përjashtoi veten nga e tërë ajo dramë ashtu që e hapi rubi-
netin që uji të rridhte edhe më fuqishëm. Diku në largësi e dëgjon-
te histerinë e burrit dhe britmat e paartikuluara, me dëshirën që 
dita dhe mëngjesi tjetër të vinin sa më parë.

Mëngjesi për T, si duket, megjithatë erdhi tepër shpejt. Vetëm 
sa i kishte mbyllur sytë, dita ishte aty. Drita me perfiditet po futej në 
dhomë, nën perdet e rënda. Burri ishte i kthyer me shpinë dhe i zbu-
luar. Vëreheshin brekët e tij të bardha dhe ca qime mbi llastikun. T 
shikonte shpinën e tij të depiluar, pa dëshirë që ta prekë. Nuk mund 
t’ia shpjegonte vetes si u bë që të ndjente një neveri të tillë të pa-
parë. Si është e mundur që dikush të të neveritet ashtu përnjëherësh 
dhe për gjithë jetën. Deri dje me atë person i ke shkëmbyer të gjit-
ha lëngjet, ndërsa sot nuk mund ta shkëmbesh as edhe një prekje 
të rëndomtë. Si është e mundur? Por, me siguri që kjo në të gjitha 
marrëdhëniet quhet fund i plotë. Në të vërtetë, kur dihet që ka ar-
dhur fundi? Kush mund ta zyrtarizojë këtë? Shkalla e neverisë?

Në dhomë mbretëronte ashtu një qetësi e paparë. T mund ta 
dëgjonte zemrën e vet. Zëzëllimin e gjakut nëpër deje. Kishte për-
shtypjen se çdo dhomë ishte aq mirë e veshur me tapiceri, saqë 
asnjë tingull nuk arrinte të depërtonte. Një përshtypje e plotë se 
qenë të vetmit mysafirë në hotel. Fustani i grisur prej sateni edhe 
më tej ishte në dysheme, pranë shtratit, dhe T, ashtu gjysmëzgju-
ar, i kihte picërruar sytë në atë copë sateni mbi qilim. Pikëllimi e 
mbështolli trupin e saj, ja thjesht ashtu, papritmas, si të kishte 
pushuar veprimi i antidepresivëve, që i kishte pirë para se të bin-
te në gjumë. Kishte dëshirë të fillonte të qante pangushëllueshëm, 
sepse edhe krahas aksionit të menduar mirë, në të cilin do të gjen-
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dej posa aeroplani të shkëputej nga pista, ndjehej e pafuqishme. 
E vocërr. Sikur asgjë dhe kurrë nuk mund ta kishte nën kontroll. 
Sikur duart i kishte të lidhura dhe ashtu e lidhur i duhej të merr-
te arratinë, ndërsa ikja nuk shpie gjëkundi. Gjithnjë kthehet në të 
njëjtën pikë.

Burri u kthye nga ajo dhe vazhdoi të ëndërronte me fytyrën e 
zhytur në jastëk. T rrëshqiti nën mbulesën e rëndë dhe në majë të 
gishtërinjve shëtiti deri te kolltuku. U çua para alarmit në telefo-
nin celular. I hapi pakëz perdet. Jashtë po binte shi. Dhe gjithçka 
ishte e përhimtë. T u drodh pakëz nga ai imazh, prandaj e tërhoqi 
peliçen nga mbështetësja e kolltukut mbi trupin e saj lakuriq, që ta 
merrte pakëz veten. I zgurdullonte edhe më tej sytë mbi burrin që 
po flinte. Tani ishte në shpinë dhe gojën e kishte të hapur. Në atë 
çast, dukej krejtësisht i shkujdesur, edhe pse gjithnjë ankohej se ka 
makthe, se nuk mund të flejë normalisht. Që dje e kishte bërë gati 
valixhen, si ta kishte ditur se fundi do të vinte. Nuk i dilej në shi, 
por nuk do të duhej të vonohej të paktën për këtë fluturim, sepse 
të mbetej edhe një ditë në një situatë të këtillë do të ishte absolu-
tisht mazokizëm. E dinte, do të jetë e vështirë t’ia fillojë prej zeros, 
përsëri, por kjo nuk ishte hera e parë për të. Ndjenja kur e sheh 
veten të vetme në rrugë, pa kurrfarë mbështetjeje, nuk është as-
pak e lehtë, posaçërisht nëse e di se pikërisht ti je fajtor për një gjë 
të tillë. Ndërsa T nuk dëshiron të ndajë më asgjë me burrin që po 
gërrhet kundruall saj. Po, duket se ajo nuk dëshiron të ketë lidhje 
me askë, ndërsa e vetme nuk mund të bëjë asgjë. Po si të jetojë, 
pra? Si ta gjejë, pra, një zgjidhje për veten? Ajo me asnjë çmim nuk 
do të heqë dorë nga vetvetja, dhe do të shkojë gjer në fund, derisa 
të mos detyrohet të ndryshojë. Por, madje edhe ajo ka frikë se nuk 
do të agojë një ditë e tillë. Dhe çka pastaj? A do t’i rregullojë kështu 
vauzhdimisht valixhet dhe të bëhet ikanake nga jeta e vet? Ë? Por, 
ç’t’i bësh. Kjo është në natyrën e ca njerëzve, ashtu si dikush që e ka 
të pamundur ta lërë duhanin. Nëse doni ta dini, ia kishte pranuar 
vetes prej kohësh se në të vërtetë ishte e dobët. Pa çka nëse ishte 
një pidhuce? E kishte kuptuar që është një nomade emotive, dhe që 
i duhet vazhdimisht të shpërngulet. Nga një histori te tjetra. Dhe 
se, si duket, ajo kënaqej me të gjitha këto.

Nuk ka marrëdhënie ideale, përsëriste T me vete, ndenjur në 
kolltuk dhe e mbuluar me peliçe. Fatkeqësisht, i duhej të nxitonte, 
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sepse gjer në aeroport kishte mjaft për të vozitur. T nuk ishte nga 
ai lloj i grave fatale që rri para pasqyrës me orë të tëra. Githçka 
ishte gati me vetëm disa lëvizje. Hodhi shikimin edhe një herë pas. 
Shikimim e fundit, mbi grumbullin e mishit dhe të eshtrave, një 
vështrim i fundit mbi burrin që deri mbrëmë vërtet e kishte das-
hur. Ëndrra e tij ishte siç duket më interesante se ajo që i ndodhte 
në realitet, para hundësh. T e tërhoqi lart dorezën e valixhes dhe 
doli jashtë.

Holli në të cilin hyri, pasi doli nga ashensori, ishte i zbrazët. 
Djaloshi në recepcion e çoi pakëz kokën e përgjumur dhe buzëqe-
shi sa mundi. T ecte si një antilopë, e cila sapo u kishte shpëtuar 
kthetrave të tigrit. Roja e derës i priu me dashamirësi nëpër derën 
rrotulluese,dhe pas ca sekondash u gjend në freskinë e Londrës. 
Midis ajrit të përhimtë që deri pak çaste më parë e vështronte nga 
kolltuku i ngrohtë. E thithi lagështinë nga asfalti dhe shtangu me 
valixhen para shkallëve të stërmëdha. Aty do të parkohej taksia. E 
vështronte godinën matanë rrugës. Drita ishte ndezur në disa apar-
tamente. Mendoi nëse edhe dikush tjetër në mëngjesin e sotëm do 
të ikte nga jeta e vet? Ose do të priste vetëm edhe pak. Tamam aq 
sa të mjaftojë për ta mashtruar veten dhe të vazhdojë me të vje-
trën. Njeriu mbase e ka më të lehtë të mendojë se ka edhe të tjerë 
që gabojnë. Në atë çast e ktheu kokën në drejtimin krejtësisht të 
kundërt dhe pa flakën nga çakmaku që po e ndizte zjarrin e ciga-
res të një djaloshi të hijshëm pranë saj. I kushtoi shumë vëmendje, 
dhe djaloshi e ngriti shikimin pasi lëshoi ca tymra në mjegullën e 
qytetit. Të pish duhan në Londër, ndonjëherë tingëllon si një ple-
onazëm. Ishte ky djaloshi nga mbrëmja e kaluar, miku i paftuar 
që e kishte parë në pasqyrë. Djaloshi për një çast e ndjeu veten në 
siklet. Sikur edhe më tej ishte i pranishëm në çastet e saj intime. 
Çastin e ndërpreu shoferi i taksisë që u hyri në mes, duke e marrë 
bagazhin e saj.

Me të arritur në terminalin 4 të aeroportit Heathrow, e shkyçi 
telefonin. Nuk donte të binte në sprovë dhe t’i përgjigjej burrit, 
i cili me siguri do të thërriste për të pyetur se ku ishte zhdukur 
ashtu. Edhe pse ishe nisur me kohë prej hotelit, rrëmuja në orët 
e mëngjesit, e cila mund të krijohet për një çast, bëri që posa hyri 
në ndërtesën e aeroportit, një zë femëror ta drejtonte thirrjen e 
fundit për udhëtarët që niseshin drejt Beogradit. T vrapoi, duke u 
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përbiruar nëpër masën e njerëzve, të cilët në mënyrë të ngjashme 
po kërkonin vendin ku duhej t’i kontrollonin biletat e tyre. Stjuar-
desa sapo deshi ta përmbyllte numrin e udhëtarëve, kur T ia ofroi 
biletën, dhe buzëqeshi. Stjuardesa u mendua ca çaste, sikur deshi 
ta kthente mbrapsht, por megjithatë nuk kishte nga t’ia mbante, 
vula shpejt u hodh në biletë, dhe T u kthye menjëherë dhe filloi të 
vraponte drejt daljes C. E luste zotin që në doganë të mos kishte 
radhë si zakonisht.

E mbushur frymë arriti te dalja, nga e cila nëpërmjet tunelit 
do të përcillej deri në ulësen e saj. Ia arriti. Megjithatë do të ikte. 
Mendonte se nuk ka kurrfarë gjasash, se nuk do të mund ta bënte 
aq lehtë, ashtu si donte ajo. Se jeta do ta demantonte përsëri, dhe 
do ta kthente që të ballafaqohej me realitetin. Por, për një qime. 
Megjithatë shpëtoi. E shikonte e topitur stjuardesën që po e për-
shkonte boarding pass nëpër automat – dëshmia e fundit se T me 
siguri do të fluturonte në qiell. Thjesht, nuk priste dot sa të ulej 
në vendin e saj 12B, pranë dritares. Eci duke kërcyer nëpër tunel 
dhe më në fund hyri në aeroplan. Në aeroplan mbretëronte rrëmu-
ja e rëndomtë e udhëtarëve para nisjes. Aranzhimi i gjërave, për 
t’i patur sa më të rehatshme dy orët në vijim. Mirëpo, T-së nuk i 
interesonte asgjë. E kishte zënë aeroplanin, dhe kjo tani ishte më 
qenësorja. U ul pranë zotërisë që kishte një pamje solide. Nuk iu 
duk e udhës që menjëherë të niste me flirtin e saj të zakonshëm, 
sepse ekzistonte mundësia që dy orët e ardhshme t’i shndërrohe-
shin në mërzi, e megjithatë dëshironte të kënaqej me fitoren që 
pas pak minutash megjithatë do fluturonte nga burri, i cili tani me 
siguri ishte në panik, ku vallë qe ajo. E prisnin edhe një udhëtar, 
dhe aeroplani tek atëherë do të fluturonte. T, ndërkaq, për herë të 
parë nuk ndjente kurrfarë frike nga fluturimi, sepse dëshira për të 
ikur asnjëherë nuk kishte qenë kaq e fuqishme. Më në fund e kishte 
tejkaluar atë lloj lemerie, sepse në aeroplan rëndom ndjehej si në 
një tunel vdekjeje. Tani vetëm buzëqeshja dukej në fytyrën e saj, 
duke pritur shenjën me dritë se mund t’i lidhnin rripat e sigurisë, 
mu para nisjes së fluturimit. Udhëtari i fundit, më në fund, hyri 
i mbushur frymë në aeroplan, dhe stjuardesat buzëqeshën si me 
zor. Aeroplani u mbyll hermetikisht. T dëgjoi ndezjen e motorëve, 
dhe aeroplani filloi të lëvizë ngadalë nëpër pistë. Piloti e kthente 
aeroplanin drejt linjës nga e cila duhej të ngritej lart. Stjuardesa po 
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sigurohej nëse të gjithë vërtet ishin lidhur. U ndez edhe shenja për 
lidhjen obligative të rripave të sigurisë. Shpejtësia me të cilën po 
lëvizte aeroplani rritej gjithnjë e më shumë. Peizazhi, të cilin T po e 
shikonte nëpër dritare, po bëhej gjithnjë e më i largët. Aeroplani fi-
lloi të ngritej. T e kapi zotëriun pranë saj për dore. Zotëriu u praps. 
Por, buzëqeshi me kurtuazi.

“Gjithmonë kam frikë”, tha ajo.
Dhe, mu në atë çast, pasi mendoi se në horizont po shfaqej 

fillimi i diçkaje krejtësisht të re, kur në ajër kishte edhe disa aero-
planë qe po ngriteshin dhe uleshin, duke u shkëmbyer në mënyrë 
maestrale, një zë burri kishte lajmëruar drejtorinë e aeroportit 
Heathrow se në aeroplanin numër 3416, në relacionin Londër-Be-
ograd, gjendet një mjet shpërthyes. T e lëshoi me gëzim dorën e 
zotëriut pranë, zgjidhi rripin e sigurisë, duke vështruar kupën qie-
llore, nxori numrin më të ri të revistës Vogue.

Fatkeqësisht, pas vetëm dhjetë minutash, doli që lajmërimi të 
mos ketë qenë aspak i rrejshëm dhe se gati askush, askurrë, nuk ia 
ka dalë të ikë nga vetvetja.

* * *

Jordan Cvetanoviq (Jordan Cvetanović) (1982, Nikshiq) ka 
diplomuar dramaturgjinë në Fakultetin e Artit Dramatik në Beograd. 
Ka botuar Tregime për një natë të rëndë, ninullë për të rriturit (2003). 
Shkruan drama. Boton tekste dhe kolumne në disa revista në Serbi, Mal 
të Zi dhe Slloveni. Jeton nga advertising-u. Në Beograd. Ende.

Përktheu: Anton Berishaj
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DHJETË PËR QIND. Ai tru është një çudi e paparë. Vëllaçko, 
e shikoja mbrëmë në televizion, një shkencëtar rus shpjegonte se 
njeriu përdor dhjetë për qind të trurit. A mund t’i bëhet disi dhe ta 
përdorë edhe pjesën e mbetur? Rehatohem në ulëse dhe bredh me 
shikim rreth vetes. Më duket disi floku i rrallë në retrovizor. E për-
kul kokën dhe hedh shikimin mbas veshit. Ku janë ato dhjetë për 
qind? Përpara, mbrapa? I lexova gazetat, ia bleva Milenës shurupin 
për Vukosavën, Stanës patëllxhanët dhe kapëset për mbajtëset e 
perdeve, hedh shikimin kuturu, një xhandare në kiosk lexon reçe-
tat, paj po ato gazetat e Stanës, ta qifsha vendin, kush të ruan. E, 
ky imi, vëllaçko, mu sot nuk po bëhet i gjallë. Assesi të dalë nga 
asambleja e qytetit. Vëllaçko, por ama është njeri i shkëlqyer, gjeni 
i vërtetë, ky drejtori im. Gjithë ata politikanë i sjell rreth gishtit. 
Derisa të jetë ai, ne do kemi punë. E, kënaqem kur ashtu i zënë me 
punë, godet me pëllëmbë, ulet, shfryn, oshëtin me poterë “Vozit, 
Xhumbo”. Vëllaçko, nuk ka gjasë që dikush ta marrë vesh çka sajon 
ai, njeri gjeni. Mendoj, bre, nuk është ajo për gjithkë. Duhet të dish 
të notosh atje lart. As unë nuk jam budalla, por nuk është punë 
për mua ajo. Çka më mungon këtu? Ajri i kondicionuar në makinë, 
kostumi, rri, lexoj gazetat, sorollatem dhe parajsë, vëllaçko. Rrugës 
kalon një asi pidhi që menjëherë të bën ta qesësh në marshin e 
tretë. Kush ta rras, vëllaçko? Mua më mbetet Stana. Jetë e qime. 
Pidhi iku. Shikoj afishen ”Tubim gjithserb Nuk e japim Kosovën”. 
Maniakët. Sa, bre, truri nuk duhet të të punojë që mos të ta rrokë 
se ajo punë është kryer? Nuk di çfarë do të thotë ai farë “meditimi 
transcendental”. ”Trans-cen-den-tal”. Një afishe e verdhë me një-
farë pidhi. O, ta qifsha, po shkoj të shoh. Oho, vëllaçko, bën ftohtë 
jashtë. “Jasmuhin. Mësoni që për dy muaj t’i përdorni 100 për qind 

5 Tregimi “Përparimi” e ka marrë shpërblimin “Llaza Llazareviq”, me titullin “Përparimi i një 
shoferi”, në konkursin anonim për tregimin më të mirë serb për vitin 2007.

Sllobodan Bubnjeviq
PËRPARIMI5
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të trurit”. Ta qifsha këtë jetë. Vallë, të jetë e mundur? Ai tru është 
vërtet një çudi e paparë.

NJËZET PËR QIND. Po i dyfishoj shkathtësitë shpirtërore. 
Isha fatlum që e shënova numrin e telefonit. Gjithmonë i shkruaj 
numrat nga shpalljet, jetës nuk i dihet. Nuk e fillova kursin me-
njëherë, jo një punë, jo një tjetër, vogëlushi shkon për mësime në 
natyrë, por vëllaçko, ora e parë më iluminoi në çast. Ajo Jasmuhina. 
Grua gjeni. Natyrisht, Stanës asgjë ende nuk i kam përmendur. Ajo 
nuk ka karmë për ta kuptuar atë energji, do të cakllonte dhëmbët 
derisa të të ndalet truri, si kur frigoriferi nuk ftoh dhe shkrin akujt, 
duhet një i ri. Ta qifsha këtë jetë. Përsëri i dhemb koka. Për çdo 
natë. Ia heq brekët në shtrat, ndërsa ajo s’lëviz fare. I dhemb koka. 
Si gjithmonë, dremit derisa e qij. “Kur do t’ia blesh kompjuterin 
vogëlushit?”, çdo mëngjes pjek kafen dhe ta çan kokën. Them që 
kompjuteri nuk i duhet. “Milena huazon prej meje, dhe ja, vogëlus-
hit ia blen komjuterin”, vazhdon të ma çajë kokën. Askujt nuk do t’i 
duhej kompjuteri po ta shfrytëzonte gjithë potencialin e vet shpir-
tëror. Ai tru është një çudi e paparë. Ajo bën kryq me t’i dëgjuar këto 
fjalë. Di vetëm të shikojë ç’bëjnë komshinjtë. Kjo, vëllaçko, është e 
gjitha për budallenjtë. Nuk jam kokëkrisur si babai im, gjithë jetën 
e ka kaluar mbi ekskavator. Ta qifsha ekskavatorin. Dhe, gjithmonë, 
çfarë do të thonë komshinjtë? Çfarë do të thonë kolegët? Ai dhe ata 
kryekungujt e tij. Nuk e di ku e kishte kokën kur me lugën e ekskava-
torit e bëri copë-copë derën e drejtorisë. Nuk shkon ashtu, vëllaçko, 
aty ka njerëz, punojnë me tru. Mendoj, bre, nuk është punë për gjit-
hkë. Më thotë bukur drejtori, “Xhumbo, pa hidhërim, plaku ta dhjeu 
punën, është punëtor i mirë, edhe ty të ka sjellë në sipërmarrje, e 
kuptoj unë këtë, janë mësuar ata me kohërat e vjetra, murmurisin 
dhe duhet të murmurisin, por tani plaku e teproi. Të gjitha mobiliet 
në drejtori u bënë copë. Fati i tij që ekskavatori u ndal, dhe nuk i 
rrënoi shkallët. Ti je miku im, nuk dua ta dënoj, por duhet të shkojë 
në pension”. Unë sa s’zhytesha poshtë nën dysheme. Ta qifsha këtë 
jetë. Plaku mosmirënjohës, do komisionin, mendon, budallai, duan 
ta mashtrojnë. Por, vëllaçko, drejtori im e mbajti fjalën, për shkakun 
tim, me siguri i pëlqen si e vozis, plakut madje ia rregulloi edhe pen-
sionin e invaliditetit. Njeri gjeni. Ai sigurisht e përdor nja pesëdhjetë 
për qind të trurit. Vëllaçko, s’ka poterë gjase që të përdorë më pak.
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TRIDHJETË E PESË PËR QIND. Me drejtpeshimin shpirtëror 
mund t’i nivelizoj të mirën dhe të keqen. Dy parime. Gënjeshtrën 
dhe të vërtetën. Mora frymë thellë dhe e gënjeva Stanën se sipër-
marrja ma paguan kursin e meditimit transcendental. Ajo s’ka 
lidhje, bre, ç’është kjo punë, nuk është çudi, bota është një vakuum 
vaniteti. Fatliga, qeveris me më pak se gjysmën e energjisë shpir-
tërore. Vëllaçko, tani ka njëzet e pesë për qind tru më pak. Shumë 
kam përparuar, o burrë. Mirë, Stana s’merr vesh asgjë nga ato që i 
them. Më pyet se pse në firmë në vend të atij medi-a-cioni nuk më 
kanë dhënë para të gatshme. Pastaj më pyet përse qeshem.

DYZET E PESË PËR QIND. Kush do ta mendonte se një ndër 
detyrat e mia karmike është futbolli? E zbulova mantrën time, o 
burrë. Jasmuhina na tha në kurs që të kërkojmë brenda vetes atë 
që jemi vërtet, çfarë na bën të tillë që nga fëmijëria. Unë kështu nga 
shkolla e mesme i shënoj në fletore të gjitha rezultatet e ndeshje-
ve të futbollit. Por, këtë e kam bërë ashtu kot, pa vetëdije, pa një 
prijës shpirtëror. Tani, vëllaçko, e kam gjetur thellësinë aty. Dje e 
kam përjetuar atë iluminim. Kam shkuar në meditim me makinën 
zyrtare, të drejtorit, dhe në kthim prej kursit e çova Jasmuhinën 
në shtëpi. Energjia e saj, o burrë, është aq e fuqishme saqë ndje-
het sikur më prek. Derdhet dhe kthehet tek ajo, rreth kokës, be-
lit, këmbëve. Nuk mund të të mos lartësojë një aurë e tillë. Aq e 
dendur. “Ju keni përparuar shumë”, thotë dhe ma prek supin me 
gishtërinj. Prekja e saj shëron. Më përfshin mirakëndja. Kjo nuk 
është për këdoqoftë. Mendja më vete te fletorja ime me rezultate. 
Kurrë nuk shkoj në ndeshje, më parë Stana nuk më lejonte, por e 
kam kuptuar se në thelbin e qenies sime është vetëm të lexoj dhe 
t’i shënoj rezultatet nga teleteksti. Çfarë do të bëja midis spekta-
torëve të tjerë? Unë jam mbi ato larje fizike hesapesh. Jasmuhina 
më thotë në makinë se karma ime është e fortë saqë gjithnjë kam 
ushqyer përbuzje për gjërat e jashtme.

DYZET E NËNTË PËR QIND. Pas dy muajsh rritjeje shpirtëro-
re, tani përparimi im është pakëz i ngadalësuar. E përfytyroj kufo-
mën time gjatë kohës që vozis. Kjo është rruga e njohjes. Por, drej-
tori më shpërqendron. Ai është gjeni, njeri. Mendoj, nuk është kjo 
për këdo. Por, do që të jetë kryesori gjithnjë. “Xhumbo, si po vozit  
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ashtu?”, çirret. Unë hesht. Nuk mendoj më për kufomën time. 
Zbres nga shinat e tramvajit për ta kënaqur. Ai hesht, pastaj harron 
të ketë ndodhur gjë. Paj, ai njeri është gjeni. Por, më së shumti dua 
të jem vetëm. Tani në meditim shkoj rregullisht me makinën zyr-
tare dhe pastaj e vozis Jasmuhinën në shtëpi. Shumë njerëz kanë 
hequr dorë. Jasmuhina më thotë se kjo nuk është për gjithkë, por 
që fuqia ime mentale edhe më tej do të rritet. Di shumë më tepër 
për mua nga sa do të mund të presupozoja – sheh gjithçka, çfarë 
është firma ku punoj dhe çfarë është drejtori që e vozis. Gjithnjë e 
pres atë çastin kur më prek. Jam përplot mirakëndje teksa del nga 
makina, teksa dëgjoj mëndafshin e çorapeve të saj të kalojë përmbi 
fillorenë e ulëses. Aura e mbështjell si ai fundi i zi. Ajo më thotë 
se çdo çast duhet ta ndjej ngjyrën e aurës sime teksa më ndriçon. 
Ndërsa me Jasmuhinën aurën gjithnjë e kam të kuqe. Bëhet e 
verdhë teksa vozitem i vetëm në makinë. Bordo bëhet posa shkoj te 
hyrja e mbrapme e sekretariatit dhe shpie zarfin për Popoviqin. Se-
kretaresha më ndal dhe do ta marrë dërgesën. Por, nuk jam unë një 
shofer i thjeshtë i drejtorit. “Jo, nuk e lë, duhet ta dorëzoj perso-
nalisht”, gjithnjë jam mbi aparencën e rrejshme. Janë qenie shumë 
të pikëlluara, ato sekretaresha. Popoviqi del pastaj, e merr zarfin, 
i prek paratë, ma shtrin dorën dhe thotë “Xhumbo, mjeshtër, thu-
aji shefit majmok se gjithçka do të rregullohet”. Sekretaresha sa 
s’pëlcet nga marazi që ai sillet ashtu me mua. Krijesë e pikëlluar. 
Karma ime është mbi këto gjëra. Unë aspak nuk prekem as nga 
kokëdhembja e Stanës. Çfarë i dhemb nëse nuk ka tru? Ato dhjetë 
për qind? Kam marrë mall fals teksa e mora për grua, nuk ia kanë 
mbushur as ato dhjetë për qind të fabrikës.

SHTATËDHJETË PËR QIND. Puna e vazhdueshme me vetve-
ten mund ta ndryshojë njeriun në tërësi. Meqenëse kam përparuar 
aq shumë mentalisht, nuk kishte më kuptim të jetoja me Stanën 
dhe fëmijën. Energjia e tyre negative ma shkatërron balancën e 
brendshme. U shpërngula. E mora me qira një studio. Në të nuk 
ka mobilie dhe kjo më ndihmon në trajnimet e mia meditative. Më 
nuk i përcillja ndeshjet, lexoj literaturën që ma jep Jasmuhina. Rri 
ulur në dysheme dhe me orë të tëra e fiksoj shikimin mbi dorezën 
e derës së tarracës. Me këmbëngulje luftoj kundër një deti të tërë 
mendimesh sekondare. Jasmuhina thotë se një ditë me telepati do 
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ta vë në lëvizje dorezën dhe do ta hap derën. Zbatoj dieta rigoroze 
dhe abstenoj nga ëndrrat. Jasmuhina është mësuesi im. Vetëm me 
të mund të bisedoj me mirëkuptim. Me drejtorin, ndërkaq, bisedoj 
shumë pak. M’u duk ta kem parë në rrugë një herë pas kursit teksa 
po e vozisja Jasmuhinën në shtëpi. Nuk u shqetësova nëse ndosh-
ta e kishte vënë re që po e përdorja makinën zyrtare për nevojat 
private. Pagën sidoqoftë ia dërgoj Stanës, ndërsa për mua nga fir-
ma mbetet vetëm ajo makinë. Çikërrimat e tilla nuk mund të më 
shqetësojnë më. E shoh përsëri diku afishen “Tubimi gjithseb Nuk 
e japim Kosovën”. Vërtet, çikërrima që nuk mund të më shqetësoj-
në më.

TETËDHJETË PËR QIND. Lexoj tek ai artikull, se çdo njeri 
e përdor gjithë kapacitetin e vet mental dhe se historia lidhur me 
përdorimin e dhjetë për qind të trurit është vetëm një mashtrim, 
nga i cili jetojnë batakçinjtë. Gazetari i citon në tekst disa nga teo-
ritë e evolucionit dhe rgjistrimet me rezonancë magnetike, të cilat 
sikur e hedhin poshtë mospërdorimin e trurit. Çfarë rrenash të pa-
cipa. Nuk marr vesh shumë nga shkenca dhe medicina, por çfarë 
ndodhi me mijëra vjet taoizmi dhe traditën e thellë të lindjes? Kjo 
është lënë anash në artikull. Dhe ç’u bë me atë shkencëtarin rus? 
Gazetari as atë askund nuk e përmend. Njerëzit shohin vetëm atë 
që u pëlqen atyre. Pa marrë parasysh me çka merren.”Cilin pidh po 
e vozit nëpër qytet?”, më pyet drejtori. Hesht dhe me stoicizëm 
i duroj këto fyerje, të cilat Jasmuhina nuk i meriton. Ai qeshet. 
“Xhumbo, Xhumbo, nuk e kam ditur që je një hamshor i tillë”, për-
piqet të afrohet me mua në një nivel krejtësisht primitiv. Një pas-
dite vjen plaku im në studio dhe ma ndërpret meditimin. “Stana 
po qan, vogëlushi qan, çfarë trilli të ka zënë kështu?”, më pyet. E 
lus që të ikë, sepse më duhet ta mbaroj serinë meditative. As unë 
nuk i kam rrëmuar ekskavatorët e tij. Plaku bën me pëllëmbët e tij 
të mëdha dhe ikën. Jasmuhina më thotë më vonë se kam reaguar 
si duhet. “Anjëherë askush nuk më ka përparuar aq shpejt”, thotë 
teksa m’i ledhaton supet. Kështu, aurat tona janë të bashkuara çdo 
mbrëmje teksa vozitemi. E pyes rreth artikullit për trurin njerë-
zor. “Ata gazetarë të mjerë që i shkruajnë ato, nuk i kuptojnë gjërat 
elementare”, thotë Jasmuhina. “Ata janë mercenarë të korpora-
tave perëndimore, të cilët u imputojnë njerëzve në kokë leksione  
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pakuptimësie. Vallë, evolucioni të jetë një argument? Ekziston 
vetëm evolucioni i brendshëm, nga shkalla më e ulët e qenies drejt 
asaj më të lartë”, më shpjegon Jasmuhina. “Vallë, mund të regji-
strohet shpirti njerëzor me rezonancë magnetike?”, pyet dhe më 
shikon drejt e në sy. E ndal automobilin dhe ngul shikimin te sytë 
e saj. Jam i sigurt se atë që fshihet në ata sy, kurrfarë rezonance 
magnetike nuk mund ta zërë në fotografi. 

TETËDHJETË E PESË PËR QIND. Përparimi është më i nga-
dalshëm, por me çdo hap jam gjithnjë e më afër. Natë me hënë të 
plotë. Jasmuhina dhe unë e kemi parkuar makinën dy rrugë më 
poshtë dhe po shëtisim deri te apartamenti i saj. Dy herë e bëmë 
xhiron rreth bllokut. Në një kënd, nën hijen e drurëve, teksa po fli-
sja se doreza e derës po hapej gjithnjë e më shumë, ajo më afrohet 
vrik. Ndjej frymën dhe prekjen e saj. Ajo vë dorën në gjoksin tim. 
Buzëqeshje. “Pse të rreh zemra aq fuqishëm?”, më pyet dhe kthe-
het të ikë. Si të ishte një fëmijë, e jo grua me aq shumë energji, gati 
detyrohem të vrapoj pas saj. Pastaj vazhdojmë shëtitjen në dritën 
e hënës. Mu atë çast, befas, bën diç të pazakontë. Por, e tillë është 
Jasmuhina, lëvizjet e saj nuk mund të parashikohen. “Më duhet 
të bëj shurrën”, thotë, e çon fundin dhe ulet galuc mbi barin pra-
në rrethojës. “Të kthehem?”, pyes, por ajo nuk më lejon. “Shiko”, 
thotë. Nuk e di nëse qesh. Dëgjoj si një curril i fuqishëm e lag barin. 
Toka me babëzi e thith shurrën e saj. I ushtruar në vizualizim, pa 
marrë parasysh terrin, shoh nga poshtë – si buzët e vulvës së saj 
hapen rreth currilit të verdhë, të begatshëm. E përcjelli deri tek 
apartamenti, ndërsa ajo, para se të ikën, ma ledhaton faqen me 
shpinën e dorës.

NËNTËDHJETË PËR QIND. Kam ardhur deri në fund. E ndër-
preva kursin e meditimit transcendental. As nuk dua të dëgjoj më 
për Jasmuhinën. Pasi drejtori im i paskrupullt dhe i korruptuar më 
largoi nga puna, për ta punësuar si shofer nipin e tij, tha diçka të 
tmerrshme për të. “Ajo kurva jote quhet Jovanka, është qi me gjy-
smën e qytetit”, tha, duke pritur më kot që kjo të më lëndonte. Pa-
staj qeshi egërsisht, duke shfryrë dhe hungëruar në majmërinë e 
tij. “Por e thith keq”, shtoi, sikur vërtet donte të më lëndojë, por të 
gjitha mbrojtjet e mia psikologjike janë mbi mjeranët e tillë. Vetëm 
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dola nga zyra e tij. E mbaja hapin dhe ngrita kokën lart. Si një qe-
nie e lirë. Por, me Jasmuhinën, respektivisht Jovankën, nuk isha 
aq i fuqishëm. E imagjinova drejtorin majmok me të aq fuqishëm, 
saqë ai imazh më shpoi mu në qenësi. “Si ke mundur?”, përsërisja 
në mënyrë histerike pasi ma hapi derën e tëra e përgjumur. I vinte 
era alkool. “Si ke mundur ashtu, Jovanka?”, lotët vinin nga thellësia, 
kullonin nga lëvozhga më e fshehur e botës sime të brendshme. 
U përpoq të më përqafonte, e ndjeva prekjen e saj të plogët, por i 
shpëtova dhe ika. Dëshiroi të më arrinte, por mori në thua dhe u rrë-
zua në trotuar. Nuk e ktheva kokën pas. Nuk kishte mëni që do të më 
detyronte ta ktheja kokën pas. Vetëm vuajtje. Vrapova gjer në stu-
dion time. Vrapoja dhe me çdo hap ndjeja vuajtje. Dhembjen e jetës.

NËNTËDHJETË E TETË PËR QIND. Lum të paditurit, e tyre 
është mbretëria qiellore. Pas episodit me Jovankën, kam bredhur 
gjatë. Kam qëndruar i shtrirë, në depresion, pranë një grumbull 
hiri mbi parket – i shkatërrova të gjithë librat për meditimin që 
m’i kishte dhënë ajo. Por, më duhej një udhërrëfyes. Dy net brodha 
pa cak dhe për një moment u ndala. Në kioskun pranë ambasadës 
rrinte një police dhe lexonte reçeta. Në dyert e garazhit ishte e ngji-
tur afishja “Tubim gjithserb Nuk e japim Kosovën”. Pak më tutje, 
në kinema shfaqej filmi mbi një psikiatër. Teksa po kaloja pranë 
programit për atë shfaqje filmike, më në fund vendosa të vizitohem 
te mjeku. E mora të nesërmen udhëzimin për te specialisti, por në 
psikiatri më thanë se e kishin zënë radhën aty të marrë shumë më 
të mëdhenj se unë. Raste më urgjente.

NËNTËDHJETË E NËNTË PËR QIND. E kërkova gazetarin që 
e kishte shkruar atë artikullin për trurin. Mezi i kujtohet për cilin 
tekst po i flisja. Më dëgjon dhe më udhëzon të bisedoj me priftin. 
Pse me priftin? “Me të, të paktën, spiritualja jote do mbesë larg tru-
pores”, më pëgjigjet gazetari pa patur dëshirë të më fyejë, por unë 
reagoj vrullshëm. “Budalla, ti je një mercenar i korporatave perën-
dimore, që u imputon njerëzve në kokë leksione pakuptimësie”. Ai 
më shikon plot habi. “Rroga ime këtu nuk është aspak më e madhe 
se rroga e shoferit të redaktorit”, e thotë këtë më tepër për vete dhe 
pastaj zhytet në një depresion të thellë. Ose, në një trajtë meditimi. 
Në fund, shkoj në famulli te Milladini, prifti që ma ka pagëzuar 
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vogëlushin. Ai më dëgjon pa fjalë, pastaj dehemi paq. Dhe, kështu, 
i kthehem Stanës, jo për shkak të këshillës së Milladinit, por sepse 
nuk kam më para për të paguar studion. Të gjithë pastaj thonë – u 
shërua ai njeri. Gjatë kohë nuk e kam parë vogëlushin. Stana ia ka 
blerë kompjuterin. Drejtori mëson se jam shëruar dhe më kthen në 
punë, ndoshta nga frika e atyre zarfeve për Popoviqin. Ose plaku 
im do të ketë shkuar ta lusë, nuk e di. Mendoj, bre, nuk është kjo 
punë për këdo. Ai njeri është, megjithatë, gjeni. Tani vozis ekska-
vatorin, por, vëllaçko, derisa ta kem atë, do ketë punë për ne. Pas 
njëfarë kohe, të gjithat vijnë në të vjetrën, shikoj futboll, Stanës 
përsëri i dhemb koka, përsëri dremit teksa e qij, vogëlushi do një-
farë modemi për atë kompjuter. Ta qifsha këtë jetë. Dhe, vëllaçko, 
shikoj mbrëmë në televizion, njëfarë shkencëtari rus shpjegon se 
njeriu përdor vetëm dhjetë për qind të trurit. “Lum të paditurit, e 
tyre është mbretëria qiellore”, më thotë prifti Milladin, me të cilin 
për çdo ditë pijmë dhe luajmë shah. E luaj, vëllaçko, pozitën. Keq 
mendoj, vetëm i lëviz figurat. Ky tru është një çudi e paparë. Men-
doj, nuk është kjo për këdo.

* * *

Sllobodan Bubnjeviq (Slobodan Bubnjević), i lindur më 1978 
në Rijekë (Kroaci). Ka studiuar pranë Fakultetit të Fizikës në Beograd. 
Ka botuar përmbledhjen me tregime Perturbacionet dhe ndeshtrashat 
tjera (Narodna Knjiga, Beograd, 2005.). Ka shkruar tetë drama (“Em-
brio”, “Fisioni fragmentet e Pavle Saviqit”, “Gjahu i Çarls Darvinit”, 
“Rugjer Boshkoviqi”, “Teslla e Pupini”, “1300 tetarët”, “Atanasije Stoj-
koviç” dhe “Fati”) dhe të gjitha janë emetuar në programet e Radio Beo-
gradit. Punon si gazetar i të përjavshmes “Vreme” dhe bashkëpunon me 
revistën “National Geographic Srbija”.

Përktheu: Anton Berishaj
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Krimba, vëllezëri e zezë, të verbër e të  
shurdhër! – gjithnjë e më afër

Ja ku e keni të hareshëm e të vdekur, mikun e lirë!
Sharl Bodler, Kufoma gazmore

Në ekspozita fillova të shkoja rregullisht pasi rgjistrova degën 
e pikturës pranë Fakultetit të Arteve Figurative. Që nga ajo kohë, 
të paktën një herë në muaj, i vizitoja galeritë e qytetit, duke u për-
pjekur që, aq sa ishte e mundshme, t’i përcjell të gjitha ngjarjet 
më qenësore në skenën artistike serbe. Ekspozitat ishin edhe një 
zë i rëndësishëm i udhëtimeve të mia jashtë vendit: nuk mund të 
ndodhte që të udhëtoja diku dhe para se të nisesha, të mos njihe-
sha në hollësi rreth ekspozitave që do të mund t’i shihja. Kështu, i 
kam vizituar të gjithë muzetë e rëndësishëm të botës dhe kam parë 
gati gjithçka të vlefshme në ta. Prandaj, isha i bindur se nuk ka 
ekspozitë – ekspozitë pikturash, instalacione, video, performancë 
body-art-i ose çfarëdo të ngjashme – që do të më thoshte diç të 
re, të papërjetuar më parë, ndonjë degë e fshehur e artit që do të 
më begatonte ose do të më trondiste ose, të paktën, të më ngjall-
te neveri. Aq më pak besoja se kjo mund të ndodhte në Beograd. 
Mirëpo, pikërisht kjo ndodhi shtatorin e kaluar, në Muzeun e artit 
bashkëkohor. 

Ishte e shtunë paradite. Shëtisja në Rrugën Princ Mihali me 
të dashurën time të asohershme, dhe në njërën nga shtyllat e sh-
palljeve vura re rastësisht një shpallje në të cilën shkruante:

MUZEU I ARTIT BASHKËKOHOR
E shtunë, 17.09.2008.
Ekspozitë: William X
Interview with a Dead Man

Andrija Matiq 
MUZEU I ARTIT BASHKËKOHOR
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Nën këto të dhëna të përgjithshme ishte vendosur edhe teksti 
përcjellës:

Rast unik që ta njihni
njeriun e thjeshtë, të vogël
në shtratin e vdekjes

Menjëherë më shkoi mendja se bëhej fjalë për një provokim të 
cekët, për një truk marketingu me të cilin kuaziartistët nga bota e 
madhe, pa ide të njëmendta, por me një instinkt të pagabueshëm 
komercial, përpiqen ta zgjojnë interesimin e publikut mendjelehtë, 
prandaj i thashë të dashurës sime, e cila po e shikonte shpalljen e 
nemitur, dhe nuk e thoshte asnjë fjalë, se kjo “me siguri ishte një 
kiç që nuk e meriton vëmendjen“. Pastaj u nisëm drejt një dyqani 
aty pranë.

Pasdite, duke lexuar gazetat në internet, hasa në disa detaje 
të tjera lidhur me ekspozitën. Në të vërtetë, krahas informacione-
ve që i kisha parë në shpallje, shkruante që një njeri në shtratin e 
vdekjes do të ekspozohet vetëm nga mesnata deri në orën pesë në 
mëngjes. Kjo m’u duk edhe më bizare. Qesha zëshëm dhe në çast 
mendimet i çova te një temë tjetër.

Mirëpo, pak para mesnatës, në kohën që po i ndërroja kanalet 
në televizor ashtu kot, nervoz që në asnjërin prej tyre nuk kish-
te asgjë interesante, mendja më shkoi përsëri tek ekspozita. Filli-
misht u përpoqa që ta ndrydhja këtë mendim, duke përsëritur në 
heshtje fjalinë që ia thashë të dashurës sime, por për fat të keq pa 
sukses. Informacionet lidhur me artistin (emri i të cilit më shumë 
do t’i shkonte një heroi filmi sf me buxhet të ulët ose, madje, një 
porno aktori nga të tetëdhjetat), lidhur me instalacionin e tij bizar 
dhe kohën edhe më bizare në të cilën vizitorët mund ta shihnin, 
gjithnjë ma kaplonin mendjen, me një fuqi edhe forcë tërheqëse 
shumë më të madhe se atë pasdite.

Meqenëse programi në televizion ishte i mërzitshëm dhe i pa-
durueshëm, dhe meqë nuk më zinte gjumi, vendosa që megjithatë 
të bëja një shëtitje deri në muze, i cili ndodhej rreth njëzet minuta 
ecje më këmbë nga ndërtesa ime në Beogradin e Ri. Edhe më tej be-
soja se në muze nuk do të shihja asgjë të re, por ngushëlloja veten 
se me të shkuar në ekspozitë të paktën do ta kaloja disi kohën deri 
sa të veja në shtrat. 
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Në hyrje të muzeut më pritën dy njëzetvjeçare truplarta, me 
dukje gati identike. Të dyjat kishin flokë të gjatë, të drejtë e të zinj 
dhe të ndarë me vijë në mes. Kishin të veshur fustane të gjata 
ngjyrë të zezë, ndërsa rreth qafës mbanin shami të kuqe me or-
namente të imëta, të zeza, në formë katrorësh a romboidësh (këtë 
nuk e sqarova dot). Në kohën që unë po ua paguaja biletën, ato 
më buzëqeshnin duke rrezatuar me një dashamirësi artifice që e 
kisha parë vetëm te hostesat e trajnuara dhe rinia e partive politi-
ke gjatë fushatës elektorale. Njëra nga ato ma dha një fletëpalosje 
të zezë me informacione rreth ekspozitës, ndërsa tjetra më tha se 
ekspozita ishte e hapur në katin e parë, në hapësirën në të majtë 
të shkallëve.

Derisa po ngjitesha shkallëve, të cilat për atë rast ishin mbu-
luar solemnisht me qilim të kuq, e lexova teksin në fletëpalosje 
dhe mësova se vizitorët jo vetëm që mund ta shikonin njeriun në 
shtratin e vdekjes, por edhe të flisnin me të (në gjuhën angleze). Po 
ashtu, shkruante se eksponati assesi nuk guxohej të prekej.

Në katin e parë ktheva majtas dhe ndesha në një perde të 
madhe, të zezë. Para perdes ishte vendosur një tabelë e zezë në 
të cilën, me shkronja të kuqe, ishte shkruar po ai tekst që e kisha 
parë në shpallje atë ditë. Para tabelës qëndronte një i ri që griste 
biletat. Kishte veshur rroba të zeza cohe dhe këmishë të bardhë që 
i kishte dalë mbi pantallona, ndërsa në kokën, joproporcionalisht 
të madhe në raport me trupin, mbante një cilindër, si një magji-
star në ballon studentore të maskave. Pasi ma grisi biletën, dja-
loshi përsëriti vërejtjen nga fletëpalosja: më tha se mund të flisja 
lirisht me njeriun e ekspozuar dhe mund ta fotografoja – pa blic, 
natyrisht – por që assesi nuk guxoja ta prekja. “Kjo, domethënë, 
është rigorozisht e ndaluar”, tha me një ton gati kërcënues. “Nëse 
provoni një gjë të tillë, menjëherë do t’ju qesin përjashta. Pra, pa 
prekje.”

Hapa perden dhe u shastisa me pamjen që më doli para sysh: 
në krevatin e vjetër e të madh, të mbuluar me një çarshaf të pastër, 
të bardhë, ishte i shtrirë një njeri rreth të dyzetave, i hajthëm si 
i posadalë nga një kamp përqendrimi. Ishte i zbehtë dhe gati pa 
ndjenja shikonte murin e bardhë para vetes. Nuk kishte të veshur 
asgjë pos një palë pantallona të bardha dhe një këmishë të bardhë 
me mëngë të shkurtra. Këtë harmoni bardhësie e prishnin vetëm 
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flokët e tij të zinj të qethur shkurt, si dhe gropat e llahtarshme të 
syrit që, siç më dukej, i arrinin gjer te gjysma e faqeve.

Një dritë lëbyrëse depërtonte nga neonet në tavan.
Në muret anësore, majtas dhe djathtas nga shtrati, ishin ven-

dosur dy ekrane të mëdha, ku këmbeheshin fotografitë e po atij 
njeriu, në po atë shtrat, por nga kënde të ndryshme. Në to shpër-
thenin kohë pas kohe në plan të parë sytë me bebëza të vogla, të 
zeza, që kapsalliteshin në ethe si te njeriu i goditur nga paranoja. 
Në këndin e lartë të asaj kthine, në vendin ku takoheshin muret 
dhe tavani, ishte një kamerë e vogël ngjyrë hiri. Me anë të saj, me 
siguri, njerëzit e sigurimit përcillnin sjelljen e vizitorëve, që të 
mund të reagonin nëse dikush e prekte eksponatin - hapësira ishte 
tepër e vogël për praninë fizike të sigurimit, prandaj kamera duhej 
ta luante atë rol.

Brenda kishte edhe njerëz të tjerë. Një zotëri në moshë të 
shtyrë me rroba të zeza mbrëmjeje qëndronte në këndin e djathtë 
dhe nuk ia ndante sytë njeriut të ekspozuar. E mbante gishtin e 
madh në mjekër dhe gishtin tregues në faqe, duke e parë atë me 
vëmendje të përqendruar. Jo larg tij, po ashtu në të djathtë të 
shtratit, ishte një zonjë, mesogrua, e cila e vëzhgonte hapësirën 
me interesim më të madh se ekponatin e pazakontë. Shikimin e 
hedhte herë në ekran, herë në muret dhe vetëm herë pas here e 
maste njeriun e ekspozuar, ndoshta për ta vlerësuar nëse përshta-
tej në masë të mjaftueshme me atë enterier. Në të majtë të shtratit 
qëndronin dy vajza të reja, të cilat e vëzhgonin njeriun, me buzëqe-
shje të mbytura dhe duke i pëshpëritur njëra-tjetrës. Nuk e di çka i 
kishte shtyrë të vinin në ekspozitë, por ishte e qartë se po dëfrenin 
mirë. Madje m’u duk sikur njëra prej tyre thoshte: “Ti po i pëlqen, 
shiko si po të shikon”, megjithëse nuk mund të jem i sigurt, meqë 
pëshpërisnin.

Isha, natyrisht, i tronditur. Jo vetëm pse e shikoja një njeri të 
ekspozuar që vërtet dukej si të qe në shtratin e vdekjes, por dhe për 
arsye se vizitorët e tjerë rrezatonin një indiferencë të llahtarshme, 
pse sillehin si të ndodheshin në një ekspozitë të rëndomtë, të mër-
zitshme, në Muzeun Popullor, të cilën do ta harronin që të nesër-
men. Ndryshe nga ata, unë sillesha rreth shtratit dhe përpiqesha të 
mos veçoja asgjë me vështrimin tim, më së paku njeriun në shtrat. 
Besoja se vetëm në atë mënyrë do ta ruaja gjakftohtësinë.
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Kishin kaluar rreth dhjetë minuta, ndërsa sjellja e vizitorëve 
nuk kishte ndryshuar, prandaj më feksi në mendje se ndoshta ky 
njeri megjithatë nuk ishte me njërën këmbë në varr, se ndoshta e 
gjithë kjo ishte vetëm një truk me të cilin artisti po përpiqej që, në 
kohën e teknologjive të përparuara dhe sensacionalizmave gjithë-
farëlloj, të mbetej autentik. Po të qe ndryshe, konkludova, njerëzit 
do të befasoheshin sadopak, nuk do të silleshin me një indiferencë 
të tillë. Për këtë arsye shkova në anën e majtë, pranë vajzave, dhe 
shikimin e përqendrova mbi njeriun e ekspozuar, duke e mbajtur 
gishtin e madh te mjekra dhe atë tregues në faqe. 

Njeriu kryesisht i mbante sytë e zgurdulluar drejt e në murin 
përpara tij. Vetëm ndonjëherë do t’i shikonte për një çast njerëzit 
që e vështronin, pastaj, pa ndonjë reagim të veçantë, do t’i kthehej 
gjendjes së mëparshme. Për një çast shikimi i tij u ndal mbi mua.

Isha në siklet, prandaj e ktheva shikimin shpejt drejt ekranit. 
Mirëpo, nga ekrani po më vështronin me një afsh dhe zhbirim edhe 
më të madh po ata sy të llahtarshëm, të zmadhuar njëzet herë.

I hutuar plotësisht me situatën në të cilën isha, e ktheva shiki-
min drejt çantëzës sime dhe fillova të brimoja në të, si të gjendej gjo-
ja aty zgjidhja për këtë siklet. U ndala vetëm pasi me bishtin e syrit 
vura re që njeriu përsëri po i çapëlonte sytë në murin para tij.

Shpejt në atë kthinë hynë vizitorë të rinj. Një i ri në edicion 
pseudoavanguard (pantallona lëkure të zezë, këmishë me vija, 
atletet stark, flokët e ngjyrosur fije-fije, pirsing në hundë dhe ve-
tulla) e shikonte njeriun me indiferencë, herë-herë edhe me një 
shprehje të qartë mërzie, si ta kishte detyruar dikush me forcë të 
vinte në muze. Me të ia behën edhe dy muzikantë të stërvjetëruar 
të havy-metal në pantallona të ngushta e të zeza, me fanella të zeza 
dhe xhaketa “vietnameze”, të cilët reaguan krejtësisht ndryshe: qe-
shnin pareshtur, e shtynin njëri-tjetrin dhe bënin me dorë drejt 
njeriut të ekspozuar. Kohë pas kohe e xhironin me celular, nga kën-
de të ndryshme, pastaj, pasi i shikuan regjistrimet, i thoshin njëri-
tjetrit: “Çfarë surrati! Ku e gjetën, se? Thuaj, tmerr i paparë!” Pos 
tyre në kthinë ishin edhe fotografi, kameramani dhe gazetarja e 
bukur, të cilën e kisha parë në emisionet e një televizioni beogra-
das. Në reagimet e tyre nuk kishte as mërziti, as shprehje të 
zhurmshme kënaqësie, as çfarëdo emocioni tjetër. Fotografi foto-
grafonte me pedantëri, kameramani filmonte me kujdes, gazetarja 
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me gjakftohtësi merrte shënime në notesin e saj dhe hedhte 
vështrime sporadike drejt kufomës së ardhshme.

Pas më shumë se gjysmë ore kuptova se asnjëri nga vizitorët 
nuk kishte hyrë në bisedë me njeriun. Njerëzit nuk e dinin an-
glishten ose qenë në siklet ose as që e kishin lexuar se ekzistonte 
një mundësi e tillë. Unë dija mirë anglisht, por nuk kisha guxim 
ta ndërmerrja një hap të tillë radikal, para së gjithash për shkak 
të drojës se para vizitorëve të tjerë do dukesha i çuditshëm, se do 
më duhej ta duroja përbuzjen pse po devijoja nga sjellja “norma-
le”, por, të jem i sinqertë, i trembesha edhe asaj që do të mund ta 
dëgjoja në bisedë me atë njeri, posaçërisht pas atij shikimit të tij 
depërtues dhe të pakëndshëm.

Mirëpo, në atë çast u zgjua në mua një kurajë e marrë që më 
çliroi dhe më bëri që gjithçka ta shikoja me një sy tjetër, që të pak-
tën për një çast të mos druaja nga ankthet e mia dhe opinioni i 
njerëzve të tjerë. Pashë që kjo ishte një mundësi unike për të bise-
duar me dikë që ishte në shtratin e vdekjes, të përpiqem të ndjej se 
si është të jesh afër asgjësë, të dëgjoj se çfarë mendimesh shfaqe-
shin në ato çaste, të zhbiroj motivet e njeriut që kishte pranuar 
të bëhej një eksponat muzeal – që, fundja, të mësoj nëse ai vërtet 
ishte në prag të vdekjes.

Por, kjo ndodhi vetëm për një çast, pas të cilit e mori anën për-
sëri qyqaria ime. Përfundova se nëse e filloja bisedën, vetëm sa do 
bija në karremin e një provokimi të menduar dhe kështu do e shka-
tërroja imazhin e vëzhguesit me përvojë, të cilin e kisha ndërtuar 
vite me radhë. Mendoja edhe për njerëzit rreth meje. I vëreja me 
sa përqeshje e shikonin njeriun e ekspozuar dhe imagjinoja si do të 
më shikonin mua nëse do merrja guximin t’i afrohesha shtratit me 
fjalët: “Excuse me. May I introduce myself? My name is...”

Hoqa dorë. Edhe një herë e shikova atë njeri, e cili kësaj radhe 
as që më vuri re, pastaj, bashkë me disa njerëz të tjerë, dola nga ajo 
kthinë.

Rrugës për në shtëpi nuk mendoja për ekspozitën. Si duket, 
isha nën ndikimin e atyre mekanizmave mbrojtës që i maskonin të 
metat e mia, duke m‘i thënë vetëm ato që dëshiroja t’i dëgjoj. Ata 
mbrojtës të mi të padukshëm pa trup e zë me kohë e kishin arrirë 
përsosmërinë, prandaj ata shfaqeshin edhe para se truri im kalku-
lant t’i binte alarmit.
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Për të gjithat fillova të mendoj vetëm pasi hyra në apartament 
dhe shkova për të fjetur. Pikërisht në ato çaste ndjeva asi turpi sa 
gati nuk u shkreha në vaj, sepse më në fund e kisha kuptuar se 
gjithçka që përfaqësonte talenti, shija, dija ime – se e gjithë ajo 
mund të gllabërohej në një sekondë të vetme; se të gjitha ato ishin 
shtresime artificiale pas të cilave vinin arroganca, zvetënimi, frika; 
se edhe pjesa më e vogël e shëndetshme në atë përzierje të pështirë 
gjithnjë gjymtohej nga frika shkatërrimtare nga turma. U bëra i 
ndërgjegjshëm edhe për një gjë – se kisha shkuar në ekspozitë, për-
kundër të gjitha shpjegimeve të mëvonshme, sepse kisha dashur të 
shikoj njeriun në shtratin e vdekjes. Desha të kënaqesha me faktin 
që ai së shpejti do ishte i vdekur, ndërsa unë do të jetoja dhe do të 
mund të rrëfeja të nesërmen si kisha parë diçka të re, atipike. Dhe 
nuk mendoja rreth arsyeve që e kishin shpënë atë në atë gjendje në 
prag vdekjeje, rreth sëmundjes së tij të mundshme ose rreth asaj 
se si ndjehej ai, çfarë mendimesh i kalonin nëpër kokë, gjatë kohës 
që voajerët mendjemëdhenj e vëzhgonin në muzetë anekënd pla-
netit. Sepse unë, në të vërtetë, isha i vdekur, ashtu si edhe njerëzit 
e tjerë në ekspozitë, njerëzorja jonë ishte asgjësuar, ndërsa njeriu 
në shtratin e vdekjes ishte i vetmi i gjallë.

Duke mos mundur ta duroj turpin që më përfshiu të tërin, 
vendosa të kthehem në muze dhe t’i kërkoj falje atij njeriu për çdo 
sekondë që e kisha kaluar pranë shtratit të tij. Shpejt e shpejt u 
vesha, pastaj vetëtimthi dola nga apartamenti. Më parë shikova 
orën dhe pashë se kisha edhe vetëm dhjetë minuta gjer në mbyllje 
të ekspozitës.

Me të hyrë në muze, i mbushur frymë nga ecja e shpejtë dhe 
vrapi i kohëpaskohshëm, nuk i vura re te hyrja ato vajzat. Vra-
pova shkallëve lart, duke besuar se të gjithë ishin zhvendosur në 
kthinën e epërme, por në kat mund të shihja vetëm disa njerëz në 
fanella dhe xhinse, të cilët po i hiqnin ekranet prej murit. Shtrati, 
natyrisht, ishte i zbrazët. I pyeta se ç’kishte ndodhur me njeriun që 
qe i ekspozuar aty. M’u përgjigjën se nuk dinin asgjë, se punë e tyre 
ishte që vetëm t’i demontonin pajisjet, ndërsa për të gjitha të tjerat 
duhej ta pyesja shefin e tyre. Shefi, kuptohet, nuk ishte në muze. 
Pastaj u ktheva në katin përdhes ku, në kabinën e portierit në të 
djathtë të shkallëve, e gjeta një njeri të moshuar që në një facoletë 
letre po hante mëngjesin – bukë dhe sardele të konservuara. Ai, 
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i qetë dhe me gojën plot, më tha se ekspozita kishte përfunduar, 
të gjithë kishin shkuar në shtëpitë e tyre dhe, nëse nuk dilja me-
njëherë përjashta nga objekti, ai do ta thërriste policinë.

U ktheva në shtëpi me një humor edhe më të keq se në kohën 
që kisha dalë. Nuk mundja as të flija, as të shikoja televizionin, as 
ta merrja në telefon të dashurën time dhe në bisedë me të ta mun-
dja dëshpërimin. Në vend të kësaj e ndeza kompjuterin, i vendosur 
që në internet të kërkoj informacion për artistin dhe ekspozitën 
e tij. Me lehtësi e gjeta sitin e tij zyrtar dhe aty menjëherë vura re 
rubrikën kushtuar ekspozitës. Aty lexova se njeriu-eksponat, gjoja, 
disa muaj më parë ishte sëmurë nga AIDS-i, meqenëse pej kohësh 
ishte i infektuar me virusin HIV, prandaj mjekët i kishin parashi-
kuar një vdekje të shpejtë. Po ashtu lexova se njeriu i ekspozuar, 
me artistin kishte nënshkruar një lloj kontrate, sipas të cilës paratë 
nga shitja e biletave do t’i shkonin familjes së tij. Posaçërisht më 
befasoi e dhëna se William X i famshëm nuk ishte askush tjetër 
pos një artist i ri nga Beogradi, dhe jo një provokator dekadent nga 
bota e madhe, siç mendoja gjer atëherë.

Pas kësaj e fika kompjuterin, rashë në shtrat dhe aty, i zgjuar, 
mbeta gjer në orët e hershme të pasditës. Që nga ajo kohë nuk sh-
kova më në asnjë ekspozitë.

* * *

Andrija Matiq (Andrija Matić) është i lindur në vitin 1978 
në Kragujevc. Është autor i romaneve “Shahti” (2009) dhe “Zhdukja e 
Zdenko Kupreshanit” (2006). Merret me hulumtimin e letërsisë anglo-
amerikane. Ka botuar shumë punime nga kjo lëmi, si dhe studimin “T. 
S. Elioti: poet, kritik, dramaturg” (2007). Është profesor i anglistikës 
në fakultetin privat BK. Jeton në Beograd. 

Përktheu: Anton Berishaj
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Opera e parë që e kam parë ndonjëherë ka qenë Turandot e Pu-
ccinit. Në fakt, mënyra se si u gjeta para atij spektakli muzikoro-
skenik ishte krejtësisht i pazakontë, e kjo është se si ndodhi e gjitha. 

Më kujtohet mirë se ishte dimër, dhe bile ai dimër i pafat pas 
asaj vjeshte të pafat, pas asaj vere të pafat kur Julishka e la këtë 
botë. Pra, në një mëngjes të atij dimri të pafat pranova një telefo-
natë të papritur nga Marika Foldesh e Entit për Punësim. Më tha se 
kishte një ofertë pune tejet interesante dhe se më duhej të paraqi-
tesha përpara hyrjes kryesore të Operës së Budapestit bash pas dy 
ore e dyzet minuta, ku do të më priste njëfarë z. Kish. Mbi natyrën 
e ofertës nuk deshi që nëpërmjet telefonit të m’i kallëzonte detajet 
ngase, siç tha, ngutej të mbërrinte në një takim, dhe mendonte se 
z. Kish është shumë më i mirinformuar për të folur për të. 

Goxha gjatë kam pritur të më vinte çfarëdo lajmi nga Enti dhe 
as që më shkonte mendja se nuk do t’i përgjigjesha thirrjes. Në ça-
stin kur, me të arritur në stacion, pashë autobusin për Budapest në 
peronin e nisjes numër 12, shoferi veç ishte duke ndezur motorin, 
ashtu që unë, duke mbërrirë në çastin e fundit, isha detyruar të 
vrapoja, dhe si u futa, autobusi u nis, me goxha do zahmet arrita te 
një vend i lirë. Më kujtohet se u pata ulur në rendin e parafundit, 
pranë një adoleshenti të mrrolur, dhe duke e mos ditur se çka më 
priste kur të mbërrija, kërkova ngushëllim në të vetmën gjë që në 
atë çast m’u duk e sigurt – në rrugëtimin monoton të asaj linje të 
autobusit ndërurban, i palosur në kundërmimin bajat të metalit të 
vjetër dhe në butësinë e ulëses të sfungjerit të ngrënë. Njashtu ma 
merr mendja se më kishte pas zënë njëfarë dremke me gjëmimin 
hipnotizues të motorit, dhe kur u zgjova dhe shikova në dritare, 
mund të vëreja sesi nëpër çatitë e fshatit dalëngadalë lëshoheshin 

Dana Todoroviq
FATI TRAGJIK I MORIQ TOTIT

Një fragment nga romani 
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retë përtace të dimrit, derisa prapa tyre borica butësisht përqafon-
te kodrat e largëta të Budimit. 

Z. Kish ishte përnjëmend “kish” (hungarisht i vocërr). Kishte 
veshur një pardesy bojëkafe me jaka të çuara dhe një sheshir të zi, 
ndërsa duart i mbante në xhepa. Sheshiri i binte mbi sy sepse ishte 
për nja dy numra më i madh se ç’duhej, ashtu që duhej të shtrem-
bëronte kryet për të parë ndonjë send. Kur e vërejta derisa prisja 
dritën e gjelbërt matanë rrugës, me nervozizëm i përplaste këmbët 
në vend dhe medemek në mënyrë misterioze shikonte rretherro-
tul vetes, me sa duket përpiqej që të më njihte në turmën e ka-
limtarëve. Kombinimi i sjelljes dhe i paraqitjes së tij konspirative 
përmenjëherë ma hapi para syve një gamë të tërë mundësish për 
ofertën e punës së ardhshme – një tregtar që punon në të zezë, 
kontrabandist droge, kodosh, vrasës i paguar – sepse natyra e vër-
tetë e ofertës ka mundur të jetë krejtësisht ndryshe nga të dhënat 
që i kishte në dispozicion Enti. Nga mosbesimi, prita që drita e gjel-
bër të ndërrohet bile edhe nja dy herë, derisa këmbësorët tjerë më 
anashkalonin me vendosmëri. Atëherë më hetoi edhe Kishi, bash 
kur ndjeva se më ishin skuqur faqet nga turpi dhe e kuptova se nuk 
më kishte mbetur tjetër gjë përpos ta hidhja hapin, e njeriu i vockël 
i gjelbër në semafor edhe një herë më thirri të kaloja në anën tjetër 
të rrugës. 

Për fatin tim të mirë, njoftimi qe i drejtpërdrejtë dhe pa 
dhimbje. Kishi përmes një gjysmë buzëqeshjeje të shtrembëruar 
ma dërgoi sall një vërejtje, me të cilën unë tashmë veç isha mësu-
ar dhe gati edhe e prisja, mbi atë sesi më kishte paramenduar më 
ndryshe. Pastaj më propozoi të shkonim deri te kafe-bari që gjen-
dej mu pranë Operës. 

Dhjetë minutat e para të njoftimit gati as që këmbyem ndonjë 
fjalë. Kishit, sapo u ulëm, i cingëroi telefoni, dhe pat dalë jashtë, 
duke ma shpjeguar me duar nga dera se brenda nuk po ka valë. Kjo 
më dha kohë të mjaftueshme për t’i sajuar disa arsyetime të qën-
druesheme se përse ofertën e tij, sado që ishte bujare, kurrsesi nuk 
do të mund ta pranoja: “Ta dish, megjithatë, unë jam nga një vend 
i vogël, çka do të thonë kojshitë po ta marrin vesh, ama as vitin që 
shkoi nuk e kisha aq të lehtë dhe sapo kam ardhur në vete bash me 
qykë të zorit…“ Mirëpo, shpjegimin që ma ofroi, kur u kthye në 
tavolinë, ishte çuditërisht i thjeshtë dhe shoqërisht i pranueshëm. 
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Tha se si organizator i projektit Turandot, i cili së shpejti do të du-
hej të fillonte të shfaqej në sallën kryesore të Operës, është ngar-
kuar të gjejë njeriun, i cili nga krahu i majtë, në mes të skenës dhe 
hapësirës për orkestër, do të duhej t’ia pëshpëriste replikat aktorit 
kryesor, respektivisht që të angazhojë dikë të punojë si sufler. M’u 
mbush zemra. Ai tha se në përgjithësi nuk ka qenë praktikë të për-
dorin suflerë, ama zëvendësimi për tenorin që e luante Kalafin dhe 
i cili papritmas ishte sëmurë nga verdhëza ka “vështirësi të caktu-
ara njohëse” – siç e definoi ai këtë në mënyrë politikisht korrekte. 
Po në të njëjtën mbrëmje pata rast të bindem se ai njeri ishte asi 
halabaku sa që çdo të dytën replikë nuk mund ta mbante mend; 
madje qarkullonin llafe, të cilat qysh në provën gjenerale të aktit të 
parë më kishin ra në veshët e mi të curruar e kureshtar, se regjisori 
Lajosh Gorzovski, një eksentrik pompoz, ndaj tij kishte pasur sim-
pati të veçantë, sepse ky në audicion kishte arritur që me “prezen-
timin e tij gojor të ngrihet deri te shkalla më e lartë e lumturisë”, 
dhe bash për këtë arsye edhe e kishte punësuar. (Gjithçka mund të 
mësohet nga violinat e dyta dhe nga një harpë llafazane në pauzat 
ndërmjet frazave muzikore.)

Kur e pyeta pse nuk e kishin angazhuar një sufler profesio-
nist, Kishi ma shpjegoi se Sindikata e suflerëve hungarezë qe nja 
disa muaj kishin filluar një rebelim aktiv kundër autoriteteve ad-
ministrative të shumë teatrove në qytet, dhe se ata po refuzojnë 
të punojnë në qoftë se kushtet nuk i plotësojnë standardet e tyre 
paarsyeshmërisht të larta. Se çka kishte konkretisht në mendje 
Kish kur i përmendi kushtet m’u bë e qartë kur në ora 17:45 të po 
të njëjtës ditë u paraqita në provë dhe kur ma treguan një hapësirë 
pune të paraparë për mua. 

Ideja ishte që sufleri gjatë shfaqjes të rrinte ulur në një kuti të 
vogël prej druri të improvizuar ngathët, të cilën e kishte punuar vetë 
regjisori një ditë më parë pasi që kishte injoruar ekipin e shkëlqyer 
të skenografëve. Gorzovski, me që ra fjala, ishte njeri i iniciativës, 
i cili si edhe shumë të tjerë që e quajnë veten artistë, kishte qejf t’i 
fuste duart në punën e tjetrit i bindur se në mënyrë të tillë mbante 
kontrollin mbi projekt. Siç ma kishin shpjeguar, arsyeja për këtë 
pozitë jokonvencionale për suflerin edhe metoda e ndriçimit ishte 
po ashtu jokonvencionale dhe ultra e sofistikuar që ishte përdorur 
për shfaqje dhe i cili më vonë ishte meritor për interesimin e jas-
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htëzakonshëm të publikut. Në të vërtetë, për shkak të mënyrës se 
si është paraparë të përthyhet drita nëpër skenë, prania e suflerit 
pas perdes, ose në vendin klasik të suflerit, do të hidhte hijen e fi-
gurës së njeriut në skenë. Dhe për këtë arsye e vetmja zgjidhje ishte 
që disi ta përshtasin në skenografi, dhe pasi që ngjarja e operës Tu-
randot zhvillohet në oborrin e Pekingut, skenografëve u kishte ra 
ndërmend që kutinë ta mbulojnë me një tapiceri që ngjitet ngjyrë 
fildishi dhe në të të vendosin një statujë mbresëlënëse orientale, 
njashtu e kishin maskuar në njëfarë lloj piedestali. 

Ankthin klaustrofobik të kutisë e lehtësonte sall një hapje e 
vogël nëpër të cilën më duhej t’ia pëshpërisja replika bjerraditësit 
Kalaf. Duke e parë për herë të parë, pasi që ma kumtuan se unë, 
Moric Tot, duhet dy herë nga një orë e gjysmë për çdo të marte 
dhe të enjtje të rri galuc në atë kuti për dymijë e njëqind e dyzet 
forintë në orë, mallkova ditën kur në rrugën Etjeki, në zyret e Entit 
për punësim, ia dorëzova formularin Marika Foldeshit; mendimi 
se rrethanat jetësore nuk më lejojnë të refuzojë ofertën, çfarëdo 
qoftë ajo, sall ma rriste frustimin tim.

Përveç kësaj, kur ma dorëzuan tekstin e pashë se është në gj-
uhën italiane – gjë që është fakt i përkryer logjik, ama unë në krejt 
këtë konfuzion e kam neglizhuar krejtësisht. Fakti se në italisht 
nuk mund të thosha asnjë fjalë të vetme punëdhënësve të mi nuk 
ua ndiente aspak. Më thanë të lexojë njashtu siç është e shkruar, 
pra, njësoj si të ishte shkruar teksti në gjuhën hungareze. “Sufleri 
është aty sall që t’ia inkurajojë kujtesën aktorit, ndërsa saktësia e 
interpretimit është e një rëndësie dytësore” – fjalë për fjalë kështu 
më tha ndihmësi i regjisorit. Mbaj mend se dukej sikur të kisha ra 
në ndonjë version të deformuar të realitetit aty ku nuk ekzistojnë 
kufijt midis të mundshmes dhe të pamundshmes, ose që tejkalojnë 
të kuptuarit tim. Po ashtu mbaj mend se atë natë, nën dritën e 
dobët të kuzhinës, si i përsërisja replikat e Kalafit duke i picërruar 
sytë mbi tekst deri sa nuk shihja më, i vetëdijshëm se nga prova 
gjenerale më ndanin sall dy ditë. 

Disa orë para fillimit të provës gjenerale më pat pushtuar një 
nervozë e madhe. Më patën thënë të vija në orën 18:45, ndërsa unë 
u pata paraqitur qysh në orën 17:50 përpara zyrës së administra-
tës, ku nuk shihje njeri të lemë pos një pjesëtari të sigurimit që më 
priste. Njeriu më legjitimoi dhe ma ngjiti në jakë të xhaketës një 
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lejekalim të plastifikuar, pastaj për një kohë kam bredhur pa kurr-
farë qëllimi nëpër korridoret e Operës, duke u mahnitur me bren-
dinë e dekoruar në mënyrë mbresëlënëse, me shtylla impozante 
prej mermeri, afreska interesante të perëndive greke të piktorit të 
famshëm Karolj Loc. Kureshtja më shtyri të futem më thellë në 
ndërtesë dhe të shëtitem korridoreve anësore. Në një çast iu afrova 
një dere të hapur të një dhome prej nga dëgjohej një muhabet i qetë 
femrash, ku pranë një pasqyre të varur gjigante një nga asistentet 
e kostumeve ia merrte masën e gjinjve një vajze gjysmëlakuriq, 
me gjasë një statisteje. Shëtita edhe më tej nëpër korridore, derisa 
përfundimisht nuk u ndala para një hapësire, e cila në mua zgjoi 
kujtime nostalgjike – një salle për orkestër. 

Salla ishte e zbrazët. Instrumentet ishin vënë si duhet në ven-
det e tyre, ndërsa notat qëndronin në mbështetëse, të hapura bash 
në mes të aktit të tretë dinamik. Ajo pamje ma përkujtoi një pitalkë 
të valë, përgjysmë të ngrënë, të cilës ende i del avulli në botën që 
tash më ishte e huaj, kjo më erdhi si balsam për shpirt. E mora në 
duar një hark që kishte qenë afër një violine dhe kuptova se kis-
hin kaluar pesëmbëdhjetë vjet kur për herë të fundit kisha mbajtur 
në duar një hark po të njëjtë. Me majë të gishtave i preka telat e 
mendimet ia mësyen fëmijërisë... po rri ulur në koferin për violinë 
në Sheshin e Pushkinit në Moskë dhe, duke shikuar anash, i marr 
lakmi gjyshit, mjeshtrit të improvizimit, sesi trimërisht futet në 
trilera, kalon nëpër arpegjio dhe i lë pa frymë kalimtarët. 

Nga këto fantazira më zgjuan zërat në korridor. Me të shpejt e 
vura harkun aty ku e pata gjetur, dola fluturimthi nga salla dhe, me 
të dalë pas qoshes së parë, për një qime floku iu shmanga mësye-
mjes të muzikantëve llafamanë dhe plot vetëbesim, të cilët po i 
afroheshin sallës për orkestër. 

U enda rreth e rrotull edhe do kohë, shikoja sesi gradualisht 
shtohej interesimi, sesi njerëzit dhe tingujt mbushnin çdo qoshe 
të asaj hapësire mbresëlënëse, dhe pas nja një gjysmë ore, tashmë 
në mes të përgatitjeve, asistenti i organizimit në kalim e sipër m’i 
rrahu supet, me demek më jepte rëndësi. Më vonë po ky gjest i vo-
gël i vëmendjes që ma shfaqi ky farë çuni tërheqës, me grumbullin 
më të madh të çelësave, rreth belit, që e kam parë ndonjëherë, u 
dëshmua si gjest i tij univerzal i inkurajimit, ama për mua atëherë e 
nënkuptonte sall një gjë – se ka ardhur çasti për provën gjenerale. 



— 138 —

Princeshën e akullt Turandot e luante e madhërishmja Erzhe-
bet Santo, e cila ishte pothuajse në kulmin e karrierës. Ishte e veshur  
me rroba të gjata të zeza të zbukuruara me motive të qëndisura 
orientale, e cila me sa dukej mbështetej në njëfarë rrjete prej teli 
rreth trupit, sepse lëvizjet nuk i vëreheshin fare kur dalëngadalë, 
hirshëm, si ndonjë mirazh pluskues, lëshohej teposhtë shkallëve 
të gjera oborrtare drejt skenës. Fytyrën e kishte të mbuluar me 
një vello prej mëndafshi delikat, ndërsa diçka përfundi asaj vello-
je rrezatonte dhe sugjeronte bukurinë e saj të pazakontë. Duke e 
shikuar atë me admirim gjatë aktit të parë të provës gjenerale, as 
që ma ka shkuar mendja se bash kjo e njëjta vello do të bëhet copë 
e grimë para syve të mi në aktin e fundit, duke ia zbuluar çehren 
e saj të përsosur e të shkëlqyeshme, miset femërore alla Boticceli, 
në kontrast me sytë e mëdhenj ekspresivë, të cilët thua se do të 
mund ta shkrinin me shikim edhe ajsbergun më të trashë. 

Mendoj se bash Erzhebet Santo ishte ajo që gjatë aktit të fun-
dit më pushtoi dhe bëri të pamundurën, që do të thotë se përgjit-
hmonë ma futi në zemër operën si formë artistike. Ai akti i fundit i 
operës Turandot ishte shikimi im i parë i lehtë, i cili më vonë do të 
bëhet pasioni im më i madh, i përjetësuar në gjithçka që kam bërë 
që nga atëherë. 

Ta them të vërtetën, isha i dhënë i tëri pas saj. Kërkoja edhe 
më shumë dhe papritmas asgjë tjetër nuk më intesonte më: as 
gjunjët e mpirë, as hapësira punuese tejet e papërshtatshme, as z. 
Kish, as orientimi seksual i Gorzovskijevit.

Dhe pas kësaj ajo kutia famoze prej druri mori një domethënie 
krejtësisht tjetër, sepse edhe më tej për mua paraqiste strehën më 
të shenjtë, e në të njëjtën kohë përkujtesën e vrazhdë për jetën që 
kurrë nuk do ta shijoj dhe për dashurinë që kurrë më nuk do ta për-
jetoj. Kalaf shumicën e libretove të popullarizuara i dinte përmen-
dsh, kështu që shfrytëzoja rastin të bridhja në botën me më shumë 
pasione nga ajo që e njihja. Në atë hapësirë të ngushtë, të fshehur 
nga të gjitha shikimet dhe qortimet, me zë të ulët ia këndoja Ne-
ssun Dormën princeshës së akullt me zë fonetik hungarez, duke 
imagjinuar se unë jam ai që me një puthje do t’ia zbuloj fshehtësinë 
e madhe, e cila krejt Pekingun e ka çuar në këmbë. 

* * *
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Disi në prag të mbrëmjes, parku i madh u shkretua. Për-
njëmend, asnjë krijesë njerëzore as kurrfarë fantazme nuk kishte 
mbetur aty, por kjo nuk do të thotë se gjithçka ishte e qetë dhe se 
nuk ndodhte asgjë. Ai që mundet vërtet të dëgjojë mirë, e vetë të 
përpiqet për të mbetur i pa hetuar, do të dëgjojë zëra. Kur nuk ka 
njerëz, atëherë bustet bisedojnë me zë të ulët.

I pari gjëmoi busti i Simeon Roksandiqit, duke e këqyrur seri-
ozisht bustin e Janko Veslinoviqit bazamenti i të cilit ishte vendo-
sur afër, bash matanë rruginës për këmbësorë.

 “Uf”, e lëshoi një zë të rëndë.
 “Si jeni komshi? Më duket se jeni goxha të merakosur”, vuri 

në dukje busti i Janko Veseloniviqit, i cili kishte kthyer kryet 
në të majtë dhe ishte duke shikuar në largësi në rruginën për  
këmbësorë.

 “Nuk jam mirë. Hiç nuk jam mirë.”
 “Qysh? Po më duket bash e pazakontë.”
 “Paj, as vetë nuk po e di se si t’Jua shpjegoj...”, një pauzë e 

shkurtër e pastaj, “Krejt kjo është kaq e re për mua. Shikoni...”
 Tashti busti serioz i Simeon Roksandiqit e bëri një pauzë të 

konsiderueshme, thua se donte të fitonte kohë dhe t’i shpërndante 
retë e rënda në mendime me qëllim që t’ia paraqiste bustit tjetër sa 
më qartë hallin e vet të madh. Te bustet koha nuk luan pothuajse 
kurrfarë roli, por megjithatë, pauza ia ka sjellë peshën e duhur pa-
raqitjes së mëtutjeshme. Sado që krejtësisht e palëvizshme, e vazh-
doi rrëfimin e vet zahmetshëm e me gulçime.

 “Po mendoj diçka, krejt kjo është e çuditshme. Na kanë vënë 
këtu dhe ç’prej atëherë send t’hairit s’ka. Qëndrojmë të palëvi-
zshëm, ndërsa të gjitha ndryshimet na anashkalojnë krejtësisht.”

 “Nuk shoh asgjë të pazakontë në gjithë këtë vaki kojshi”, iu 
përgjigj me habi busti i Janko Veselinoviqit edhe më tej duke u 

Daniel Kovaç 
BISEDAT NË PARK 



— 142 —

sjellë paksa si i përhumbur për shkak të shikimit të tij në të majtë, 
në të cilin bashkëbiseduesi i tij kaherë ishte mësuar dhe për këtë 
arsye ai nuk e interpretonte këtë sjellje si ndonjë gjest antipatie 
apo arrogance.

“Uh... Nuk po shihni asgjë të keqe? Natyrisht... Megjithatë, 
sall shikojeni këtë botë. A i dëgjoni gjithë ata tinguj? Njerëzit kaloj-
në nëpër këtë rruginë për ditë, turma njerëzish që gjithnjë ndërro-
hen. Nga viti në vit, ndërsa tash edhe më shpejt, pothuajse për-
ditë... Thjesht, nuk po di nga t’ia filloj, ndërsa ka të bëjë me diçka 
goxha të rëndësishme... Po thoni se nuk po shihni asgjë të keqe në 
atë se po qëndrojmë në këto bazamentet tona. Mirëpo, a nuk po e 
shihni – ne po qëndrojmë, ndërsa gjithçka po lëviz. Shikoni, bile 
edhe pemët po ndryshojnë edhe ato rriten, u bien gjethet, ja këtu 
bash në rruginën tonë, mbi ne. Kalojnë stinët e vitit. Ajo kohë po 
rrjedh, po kalon. E ne? Asgjë – ne mbetemi të njëjtë.”

“Mendoj se diku e parandiej atë që doni ta thoni. Epo mirë”, 
tha busti i bronztë i Janko Veselinoviqit, “po ju pengon që jemi 
statikë. Ne nuk i përkasim botës së jashtme njerëzore. Kjo është 
mese e qartë. Koha përnjëmend na anashkalon. Epo, çka edhe po 
të mund të lëviznim e të zhvendoseshim e të shkonim ku të na dojë 
qejfi? Për shembull, kur për një kohë ose bile për një orë njerëzore 
të kishit rast të shëtitsnit dhe të shihnit krejt çfarë keni qejf, çfarë 
mendoni se në çka do mund të hasnit në atë rast hipotetik?”

“Paj bota po përparon, o mik i imi i fortë, dhe kjo më shpupu-
rish dhe për aq sa më tërheq ajo aq edhe më shqetëson. Edhe Ju fort 
mirë e dini se kjo rruginë nuk është krejt bota. Ajo ndoshta është sall 
botë jonë e përbashkët e natës që kohët e fundit mua po më duket, 
një ndjenjë të tillë e kam, ndërsa unë po ta them me sinqeritet të 
plotë, pak e vogël e imët dhe e pamjaftueshme... Shikoni, qe do kohë 
ndiej se rrotull meje gjithçka dridhet. Më parë nuk ka qenë kësh-
tu, ditët kalonin pothuajse njësoj dhe lehtë. Atëherë ka qenë shumë 
lehtë t’i jepesh kohës dhe të jetoje i qetë. Tash, duket, se nuk është 
ashtu më. Bota nuk është e njëjtë më. A po e heton? Në mua është 
ngulitur një përshtypje se për çdo ditë nga diçka po më ikën, po e 
humbas. Se ky bazament i imi është burgu im. Se po më pengon...”

“Qysh po të pengon?”
“Paj, për të parë, për të ndier botën rreth vetes! Brenda meje 

është paraqitur një veti e pabesueshme – kureshtja! Njashtu e qu-
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ajnë njerëzit. O, sa e tmerrshme është kjo veti! Kjo ma ka përzënë 
qetësinë time shpirtërore. Dhe jo vetëm atë! Kohët e fundit, unë 
disi kam nevojë të tmerrshme që të jem në dijeni të ngjarjeve, të 
jetës. Këtë më parë nuk e kam dashur, bile as që më shkonte mendja 
ndonjëherë për to. Natyrisht, as që kam mundur... Mirëpo tashti, 
tashti, kjo është bërë e padurueshme. Kam njëfarë nevoje kundër 
të cilës nuk mundem... Ndihem i pafuqishëm.”

“E çka mund të presë një bust nga... jeta?”, më shumë për vete 
murmuriti busti i Janko Veselinoviqit. Busti i Simeon Roksandiqit 
e kuptoi si pyetje të drejtë që i drejtohet bustit të tij dhe vazhdoi:

“Çka saktësisht, ende këtë s’po mund ta them... Sall dëgjojini 
ata tinguj të pazakontë. I tërë qyteti gjëmon. Tingujt më lidhin. Por 
edhe ajo ndjenjë afërsie. Unë kam dëgjuar, po dëgjoj me vëmendje 
– njerëzit sesi flasin për gjëra të ndryshme. Për mrekullitë! Flasin 
për dofarë automobilash me të cilët voziten aq shpejt sa që men-
dja s’ta merr, u vendosin fëmijëve në këpucë dofarë rrotash dhe 
pastaj ata rrokullisen nëpër këtë rruginën pranë nesh, disa flasin 
edhe për fluturimin. Futen në do pajisje metalike, dhe fluturojnë. 
I kam parë gjurmët në qiell... E më pas sall dritën e ndien natën. 
Përpos këtyre llambadarëve tanë, këtu është edhe një dritë e për-
gjithshme. Çfarë është nata në qytet? Ndoshta është e ndritshme 
sikur dita? E ndritshme dhe me shumë vaki. 

Po më pyesni se çfarë po pres? Paj unë nuk di asgjë prandaj as 
që mund të imagjinoj se çka mund të pres tash...”

“Nuk e di se si t’Ju qetësoj, një gjë të tillë me gjasë as që mund 
ta bëj”, ngadalë fliste busti i Janko Veselinoviqit, “ama kurrsesi mos 
e harroni natyrën tonë. Çka jemi ne? Ne jemi buste në këtë park, 
të cilin njerëzit e quajnë Betejëguri. Buste – kjo është me rëndësi. 
Në thelbin tonë ne jemi plotësisht të palëvizshëm dhe nuk jemi të 
ndërtuar për asnjë lloj lëvizje...”

“Këtë e kam krejtësisht të qartë...«
“E pra – dëshira për lëvizje është e palogjikshme dhe e pana-

tyrshme. Atëherë aty nuk është diçka në rregull... Nuk mendoj, na-
tyrisht, se është ndonjëfarë problemi në Ju, sepse një gjë e tillë as 
nuk vjen në konsiderim. Atëherë cila është arsyeja e palëvizshmëri-
së sonë? Paj, ndoshta ne ua përkujtojmë njerëzve fytyrat e të cilëve 
po i paraqesim. Kjo duket të jetë arsyeja e parë dhe më e rën-
dësishmja – përkujtimi dhe ruajtja që të mos tretemi në harresë... 
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Më duket se kjo ende është një detyrë shumë e rëndësishme. E 
rëndësishme për shkak se ai kujtim do të duhej të paraqiste 
mbështetje për njerëzit e sotëm. Thjesht që të mos duhet t’ia ni-
sin prapë çdo gjëje prej fillimit. Mund të vazhdojnë nga diçka që 
tashmë veç ekziston, nga diçka që dikush tjetër e ka bërë për ta. 
Ata njerëz hije e të cilëve jemi ne sigurisht kanë qenë shumë të 
rëndësishëm dhe kanë bërë bile ndonjë vepër që ia vlen të mbahet 
mend. Po të mos ishte ashtu atëherë ne nuk do të ishim kaq gjatë 
këtu, ata do të na hiqnin qysh moti, ndërsa ne nuk do ta llogari-
snim kohën në dekada...”

U ndal busti i vogël i Janko Veselinoviqit, por menjëherë vazh-
doi sikur të ishte pushtuar nga vala e frymëzimit të papritur:

“Roli tjetër është ekzistenca e thjeshtë. Ai është një rol paksa 
i fshehur, mirëpo prapëseprapë i rëndësishëm. Ne qëndrojmë më 
gjatë, më gjatë se njerëzit. Ashtu jemi ndërtuar. Ne i lidhim pleqtë 
dhe të rinjtë. Ata që shkojnë me ata që vijnë. Ua dorëzojmë të ri-
njve një atmosferë, një ndjenjë që është jashtë nesh, mirëpo bartet 
përmes nesh. Koha nuk ndikon në ne. Bile jo si në njerëz. Dhe kjo 
është e qartë...

Edhe vetë pohoni se si e absorbojmë botën rreth nesh... Ngjar-
jet na anashkalojnë, ne nuk marrim pjesë në to, mirëpo megjitha-
të... Mbesin në ne. Sado që në ne nuk ndikojnë, ne e ruajmë në vete 
gjithë kohën e shkuar. Arsyeja për këtë mbetet jashtë suazave të të 
kuptuarit tim, por ndiej esencën edhe të këtyre vetive tona. Shpre-
soj se edhe ju mund t’i ndieni.”

Atëherë pason një heshtje e shkurtër. Pastaj tingulli. Era e so-
lli fishkëllimën e saj në rruginën e këmbësorëve, por vetëm atë, 
dhe asgjë më tepër, bile edhe as ndonjë kalimtar të rastit. Shkulma 
e erës u pashit dhe u tërhoq sikur ta kishte kuptuar se aty nuk e 
kishte vendin.

“Deri kohët e fundit, besomëni”, me zë të dobët e zëvendësoi 
erën e lehtë busti i Simeon Roksandiqit, “deri para do vjete, ndosh-
ta dekada, ç’është ajo?, një moment për ne, gjithçka ishte e qetë dhe 
ndihesha normalisht. Si një bust i vërtetë. E dija se jam i vërtetë, 
se ekzistoj, realiteti i jashtëm ishte mjaft jobindës ashtu që unë, 
ashtu edhe siç do të duhej, e përjetoja si sfond poroz; po, poroz e të 
tejdukshëm dhe i jepja kuptim të përshtatshëm dhe dekorativ. Ato 
ishin ditë të qëndrueshme... E pastaj, kush e di se qysh, gjithçka 
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filloi të thyhet, dhe të derdhet. Dhe prej asaj kohe më nuk jam i si-
gurt në atë se kush jemi dhe çka jemi, cili është roli ynë, se kë në të 
vërtetë ne e paraqesim dhe për çfarë arsye? Sa pyetje... E për ne të 
gjitha janë shumë të rëndësishme. Realiteti ynë, realiteti i vërtetë, 
që ta quaj ashtu, dhe ky realiteti i jashtëm njerëzor, ndoshta edhe 
ndonjë tjetër fillojnë të përkojnë. Dhe aty, me sa duket, send nuk 
mund të ndryshohet. Ju, bust i Veselinoviqit, disi, keni mbetur në 
çdo rast më i fortë, më lehtë po i përballoni... A po e vëreni se më 
as nuk po mendoj aq qartë sa do të mund të mendonte një bust, e 
pastaj prapë, për çfarë arsye do të duhej bustet të mendonin? Edhe 
mes nesh është futur koha. Në vitet e fundit ka luajtur hesapi për 
të keq... Këtë fjalinë e fundit kuptojeni si ironi...” 

“Në rregull është, e mora vesh... Epo mirë. Po çka edhe nëse 
vërtet të ketë ndodhur? Ajo aspak neve nuk do të duhej të na prek-
te. Më duhet tua pranoj, edhe unë nuk jam fare imun ndaj tundi-
mit... Megjithatë, ne nuk guxojmë të ndryshojmë. Për asnjë çmim. 
Bile edhe po qe se jemi të punuar keq e mbrapshtë si busti i Bora 
Stankoviqit. Po, bile as atëherë! Po ju them – ajo do të kishte pasoja 
të tmerrshme!”

“Ju po flisni! Ja pra! Ja edhe disa shembuj! Po thoni! Po aty 
është poenta! Bash në të. Në të folur.

Edhe unë po ju flas juve. Kjo krejtësisht është gjë e çmendur, e 
pamundur. Deri tash së voni ne nuk kemi mundur as të mendojmë 
kështu si njerëz siç po bëjmë tash. Pastaj u bë ky ndryshim – ne 
po mendojmë. E tash edhe po flasim! Ku e ka fundin e gjithë kjo? 
Dalëngadalë po i përqafojmë të gjitha dukuritë nga jeta e jashtme. 
Kjo është ajo që po ndodh me ne. Është çështje dite se kur do t’ia 
nisim të lëvizim si njerëz. Dhe një gjë e tillë të jetë krejtësisht nor-
male. Do ta shihni, nuk do të na duhet të fshihemi. Por edhe për 
çka do ta bënim një gjë të tillë? Paj askush, për fat të keq, as që do 
ta kthejë kokën për të na shikuar. E pra, kjo është e tmerrshme!” 

“Çështja jonë s’po shkon në drejtim të duhur, Simeon. Kur Ju i 
shtroni gjërat ashtu, në këtë moment gjithçka po duket shumë më 
dramatike se ç’është në realitet. Bota njerëzore ende është e qëndru-
eshme për të ekzistuar ndonjë arsye për shqetësim të madh. Njerëzit 
nuk kanë haber se çfarë po ndodh. Po qe se e marrin vesh për bisedat 
tona, kjo do t’i shqetësonte goxha shumë. Megjithatë qëndron ajo që 
the se gjithçka po sillet mbrapshtë. Asgjë nuk është ashtu siç duket 
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në shikim të parë. Imagjinojeni atë tmerr po qe se ne kalojmë në re-
alitetin e tyre, ndërsa ata të marrin tonin. Ne t’ia nisim të shëtisim 
nëpër rrugë dhe të flasim me zë të lartë, e ata të vendosen në baza-
mente, asgjë të mos punojnë, të heqin dorë nga koha dhe thjesht të 
ekzistojnë përnjëmend në vendin tonë... Nuk guxoj as të mendoj, ky 
përnjëmend do të ishte zëvendësim i keq. Katastrofë e madhe...”

Busti i Simeon Roksandiqit u bë edhe më serioz se që është 
në realitet. 

“Këto ndryshime janë goxha të forta, Janko. Shikoni, kjo 
më bën të luaj mendsh deri në atë masë sa që më bën të hidhem 
disi nga ky bazament dhe të dalë në shëtitje. Uf! Kureshtja! Çfarë 
ankthi. Shpresoj se largimi im për mua do të ishte një këndellje e 
madhe dhe do të kthehesha me besim më të sforcuar në të kuptua-
rit e ekzistencës sonë. Thjesht po ma kënda një zhgënjim. Vetëm ai 
do të ma kthente qetësinë time. Mirëpo, ta dini, së pari më duhet 
të kem një përvojë të tillë... Uf, dëgjoni vetëm se për çfarë po flas, 
krejt kjo është aq e mbrapshtë sa që tash Juve po ju flas edhe për 
njëfarë përvoje...”

“Heshtni atje!”, ua tërhoqi vërejtën busti i Gjuro Jakshit, i cili 
bashkë me bustin të pashije të Vojislav Iliqit këqyrnin në drejtim 
të lumit dhe ishin duke diskutuar për një temë të rëndësishme mbi 
dashurinë vajzërore, “qetësi, po vijnë disa njerëz!”

“E di se është vështirë për të bërë diçka të tillë të palogjik-
shme”, konkludoi me pëshpërimë busti i Simeon Roksandiqit, 
“por, unë besoj se do të gjej mënyrë për t’u futur në lëvizje dhe të 
filloj të hulumtoj.”

“Po shoh, përnjëmend po vijnë dy krijesa, për këtë arsye do të 
jem i shkurtër i nderuari Simeon”, tashti fliste me zë të ulët busti 
i Janko Veselinoviqit, “në lëvizjen Tuaj më nuk dyshoj as unë, por 
megjithatë jij i kujdesshëm, sepse të gjithë e dimë se...”

“E di, e di – asgjë nuk është siç duket në shikim të parë.”
Pas kësaj fjalie, qetësia u kthye në park.
Nëpër rruginën e këmbësorëve shëtisnin dy figura njerëzore. 

Bile edhe në errësirë, binte në sy dallimi i tyre i madh. Njëra ishte e 
gjatë dhe e shtangët, tjetra ishte e shkurtër dhe e lakueshme. Ato u 
shfaqën papritmas, nga hija. 

 Në këtë kohë të mbrëmjes, rrallëkush guxon të dalë në park 
në shëtitje pa pasur nevojë. Dikur një gjë e tillë ishte shumë e rre-
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zikshme për shkak të të çmendurve të ndryshëm, maniakëve dhe 
punëve të pista që kryheshin gjatë natës në park, ama tash më nuk 
është ashtu, kanë mbetur sall thashethemet mbi atë rrezik, të cilat 
ende kanë efekt jo edhe aq të vogël në banorët e qytetit. Megjitha-
të, edhe tash, kopukët përpiqen me kujdes të krijojnë atmosferë të 
vërtetë, dhe rregullisht i thyejnë dritat në park. 

Dy kalimtarë flisnin në mënyrë të qartë, me zë të lartë, në 
mënyrë të rregulltë i shqiptonin replikat e tyre. Bashkëbiseduesit 
u ndalën për një çast. Gjendeshin në rruginën ndërmjet busteve të 
Simeon Roksandiqit dhe Janko Veselinoviqit. Figura e gjatë e para 
mori fjalën:

“Më duhet ta shfrytëzoj kohën sa më mirë që është e mundur. 
Po mësoj gjëra të ndryshme, gjithçka po punoj dhe gjithnjë kam 
përshtypje se nuk do të arrij t’i kryej gjithë ato që kam pasur qejf. 
Ajo teknika ime është gjë interesante, ama aspak nuk është e thje-
shtë. Dhe bash m’u ka ngatërruar kohët e fundit.”

“Edhe ty, përnjëmend, të intereson teknika?”, tha njeriu i sh-
kurtër, me një mosbesim të dukshëm, duke tundur kokën. 

“Sigurisht, ç’të keqe ka! Ajo është një nga gjërat e rralla në 
të cilën mund të mbështetesh sot. Çdo gjë tjetër më duket goxha 
jobindëse”.

“Epo, mirë, tash të besoj pasi që po thua ti.”
“Një nga gjërat më të mira është se ajo biblioteka e qytetit 

punon kaq gjatë. A ka ndonjë vend tjetër që punon kaq gjatë? Pu-
non deri në ora dhjetë, e nëse rojtari është me disponim të mirë, 
ngandonjëherë na lejon të qëndrojmë edhe më gjatë, bile edhe deri 
në ora njëmbëdhjetë! Po të mos ishte ashtu, nuk di se si do të orga-
nizohesha dhe të arrija të bëj të gjitha ato që i kam ndërmend. Atje 
po shkoj të mësoj dhe, shpresoj, të kuptoj ndonjë logjikë të re.”

“E unë do të shkoj në shtëpi”, tha ai më i shkurtri, bashkëbi-
seduesi më i shkathët, “do të lexoj pak, do të dëgjoj muzikë, mbase 
do të bëj një kolazh të ri, pak do të shkruaj, ndoshta do të shikoj 
ndonjë film...”

“Epo, mirë...”, tha ai i gjati, pak si i përhumbur.
“Po”, bëri një lëvizje të fortë dhe trupi iu drejtua si kur ta lës-

hojnë unazat. Fytyrat ua mbuloi një buzëqeshje e thjeshtë, ama 
domethënëse.

“Epo, lamtumirë Bilbo Blah”, tha i larti.
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“Lamtumirë Danlikov...”, ia bëri me dorë i shkurtri, “e, po! 
Mos harro, nesër është Parada e madhe!”

“Natyrisht, atë nuk e kam harruar.”
Derisa e theksonte këtë replikë Danlikov e shikonte Bilbo Bla-

hun sesi me disa kërcime të shkathta i kapërcente të gjitha pen-
gesat e mundshme, të dukshme dhe ato të padukshme në rruginë 
dhe si zhduket në errësirë. Ndërsa ai vetë ndejti edhe për një kohë, 
e më pas me ecjen e tij të ngathtë u nis drejt sallës së leximit në 
bibliotekën e qytetit matanë rrugës së parkut, e cila atë natë joshte 
me një dritë tërheqëse të verdhë.

“A e keni parë këtë!?” çuditej busti i Simeon Roksandiqit.
“Shumë e çuditshme!”, u përgjigj busti i Janko Veselinoviqit.
“Nga na dolën tash këto dy karaktere?”
“Ato me siguri nuk i përkasin botës njerëzore. A e ndieni? Du-

het të jenë dofarë trimash imagjinarë. Nuk sillen si të vërtetë. Thua 
se janë sall maketa, e jo njerëz të vërtetë.”

“Çfarë pështjellimi! Asgjë nuk është e qartë më. Kush guxon 
të thotë tash se kush është i vërtetë, e kush është imagjinar? E 
çfarë tjetër nuk do të përjetojmë në këtë ekzistencën tonë!? Ku 
kemi arritur nëse veç edhe trimat imagjinarë përzihen me botën e 
njerëzve të vërtetë? Po kjo është e tmerrshme! Ika, ika unë. Krejt 
është bërë lesh e li. Fare më nuk e di se çka është e vërtetë, e çka 
jo? Kush është tash më i vërtetë – ne, njerëzit apo këto karakteret 
imagjinare? Kjo është e tepruar. Tepër bile. Asgjë nuk di më... Uf... 
Këtë po e them dhe ika!”

“Lamtumirë! Dhe ia pafshi hairin...”
Shumë shpejt, në park mbizotëroi qetësia prapë, sall busti i 

Borislav Stankoviqit ia kishte kthyer shpinën kësaj vakie, vetë me 
vete, duke murmuruar, komentoi pamjen e vet, bazamentin dhe 
ndërtimin e dobët.

 Dhe çdo gjë ishte si më parë, përveç se asaj nate një bazament 
kishte mbetur pa kryet e vet të bronztë. 

* * *
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Daniel Kovaç (Daniel Kovač) I lindur në Pançevë në vitin 1974. 
Inxhinier i elektroteknikës. Anëtar i orkestrës Jarboli. E ka shpikur Or-
kestrin vjeshtor (Jesenji orkestar). Ka shkruar: “Logika reke, pruge i 
otpada“ (Beopolis, 2002.), “Carstvo“ (Beopolis, 2007.), në fund të vitit 
2008 në internet ka futur librin “Tiha reč“ (www.danielkovac.org/tiha-
rec), “Uzvodni bluz“ (Algoritam media, 2009.)

Përktheu: Fadil Bajraj
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– Vetëdija ime është fragmentare, e jo proza ime – i thashë 
kolegut që gërmonte në plehra. Nga muri na shikonte njëri sy i 
Shën Pantelejmonit.

– Nuk e di se mbrojtës i kujt është ky i shenjtë – tha kolegu.

* * *

Kandida i mundonte bashkëshortët e ri Jovanin dhe Cacën, 
kështu që ata nervozoheshin edhe më shumë dhe më intensivisht 
se zakonisht. Jovanit i kishte dalë diçka e kuqe në penis, ndërsa 
vulva e Cacës i përngjante zhu-zhusë së thekur. Askujt nuk guxonin 
t’i kallëzonin në mirëbesim, mirëpo djegia i shtynte të grindeshin. 
Në të njëjtën kohë, edhe situata në vend i kontribuoi përkeqësimit 
të marrëdhënieve të tyre. Derisa shikonin në televizor kuadrot nga 
rrahja në Kuvend, Jovani gëzohej që progresistit ia kishte futur tu-
rinjve një radikal. Caca e shikonte me qortim Jovanin ngase nuk i 
besohej se dikush mund t’i dilte krah cilitdo mutant, për Cacën të 
gjithë ishin barabar të neveritshëm dhe nuk kishte qejf t’i shihte 
fare. Në fund Caca shkoi në banjo për të marrë një krem, ndërsa 
Jova vazhdoi të kruhej në kauç. Aty kishte shumë tensione negative.

* * *

Mefisto përplaste këmbën duke pritur ta vizitonte një çu-
pëlinë. Tavolina e punës ishte e rregulluar për merak, diplomat dhe 
certifikatat e varura në mur, drita ishte e dobët, kompjuteri ishte i 
ndezur. Nga altoparlantët vinte muzika e Miles Davisit, ndërsa në 
desktop ishte fotografia e një delfini. Jargët i rridhnin kur i kuj-
toheshin çorapat e saj deri në gju dhe kordelja në flokë. Çka do të 
jepte për t’i vënë gishtat e vet rakitik në ata gjinj të ri e të fryrë. 

Ivan Potiq
FRAGMENTE
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Mefisto i kishte kaluar pesë vjet në postin e drejtorit të bibliotekës, 
ama kurrë më parë nuk kishte qenë kaq i eksituar gjatë takimit me 
vajzurina, bile as kur kishte punuar si profesor gjimnazi. E ndjeu 
se si i kërcente luci në pantallona, kur dora e butë vajzërore shtypi 
rezën e derës dhe u fut në zyrën e tij. Për fat të keq, entuziazmi i 
Mefistos papritmas u zhduk. Dunja i kishte marrë me vete edhe dy 
shoqet e saja më të mira.

* * *

– Ky nuk duhet të jetë ndonjë i shenjtë, pasi që nuk ia ka dalë 
mbanë të ruajë kurrnjësend – tha kolegu Ronilacnadah, përn-
dryshe përkrahës i teorisë së panspermës. Kisha ishte shembur, 
letrat fluturonin rreth e rrotull, ndërsa nëpër murin gjysmë të 
rrënuar i vërejtëm fragmentet e disa jetëve të dikurshme, kryqe të 
cunguara, kashtë dhe qiellin e turbulltë.

* * *

Mefisto u kthye në banesë kokëulur. I nxori katër telefonat 
celularë dhe u përplas në kolltuk. Me neveri i lëshoi pantallonat 
deri në gju dhe u kap për stringlën e vet bezdisëse. A ka kuptim të 
torturohem, pyeste veten, derisa i mpihej ana e djathtë e trupit. 
Shpejt i veshi pantallonat dhe filloi të shtypte.

* * *

Kur Dunja u kthye në shtëpi, i gjeti prindërit e vet duke nde-
njur në kauç, heshtnin dhe ia kishing ngulur sytë televizorit. Shtë-
pisë i vinte era tesha të sapolara që thaheshin nëpër radiatorë. Ajo 
u fut në dhomën e saj, e hodhi çantën e shpinës dhe me eksitim 
zuri t’i lexonte porositë dashurore të nënshkruara me M. E dinte 
se prindërit do ta vrisnin po ta dinin se kë e kishte vizituar ajo 
sot, ama nuk ia ndiente fort. E tërhiqnin shëmtakët, të ligshtit dhe 
tipat e mbrapshtë, bash njata tipa që vazjurinat tjera nuk kishin 
qejf t’i shihnin me sy. Për të Iggy Pop ishte i mrekullueshëm, Lou 
Reed hyjnor, ndërsa Alice Cooper i papërballueshëm. Mefisto ishte 
tërheqës, asgjë më tepër.



— 153 —

* * *

Unë kam ardhur në shtëpi natën vonë. Barkun e kisha të larë 
nga birrat që i rrëkëlleja gjatë gjithë mbrëmjes, duke u përpje-
kur për t’u shkëputur nga mendimet e këqija, të shkaktuara nga 
vdekja e një ish kolegut tim. Kam dëgjuar historinë e një njeriu që 
pohonte se D. ngandonjëherë e vizitonte në ora dy të mëngjesit, 
i gatshëm për të ndenjur fill i vetëm në oborrin e huaj. Më kuj-
toheshin fragmentet e çasteve të përbashkëta, më kujtohej se si i 
bërtisja, i nervozuar për shkak të një të degjeneruari që e kishim 
shef e sillej si despot; natyrisht se ai nuk ishte fajtor, ama atëherë 
ishte pas ulur në vendin tim, i shfletonte gazetat dhe ishte kredhur 
në mendimet e veta, dukej shumë i qetë. 

Në qoshen e kafiqit rrinte ulur njëfarë hajvani plak, i shëmtuar 
e i rrudhosur, i cili jargëzohej mbi një çupëlinë. Kjo ishte një pamje 
e shëmtuar që kërkonte edhe një hektolitër birrë. Në një çast desha 
të veproja në mënyrë edukative, që t’ia bëja me dije asaj çupëline se 
do të duhej të gjente ndonjë moshatar të saj, ndërsa atij idiotit t’ia 
ndreqja surratin. Atëherë e njoha Dunjën, një vajzushkë që jetonte 
në ndërtesën time në katin e pestë. Gjithmonë më përshëndeste 
me mirësjellje dhe sillej si fëmijë i edukuar dhe i mbarë. M’u bë 
xhumbë në bark, e rrëkëlleva birrën dhe u nisa për në shtëpi.

* * *

Jovani shikohet dhe nduk tulet nga ijët. I duket se është tras-
hur, tërheq barkun dhe mbulon palët. Qet kremën në krenarinë 
e tij të lënduar, lanë dhëmbët dhe shkon të flejë. Veç u bë ora një 
e gjysmë, Dunja ende nuk është kthyer nga shehri. Futet në kre-
vatin bashkëshortor, Cacën tashmë e ka marrë gjumi, ajo flen në 
krahë. Jovani kthehet kah muri nëpër të cilin shkreptijnë herë pas 
here dritat e ndonjë automobili. E ka të qartë se nuk i kanë mbetur 
edhe shumë gëzime në jetë, por nuk dëshiron të mëndojë shumë 
në lidhje me to. 

* * *
Dunja u trondit kur më në fund Mefisto hoqi pantallonat dhe 

ia vuri dorën e saj në kar. Nuk e di se si të sillet, të qesh a të qaj, 
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ama megjithatë ishte në pozitë të pakëndshme. Ajo gjëkafshëza ia 
përkujton njëfarë rreje.

* * *

Në shkallë takoj Dunjën dhe ia zgurdulloj sytë. E kuptoj, diçka 
ka ndryshuar. Ajo ulë shikimin dhe largohet. 

* * *

Kolegu im dhe unë gjejmë një fotografi në hi. Një burrë dhe 
një grua, të shtangur në një fotografi bardhë e zi të veshur me rro-
ba të vjetra kombëtare, ka të ngjarë të jenë burrë e grua, ia kanë 
ngulur sytë çudisë së qytetërimit, foto-aparatit, të ngrirë në kohë 
dhe hapësirë, e tash janë sall blozë, harresë dhe tym, sall fragmente 
të botës që po zhduket.

– E kujt është kjo fotografi? – pyet kolegu dhe e ndez një cigare.
– E paraardhësve tanë – i them pa e pasur mendjen aty.

* * *

Dunja qëndron në ballkon dhe përpiqet të kthjellet. Gojës së 
saj i vjen era duhan dhe aromë vodke, gjuha iu kishte trashur, ndër-
sa sytë i ka si të xhamtë. Me neveri i kujton fragmentet e mbrëmjes 
së kaluar.

– Askush nuk është mjaft i pështirë – murmurit vetmevete. 
– Askush.

* * *

Ivan Potiq (Ivan Potić). I lindur në Zajeçar në vitin 1972. Ka di-
plomuar në Historinë e Artit në Fakultetin Filologjik në Beograd. Ka 
botuar dy përmbledhje me tregime të shkurtra: „Vratolomije” (2003) 
dhe “To što je stvorilo čoveka” (2005). Tregime dhe poezi ka botuar në 
revistat serbe dhe kroate “Povelja”, “Razvitak”, “Treći trg” dhe “Ka/Os”. 
Punon si bibliotekar në Arkivin e Historisë “Timočka krajina” në Zajeçar.

Përktheu: Fadil Bajraj
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I Had a Dad
He Was Big And Strong
Perry Farell

203: Asgjë raid. Asgjë autan. Asgjë nuk ndihmon. Asgjë.

201: Tinguj të butë. Deti. Shtrojë harmonike për diellin e ënjtur. 
Hoxha vajton i dalldisur. Unë e dëgjoj në atë mënyrë, si tre-
nodi. Sony Ericsson T230 thotë se ora është 05:01. Mizëri 
mushkonjash janë ngritur nga një cektinë e ndotur dhe ngu-
len në barkun tim gjatë gjithë natës. As që jam munduar t’i 
vras. Asgjë nuk vlen. Bash asgjë. 

203: Qysh nga dita e parë më kanë ardhur në majë të hundës. Ata 
turinjtë e tyre buzagaz, mirësjellja e bezdisshme, çdo gjë 
është e panatyrshme. Kutërbojnë, unë pohoj se kutërbojnë, 
ndërsa askund në forume interneti nuk e kam gjetur atë in-
formatë, e çka tash? Çka tash? Dy javë në erë të keqe. Bërta-
sin, i gjuajnë fjalë njëri-tjetrit, my friend, o nënën ta qifsha, 
unë nuk jam miku yt. 

201: Njeriu nga dhoma ngjitur duket i pocaqisur. Qysh në rrugë e 
kam vërejtur se si nuk e shikon gruan e vet kur i flet asaj. Në 
mëngjes derisa shpiente fëmijët në plazh, e rrahu mizorisht 
djalin e tij. E shkelmonte dhe i mëshonte me pantofël. Djali 
dëshironte një krokodil prej gome, i cili, i mbuluar me pluhur, 
përtypej para një dyqani të vogël pranë të cilës ishin duke 
kaluar; u përpoqa ta ngre, ashtu të tkurrur e të mbërthyer 
për teli me të cilin i kishin ndarë mysafirët e apartamenteve 
ekskluzive në bregdet. Më kafshoi, më pështyu dhe vazhdoi 

Sërgjan Srdiq
MUSHKONJAT
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tutje vetë. E shikoja çupëlinën se si e turpëruar ngriste tor-
bën e rëndë me peshqirë dhe ushqim dhe shkonte pas tij. Do 
të doja të quhej Angjella. Ia bëra me dorë dhe e thirra në atë 
emër në atë vapë topitëse. Nuk ia qëllova. 

Në reklamën e dëmtuar të pafilltë para dyqanit shkruan Mert 
Market. Mert, Mort... Kërkoja rrënjën e përbashkët. Ndoshta 
është dyqan i vdekjes, treg i vdekjes, vdekja... Epo a ekzistoj-
në atëherë edhe vdekje të cilësisë së ndryshme? Cili është 
çmimi i vdekjes? Me çka e blejmë për vete? Sigurisht kjo Mert 
gërvin derisa ata e shqiptojnë. Nëpër pisha rrezet e diellit të 
tërbuar fërkojnë shpinën lakuriqe të çupëlinës së kërrusur. 
Do të doja që të gjitha ato të quhen Angjella. Bash të gjitha.

203: Në plazh është për bukuri. Dallgët, bari, bërlloku nga anijet, 
një tip që tërheq pas vetes një devë dhe kërkon pesë lira po qe 
se ndokush fotografohet me të, devja që kutërbon dhe shkon 
pas tipit që ia ka vënë një torbë përfundi bythës që të mos 
dhjesë e pëshurrë nëpër plazh, kopukët që vjedhin misër, e 
pjekin dhe e ziejnë në njëfarë tenxhere shejtani dhe pastaj 
e shesin e shesin për dy lira të hamamta, turku me plagëza 
skajeve të gojës shiste gjevrek të guruar tri herë më shtrenjtë 
se sa në dyqan, zuzari i trashë që ulëron turbullt dhe mban 
diçka në kokë, ma merr mendja se në të ka midhje, pederuci 
këmbërruar që për ditë m’i merr nga pesë euro për karriget e 
labërguara për t’u shtrirë me çadra të prishura, vazhdimisht 
i buzëqesh Verës dhe e bezdis me historira mbi Marmarisin, 
ku, gjoja, kishte punuar nja pesë vjet, po më ha kari edhe 
nëse ka punuar, në majë hunde më kanë ardhur magjupllëqet 
dhe mençurakët e rrugëve, aty janë edhe do maloke nga jugu i 
Serbisë, secila më e shëmtuar se shoqja, kërkojnë partner për 
ndërzim, të lumët prindërit e tyre të retarduar, dy-tri turke 
të dehura që rrinë shtrirë gjatë gjithë kohës, porosisin birra 
të lira turke dhe gllabërojnë dofarë mutsihanesh me domate, 
njëra prej tyre ka vjellë në det, u la dhe doli në breg plot hare 
thua se gjë nuk kishte ndodhur, një rrospi beogradase dhe 
bytha e saj e shpalosur para syve të një debili të majmë plot 
para dhe miqve të tij antipatikë, të cilët tundin e shkundin 
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kokëzhabat e tyre në ritmin e muzikës për pederastinë mon-
dane, anëtarët e Al-Kaides me gratë e tyre të mumifikuara në 
zhele pashije, të cilat vetë Allahu ua ka dërguar që të lahen 
me to në këtë moçal të vetin. Bash super është. Po kënaqem. 
Jeta është e bukur. Dhe dielli po na rrezon. Edhe për ditë jar-
gavanët po çelin.

201: Kam ëndërruar se si i prekja lulet pas shiut. Ëndrrës i vinte era.

203: Tullaci i dyshimtë në mënyrë konspirative m’u afrua mbrëmë 
dhe ma shpjegoi se në restorantin e tij çmimet për serbë janë 
shumë më të ulëta se për ata Irish people. E pyeta se cilat janë 
çmimet për qen. Me vëmendje na shikoi dhe tha Ama, zotëri, 
ku është qeni Juaj?

201: Çuni që merrte paratë për karriget e labërguara për çdo mën-
gjes më informonte se unë isha myshteriu i tij i parë dhe se 
prej meje varej se a do të kishte ai ditë të lumtur pune. 

 
203: Vera thotë, po shkojmë në Long Beach. Thuajse jemi në Maja-

mi, bre nënën.

201: Pastruesi i trentë i plazhit ka një ritual. Futet në det deri në 
shpatulla dhe me duar i mëshon sipërfaqes së ujit. Herë pas 
here zhyt fytyrën në ujë për një grimëkohë. Pa ndërprerë kën-
don të njëjtën këngë. Vetëm aaaaaaaaaaa, sall këtë e dëgjoj. 
Simulon. Dëshiron të na bindë se di të notojë. Bën vaki se të 
gjithë sillemi ashtu. Veç se simulimi i tij është i realizuar më 
artistikisht. 

203: Në jastëkët e trashë plot rërë rrinte shtrirë një plakë angleze. 
E palëvizshme. Me orë të tëra. Kujtoja se ka vdekur dhe se sall 
unë isha i vetëdijshëm për këtë gjë. Me kënaqësi buzëqeshja. 
Në fund, megjithatë, u ngrit. 

201: Kapa një top lara-lara dhe ia ktheva një gruaje të re të shëmtu-
ar. Është nga Serbia. Disi si me zor flisja për shkak të heshjtes 
disaditëshe. Përmes chat-it kishte njohtuar një brazilian të 
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punësuar në hotelin Fantasia. Ka ardhur sall për të dhe thotë 
se e do. 

203: Të gjithë njerëzit normalë ua kanë paguar pushimet verore 
gruas dhe fëmijëve. Për t’i befasuar. Unë nuk mundem kësaj 
vere, ti e di, është me rëndësi që fëmijët të jenë në det, për shkak 
të shëndetit, e di ti, kaloni sa më mirë. 

201: Unë shoh. Vajza me një katereri në këmbë. Plaka me fytyrë të 
brejtur, me fije të qepjes në kafkën tullace, e cila i rrezitë gji-
njtë e gjymtuara nga alergjitë. Barkun e rruar të trupshkur-
trit e trashalluqit skocez në të cilin e kishte shtypur fytyrën 
e buzëqeshur e të riut turk. Unë po frikësohem. Sëmundje 
është.

203: Do t’i them. Vera! Vera! Vera! Emri im kalon ndërmjet dhëm-
bëve të nxirë. E bluan me ta. Mbrëmë diku është zhdukur 
ndërsa unë kam vjellë. Do t’i them, tash e di. Tash jam e si-
gurt.

203: Goxha keq jam dehur nga kjo birrë e këtyre tek Omeri. Kur 
e quaj kësisoj ai zgërdheshet si hajvan dhe e mbulon gojën 
me dorë. Njeriu kalon më mirë në jerevinë e tij me osmanë 
se pranë pishinës së hotelit me gruan e vet dhe me fëmijë. 
Omeri më përcolli, e unë shkova te deti dhe i hoqa të gjitha 
që i kisha veshur. Notoja. Doja të dilja nga pjesa e rrethuar. 
Mbylla sytë ndërsa ndërmjet këmbëve më shtrëngonte diçka 
e akullt dhe e këndshme në të njëjtën kohë. 

201: Mbeta i fundit në plazh. Atje, nga perëndimi, tërheqin diellin 
teposhtë me grremça të çeliktë. Mbetet diçka që nuk është 
natë e zakonshme. Mbetet diçka që është e përheshme. 

203: Tash të gjithë janë këtu. U nisa për të hedhur bërllokun dhe 
para kontejnerit takova një grup aborixhinësh. Fëmijëve u 
thashë t’ua mbathin me të katra po qe se duan t’i ruajnë byt-
hët. Bukur ua shpjegova se përse janë aq shumë ngase me 
kohë do ta hanë njëri-tjetrin, më saktë, se këta të rinjtë janë 
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ushqim për të moshuarit. Vera më shikonte e trishtuar. Sikur 
donte të thoshte diçka. Për fat të mirë për të, kjo nuk ndodhi. 
Ndërsa pasdite arritën pasardhësit e Drakulës, drejtpërdrej-
ti nga Unioni Europian. Një hordhi e tinejxherëve të keq-
ushqyer, të cilët kurrë deri më tash nuk e kishin parë detin 
dhe njashtu edhe silleshin, arsimtaret e tyre, të cilat thuajse 
i kishin thyer aty për aty arkivolet e veta të vdekjes, si dhe 
udhëheqësi i këtij ekskurzioni, foto-robot i shumicës së vra-
sësve serikë. Ndërsa nëpër korridoret e hotelit vazhdimisht 
sillet e pështillet një pis i dhomës fqinje, flokëverdhë, i gjatë, 
qos, të gjithëve na ndjek anash, duarve e sjellë njëfarë blloku 
dhe librin që titullohet Vdekja në Venedik. Edhe kjo vaki ka ar-
dhur nga Serbia...Ky njeri fillikat ka ardhur në det. Po shkru-
an diçka. Mendime. Kur isha në moshën e tij unë vetë veroja 
nëpër shtëpi publike...Kemi shoqëri të mrekullueshme, në tre 
pidha të s’amës.

201: Janë të pazakontë. Jashtëzakonisht këmbëngulës. Të sul-
mojnë edhe po qe se vetë vriten. Athua aq shumë mund të 
kënaqen me gjakun tonë? Aq shumë sa të ketë vlerë sa jeta 
e tyre?

203: Bajraktari aborixhin ma kujton Sadam Huseinin. Dhe Stali-
nin. Pak edhe Vajtën. Njashtu është disi, he nënën ia qifsha. 

201: Janë nja njëzet veta dhe i kanë vendosur në dy dhoma. Recep-
sionisti u fliste diçka, ndërsa ata ia kthenin me një anglish-
te të vizatuar. Aty ka fëmijë të moshës pesë vjeçare, çuna të 
moshave të ndryshme, një vajzë, ai dhe gruaja e tij. 

203: Mbytja e pandërprerë e mushkonjave më çoi në nevojtore. 
Atje e kanë qendrën. Mushkonjat. Nuk e di se nga futen. I 
kam kontrolluar rrjetat në dritare dhe nuk kam gjetur kurr-
farë vrime në to. Vera është mbështjellë me një mbulesë lëku-
re dhe gërhat. Fëmijët tashmë veç janë duke ëndërruar dofarë 
ëndrrash të tyre të mutsihanta. Nuk mund t’i numëroj të ënj-
turat e pickimeve të tyre. I urrej. Nuk do t’ia fus gjumë derisa 
nuk e lë shehit në mur edhe mushkonjën e fundit. Nuk do të 
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më marrë gjumi edhe pa to, duke qenë se aborixhinët e çuar 
peshë kanë filluar t’i kryejnë disa rite të tyre poshtë korrido-
rit. Tmerësisht po djersitem qe disa ditë. Sikur ethe...

201: Janë të bukura derisa futen në det. Atëherë aspak nuk janë 
të vetëdijshme për veten. Aspak, atë që unë e shoh në to ato 
kurrë nuk do ta shohin. Askush kurrë s’ka për ta parë. Për 
shkak të kësaj krejt këto të dridhura. Këtij mëngjesi komshiu 
e sulmoi arsimtarin e tyre; e kapi për fyti dhe ia shau nënën 
rumune në korridor. E ky mezi ia dilte të thoshte diçka si nu, 
ose nuj, nuk jam bash i sigurt. M’u duk se sytë do të më dalin 
nga zgavrat për shkak të shtypjes së fortë, se do të rrjedhin 
nën xhamat e përlyer të syzeve. Rumuni sall ka dashur t’i 
zgjojë nga gjumi, por u ngut me ato trokitje. Do të doja që 
unë ta bëja në vend të tij. Butësisht. Diçka më pak se prekje. 
Si puhi. 

205: I thashë se unë i kuptoj njerëzit kur verojnë, relaksimi, alko-
oli, ama nuk mund t’ia lejoj askujt që për tri net radhazi të 
më abuzojë. I përplasin dyert, e thërrasin njëri-tjetrin me zë 
të lartë, vrapojnë nëpër korrridor, nxjerrin klithma shtazësh. 
Ai memeci nga recepsioni sall tundte kokën i tronditur dhe 
thoshte this Turk people? I thashë se bash ata janë, veç i tha 
menaxherit të hotelit se po ka problem në dhomat 211-212. 
Mua ata nuk më ngjajnë në turq. Se kujt do t’ia tërheq vërej-
tjen nesër, unë nuk e di. Nëse e bën fare ndonjë gjë të tillë.

211: Ne pritëm që të zgjohet ai. Askush nuk guxonte, ashtu që e 
vura dorën në flokët e tij dhe thashë, Papa...

203: Në çdo mëngjes dua ta bëj kakën, bash në çdo mëngjes! Dhe 
nuk guxoj as të të them, babi, nuk guxoj dhe nuk guxoj! Ti do 
të hidhërohesh, do të më bërtasësh dhe do të më rrahësh në 
sytë e të gjithëve. Mami sall po fle dhe po i pi ilaçet e veta. 
Dhe po qan, kur ti nuk je këtu. Ndërsa unë dua ta bëj kakën. 
Do të fshehem pas asaj shtëpize në plazh derisa ta çosh Iva-
nën në ujë e unë atje do ta bëj kakën. Pa çka? Askush s’ka për 
të më parë. 
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203: Shoh se paska ardhur një kontigjent katundarësh nga Serbia. 
Veç edhe nëntë ditë më duhet të duroj. Secili prej tyre mban 
nga dymbëdhjetë torba. Ndoshta kanë marrë me vete gati-
met e gatshme të Karneksit. Direkt nga Ostruzhnica, damlla 
u raftë!

201: Gruaja nga dhoma numër 205 ishte ankuar te recepsionisti 
për shkak të atyre njerëzve nga fundi i korridorit. Nuk më ka 
parë derisa e shikoja nga tarraca e përbashkët. U lëshua te-
poshtë këmbëzbathur në këmishë të shkurtër dhe të tejduk-
shme nate dhe unë pashë se ajo kishte këmbë zanash mali. 
Grua e salltanetshme dhe e pafrenueshme. 

211: Të dielën mbrëma, ai tha, se të gjithë ne duhet të jemi gati, të 
veshur me rrobat më të bukura që kemi, të marrim me vete 
flamurin që kemi blerë në qytet dhe të shkojmë në qendër. 
Tha se vetëm për këtë arsye kemi ardhur, që të shohim se si do 
të na kthejnë tokën tonë.

203: Spërkatnin mushkonjat, ndërsa këto shumoheshin edhe më 
shumë. Vajta kacagjelohej në një fanellë të një përfaqësuseje të 
futbollit, për mua të panjohur dhe ulërinte thua se po e ngul-
fasnin tre tumorë. Vera çartej dhe bënte dush në çdo pesë mi-
nuta, e unë desh plasa gazit. Por kur ia nisën të dehur, rumuni 
vëngërosh, të cilin përpak e pata ngulfatur dhe recepsionisti, 
në mesnatë, pranë pishinës ia krisën një kënge hit në rumu-
nisht-turqisht ki, ki, ki, ki, kii, kii - o, o, o, o, oo, oo, bash u pata en-
tuziazmuar. Sa keq që gjërat e tilla nuk të pëlqejnë nga fillimi. 

201: Më në fund ia dola të ikja nga aty, më kushtoi, recepsionisti 
thirrej në diskrecionin e mysafirëve, ama më është dashur ta 
dija më parë. Berkan Boblanli, ashtu quhet. Turku nga Holan-
da. Atje e kishte njohtuar dhe martuar gruan me prejardhje 
nga Surinami dhe kishte shkuar pas saj atje. Ai thotë se është 
kthyer për të ndihmuar.

211: Doja të shkoja vetë në plazh, ama ai nuk më la. Ma futi shpu-
llë, më kapi për flokë dhe më çoi te pasqyra. Ma afroi fytyrën 



— 162 —

te xhami dhe bërtiste Ti të shkosh vetë! Ti të shkosh vetë! Shi-
ko si dukesh! Që të të shikojnë të vetme atje? A kujton se jam i 
çmendur? 

201: Imazhi është i shtangët në errësirën e thellë. Po e kalojnë 
lëndinën ndërmjet kontejnerit dhe rrugës së Trëndafilave. 
Pluhuri përvëlues ua mbulon noçkat e këmbëve të zbathura. 
Të veshur si për ndonjë festë, meshkujt me këmisha të lehta 
me ngjyra të ndezura, të shpërthekuar dhe të fortë, shumica 
me mjekra qimedendur ngjyrë qymyrguri ose me mustaqe 
majucesh të mprehta. Fëmijët flokëshprishur që qeshin bez-
disshëm dhe zënë në thua në kaçubat e ulëta. Gratë mbaj-
në qëndrim të drejtë derisa ecin me fytyra krenare. Përgjit-
hmonë nëna memece me ombrellë të hapur të zezë në dorën e 
saj të vogël, me shikim të zymtë në hijen përvëluese. Në anën 
e majtë është ajo. Nuk mundem ta ndiej mirë. Jam i përsh-
kuar nga ajo, ama është e pamjaftueshme. Unë jam i mangët. 
Në sytë e saj të mëdhenj unë nuk mund të jem. As i keq e i 
mbrapshtë nuk mund të bëhem. Asgjë nuk mundem. I ka lyer 
me mallëngjim gjinjtë pak të zbuluar, është spërkatur me të 
dhe ia dorëzoi diellit. Një nga djemtë e saj më të moshuar 
tërheq zvarrë valixhen ku i mban peshqirët. Berkani është një 
metër para të gjithëve. Damarët e tij. Pështyma e flakëve të 
pista nga sytë e tij të trentë, të sëmurë. Berkani është luan. 
Luan i tmerrshëm. 

205: Natën hoteli gjëmon si shtëpi e nëmur. Ai më i moshuari 
sokëllinte: Edgar, Rud, Jimmy, Frank. Sall Zoti i madh e di se 
çfarë kanë bërë. 

203: Ua fërkoja Verës dhe fëmijëve, qumështin për rrezitje, në 
shpinë. Send i mirë, faktori Sun Block, sall e lyen shpinën e 
dielli bile as nuk të afrohet. Prodhues i besueshëm, kompa-
nia e famshme amerikane Fruit of the Earth, çmimi cikërrimë 
e rrastë, pesë lira, përndryshe kushtojnë diku rreth pesëm-
bëdhjetë lira. Vera pak u pat rebeluar kur e pata blerë, e unë i 
thosha, çka ka lidhje, këtë edhe ushtarët amerikanë e rrasin 
në bythë atje poshtë në Irak, dhe send s’u mungon? Derrat 
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amerikanë. Përbindshat amerikanë. Juve ka për t’ju ardhur 
hakësh aidsi. 

201: Zor është t’i detyrosh të flasin për politikë. Nuk duan ta pra-
nojnë se edhe ata kanë ardhur në situatën tonë. Të dielën 
edhe ata do të votojnë kundër ndonjë gjëje. Do vërtetojnë po-
himin se nuk besojnë në asgjë. E qysh nga e sotmja po i kap 
tmerri nga ajo njohje.

211: Papa të gjithëve na ka tubuar në një dhomë dhe bërtiste. 
Ç’prej se kemi ardhur këtu, po sillet si predikues. E di se ask-
ush këtu nuk na do. Të gjithëve u pengojmë. Ankohen shkaku 
ynë. E ai duhet patjetër, sall unë e di se duhet pajtetër. Ai du-
het patjetër të jetë aty kur të ndodhë ajo. Atë e kanë ofenduar, 
aq shumë gjëra të pahijshme ia kanë thënë. Atje, në Holandë. 
I kanë thënë se është qen dhe terrorist. Se fëmijët e tij janë 
minj gjirizi. Edhe atje askush neve nuk na ka dashur. Edhe atje 
të gjithëve u kemi penguar. Edhe atje janë ankuar ndaj neve. 
Dhe na e prishën strehën, në fund, mbetëm pa shtëpi. E ai aq 
shumë ka punuar. Dhe asgjë nuk ia vlejti. Ishim duke fjetur 
në bodrum kur ai hyri me gazetë. Ishte mëngjes, ama kjo në 
bodrum nuk kishte kurrfarë kuptimi. Bash kurrfarë kuptimi, 
gjatë të jetuarit tonë në bodrum pak gjëra kanë pasur ndonjë 
rëndësi. Me zë solemn na është drejtuar dhe na tha se do të na 
kthente tokën. Që të bëhemi gati, t’i marrim të gjitha paratë, e 
të nisemi për të pritur tokën tonë njashtu siç i ka hije. Unë e di, 
derisa e dëgjoj atë, se ai është i çmendur. I çmendur nga lumtu-
ria. Nga të shpresuarit në lumturi. Të dielën, tha, do të festoj-
më ditëlindjen. Ditëlindjen e madhe të përbashkët. Atë po e 
pres. Kur e gjithë kjo të kalojë, do të largohem. Do të jem me 
të derisa ai të vallëzojë nga gëzimi, këtë kënaqësi nuk do t’ia 
zezoj. Dhe kur errësira të jetë futë e zezë, kur do të më shtypë e 
të më shtrijë në rërën e njelmët, do të iki. Po qebesa.

205: Surinam (Wikipedia)

203: Një apo njëndind, njësoj është. Ngase ajo njëra më nervozon 
më shumë, është e vetme, dinake, e pabesë, nuk mund ta gjej 
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ndërsa fillon të zëzëllijë menjëherë pasi që shuaj dritën. Ua 
kam gjetur folenë, nënën ua qifsha. Atje, në drejtim të plaz-
hit, pak përpara apartamenteve borgjeze, është një kanal. 
Nëpër kallam shalakaten rosat e zgjebosura, në të cilat vazh-
dimisht leh qenëria e përjargur. Krejt kanali kutërbon në vetë 
zemrën e kanalizimit dhe bart ortekun e mutit në drejtim të 
panjohur. Guxoj të vë bast se po i njëjti mut derdhet në det. 
Herët a vonë, gjithçka përfundon në det. Nesër do të dërgoj 
një kartolinë: Përshëndetje nga puseta! Nënë e dashur, po kaloj-
më për bukuri në Hale... Aty shumohen, u bën mirë kundërmi-
mi. Mut njeriu apo gjak, krejt është njësoj.

209: Duhet të më kuptoni zotëri, kjo kurrë nuk do të ndodhte në 
Ukrainë. Natyrisht se edhe të tjetër ankohen. Tash merreni 
me mend se në çka po kalojmë ne të dyja, po ne jemi shumë 
afër, dhomat i kemi ngjitur. Ne do t’ju denoncojmë, po, po, 
do ta bëjmë këtë, kjo kopje e keqe prej hoteli ku barbarëve 
u lejohet të maltretojnë mysafirët e ndershëm. Qysh the se 
kam thënë? Jo, white people, wild people. Wild people, a jeni të 
shurdhër?

203: Si kam mundur të jem kaq budalla? Mua të ma kurdis ai i 
bezdisshmi Bekir nga agjencia e udhëtimit? Mua? Turku të 
më mashtroj? O i madhi Zot... Tri orë deri te pishinat gëlqe-
rore të boshatisura aty ku vëllazëria ruse gjysmë e dehur rri 
shtrirë dhe pëshurrë. Dhe e gjithë kjo me një taliban nga An-
glia dhe me gruan e tij të maskuar si Betmen. Me allamanin 
që në të vërtetë është italian, i cili qesh dhe vazhdimisht flet 
mbi sistemin edukativ gjerman dhe për video kamera. Aty 
është edhe irlandezi i gatshëm për salifikim, i cili e ka kapur 
për dore gjyshen e vet, secili prej tyre ka ipod e vet dhe me 
mish e shpirt i përjetojnë fjalët që i shqiptojnë interpretuesit 
e budallallëqeve të popullarizuara. Ama, ky nuk është fundi, 
ka ardhur një dosë e laramuar me tatuazhe, e cila me një an-
glishte të çalë dhe me nervozë komentonte se si është i stërn-
garkuar autobusi me serbë dhe me nazistë gjermanë. Dhe, 
po, edhe një shoqërues energjik, i cili disa herë të gjithëve ua 
shtriu dorën e djersitur dhe njohtohej, Hello, my friend, I am 



— 165 —

Masun, how are you? Tash jam mirë, jam shumë më mirë ç’prej 
se të pashë ty. Dhe thotë, baltë shëruese, rrokullisuni në të 
të gjithë ju idiotë, pastaj banja e Kleopatrës, e në të myshku 
autentik dhe amviset leshatake nga blloku lindor. Stefanin e 
plandosa përdhe, sillej e pështillej rretherrotull dhe i kishte 
rënë nga dora akullorja, të cilët ia pata blerë dy euro, epo nga 
ia ke mësyer biro, ose do të jesh njeri normal, ose do të të 
vras. Unë të kam bërë, unë do të të vras. Vera rrinte e heshtur. 
Kam grua memece, bre nënën e nënës, a jam unë njeriu më i 
lumtur në botë? Nuk ka lidhje, kaloi edhe e premtja. Të mar-
tën mbrëma do të jem në Zheleznik, do të pi birra me koms-
hinjtë në stol dhe do të qi. Nuk ka më sehir merkezi, nuk ka më 
indi bindi, nuk ka më sahil sitelleri, nuk ka më. Kurrë më.

201: Era e mori ditën, si dhe disa tjera të mëparshme. Për shkak 
të erës nuk e dimë se po kallemi. Më ka marrë gjumi në plazh 
dhe i kam parë në ëndërr ata që s’dinë të notojnë. Kur jam 
zgjuar, ata ishin aty. Që të gjithë. Në ëndërr, megjithatë, kam 
mundur të shoh edhe veten. 

211: U përvodha nga dhoma rreth orës tre pasmesnate. Pranë pis-
hinës rrinte një i ri nga dhoma numër 201. Flinte. I pastër. 
Sikur i porsalindur. Ia largova mushkonjat nga duart dhe ia 
ngrita librin nga toka. Do të doja të dija gjuhën e tij. Atij i 
dhemb. E putha në ballë. Kur të zgjohet do ta ndiejë se kishte 
pasur diçka. 

201: Nimfa. Deti është plot me to. Sot e kam pasur goxha zor. Që 
t’i shikoj disa nga ato se si fërkohen me djem kockor. Se si i 
ujdisin buzëqeshjet e tyre, se si i prishin për ta, i ngashnjej-
në, i thërrasin, largohen nga bregu i detit, bile edhe ata që 
nuk dinë mjaft mirë të notojnë. Neveria është ajo që mbetet. 
Dua t’i prek ama kam frikë nga balta nën lëkurë. Ata më të 
guximshmit i tërheqin, nuk ua lejojnë të largohen, duke e di-
tur se edhe ato nuk e duan një gjë të tillë. Duke pritur natën 
për t’i hequr papuçet e tyre dhe të nisen tinëzisht rruginave 
të hotelit të shtruara me qilima të lirë, në kërkim të njëri-
tjetrit, duke u mbështetur mureve korridorit të veshura me 
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tapiceri, me ngathtësi i kryqëzojnë gjuhët vajtuese. Të nesër-
men në mëngjes do të kenë shije të pështymës dhe gjakut të 
thithur nga buzët e huaja të kafshuara. Si mushkonja. 

Dhe nuk e di se ku do të mbërrij kur të nisem të hënën nga 
këtu. Athua mund të mbërrij ndokund? A ekziston ndonjë 
vend ku dua të mbërrij? Apo më duhet medoemos të shkruaj 
emrin e tij. Njashtu siç i shkruaj të gjitha. Krejt jetën time. A 
dua ende të ngritem nga fjalët e mia, që të thërras me zë të 
lartë me to, që të tumirem me to? Që të dua me to, që të vdes 
me to? 

Angjella me tendosje e kujton horizontit. Buzëve e tërheq një 
gjel sheqeri të kuq. 

205: Ai nga dhoma numër dyqind e tre i bërtiste djalit të vet: Mos 
e prek atë mi gjirizi, o qorr, a e sheh se është i coftë, mos e prek 
atë coftinë!

211: Papa ka blerë daulle. Thotë se sonte do të këndojmë për shkak 
se nesër është e diel, të cilën e kemi pritur të gjitha atyre të 
dielave që më vonë do t’i përjetojmë.

203: Për një orë shfrytëzimi të internetit u kam paguar dy euro 
atyre hajnave të hotelit. Situata nuk është bash e mirë, bile 
kështu thonë okupatorët nga radio B92. Temperatura në Ser-
bi rreth 50 gradë, zjarre të përhershme, është e mundur të 
shpallet gjendje e jashtëzakonshme. Vrasje, Kosova, turlifarë 
vakish të mutsihanta. Nesër janë zgjedhjet në Turqi. CHP, 
AK, DP, frika nga ekstremizmi dhe islamizimi në rritje. Mirë, 
mirë. Sall përpara vëllezër turq, të gjithë në xhihad, aty afër 
është Bagdadi. Ustashët e UEFA e përjashtuan Partizanin për 
një vit. Bash keq.

205: Do të thotë se i paskan siguruar edhe instrumentet. Bre nënën 
e nënës.

211: Papa, psssssssssssssttt! Please papa, don’t be that loud. Please…
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201: Qante dhe doli në tarracë. Dëgjova babain e saj se si i binte 
me tërbim njërës nga daullet e vogla që shiten gjithkah në 
qytet. 

203: Nesër, nesër do t’i them.

203: Gjithnjë shoh ëndërr se si babai na bërtet. Unë nuk kam qejf 
të shoh ëndrra. Do të doja të ëndërroja diçka tjetër. Do të doja 
të shihja në ëndërr një lepur të bardhë.

203: Romania is shit! You are shit! Omer! Omer! A beer for my friend 
from Romania!

211: Desha të zhvishja fustanin, atje në tarracë, para tij. Dhe t’i 
them se jam e tij. Që të më marrë sepse është i mirë. Dhe të 
më çbendë. Të kurorëzohemi në breg bash tash, sepse valët 
janë plot dritëhëne. Të më puthë. Dhe të shkojmë. Desha.

206: But, sir, we are in European union. Do you understand? European 
union! 

203: O ti qorr? Mos bre! Paj është e pamundur, Ju jeni kopsht zoologjik 
i Unionit Europian, a e di qorro? Ti dhe fëmijët e tu qorra. A ke 
fëmijë ti? Nu? Çka deshe të thuash, jo? Aha, ti je shebek në atë 
kopsht zoologjik. No, no, I was telling you how happy I am for 
meeting someone from European union. I am not angry, no, no. 
Drink, my european friend, drink.

211: Sonte gojën e kam plot mushkonja.

203: Dëgjomë me vëmendje, o ti halabak rumun, tash do ta pimë një 
për Drakulën dhe për këtë trimin që e kam në fanellën time. Ore, 
dëgjomë, ku hamamin je duke shikuar tash he nënën ta qifsha, 
për Drakulën e Rumunisë dhe për këtë trimin, e ky është Drakula 
nga Serbia, this hero is serbian Dracula, do you understand me?

201: Njeriu nga dhoma numër 203 dhe një arsimtar nga Rumunia 
e kanë marrë me vete një rumune në një kafene të lënë pas 
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dore pranë hotelit dhe e detyrojnë t’i bjerë flautit. E hipën 
në tavolinë, rumuni i jepte do urdhëra në mënyrë të paqartë. 
Fëmija duket se sapo i kishte çelur sytë nga gjumi dhe nuk 
e kishte të qartë se çka po ndodhte. I ati i Angjellinës ia nge 
lart fustanin dhe ia puth këmbët, ndërsa ajo fishkëllen nëpër 
gojëzën e flautit. Rumuni iu afrua te fytyra dhe me djersë ia 
spërtkat gishtat e saj që i dridhen.

203: Jepi, Drakulë, ki, ki, ki, ki, kii, kii, o, o, o, o, oo, oo, këndo o vampi-
ro! Jepi deri në kupë të qiellit! Sing, sing my friend!

211: Për mua është kjo. Kjo që del nga flauti. Për mua është.

201: Për mua është kjo. Kjo që del nga flauti. Për mua është.

203: Vajta i prishi të gjitha. E lëshoi atë të voglën dhe e çoi në ho-
tel, nisi të na kërcënohej, bile unë kështu mendoj se ka vepru-
ar, send nuk e merrja vesh. Drakula shkoi deri në nevojtore 
dhe më la vetëm me vendasin. Aty Omeri doli të ishte më i 
vetëpërmbajturi ndër ne dhe na solli të dyve nga një birrë dhe 
u zgërdhesh miqësisht duke bërtitur It’s free, it’s from me. Se 
nga erdhën bijtë e Vajtes një zot e di, nja njëqind, më duket, 
zunë vendet nëpër qoshet e kafenesë si në pritje urdhërave 
të mëtejshëm. Njëri nga ata, i hollë, por me shikim alla ma-
lokçe, mori daullen dhe e vuri para babait të tij. Derisa plaku 
shikonte lajmet e mesnatës në televizonin turk, e pyeta të 
voglin se mos janë nga Australia. Sadam vrullshëm u kthye 
nga unë, duke mos e lëshuar konservën nga dora tha, thua se 
donte të më pështynte në sy, We were from Surinam. We were 
from Holland. From this moment, dhe drejtoi gishtin drejt orës 
plastike në mur me mbishkrimin Kushadasi, We have our own 
country and we are from Turkey.

211: Shpejt e shpejt i bëra gati gjërat e mia derisa të tjerët flinin. 
Torbën e shtyra nën krevat. Qita dorën në dritare që të kap 
pak mëngjes për vete. Nesër gjithçka do të jetë e imja. Shiko-
va detin dhe mendoja mbi fustanin e martesës.
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205: Harbutërisht mbështeti bërrylin në banak dhe kërkoi kafja-
llin. Kur e pyetën se çfarë do të porosiste, në mënyrë cinike 
u përgjigj kebab. Pak më vonë shtoi se po të njëjtën gjë e do 
edhe për drekë dhe për darkë, sepse dëshiron të ngihet me 
kebaba, pasi që kjo është dita e tij e fundit në Turqi. I thashë 
burrit tim se nuk do të ishte keq që ta lusim vajzën në agjen-
cinë turistike të na i rezervojë ulëset në autobus që janë në 
anën e kundërt prej tyre. Nuk mund ta duroj atë njeri edhe 
njëzet e katër orë të tjera. 

201: Ajri është mpiksur rreth nesh. Nuk kemi më hapësirë të pa-
kufizuar për veprimet të paramenduara më parë. Ajri është 
shkrirë në kohë. Po lëvizim në diçka që është përfundimtare, 
në diçka që është e definuar si fund i paevitueshëm. Ne du-
het ta zgjedhim. Me sa vetëdije përcaktohemi? Me sa vullnet 
zgjedhim? Cila e vërtetë është e vërteta e tyre? Vdekja e kujt 
do të jetë vdekja ime? Kush është Zot?

203: Vera i çoi fëmijët në plazh, ndërsa unë mbeta në hotel. Koka 
m’u pat këputur nga dhimbjet e mahmurllëkut dhe nuk kam 
mundur të flija më, kështu që zbrita deri në holl. Rumunët 
kishin udhëtuar për në shtëpi herët në mëngjes dhe ishte jas-
htëzakonisht qetë. 

201: Më dukej se muret masive prej mermeri shkriheshin për sh-
kak të presionit diellor. 

203: Koha. Kurrsesi nuk kalonte. 

201: Rrinte shtrirë pranë pishinës. Rrotullohej, në shpinë, prapë 
në bark, ndërsa unë e dashuroja.

203: Ai më pëlqente. Kishte stil dhe ide. Kishte ardhur me krejt 
familjen nga Holanda dhe u kishte premtuar. Sikur Jezusi. 
Ose ai Muhamedi i tij i hamamtë. Dhe të gjithë i binden, pa 
kurrfarë kundërshtimi. 

211: Më shikon dhe diçka shkruan. Unë e shikoj dhe e thërras. 
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203: Stefani më tha se do të dhjesë. I çova të dy në nevojtore. Më 
vonë do t’u blej akullore. 

203: Që nga ora dymbëdhjetë deri në ora tetë nuk është largu-
ar nga televizori. Gjatë gjithë kohës ka ndjekur rrjedhën e 
zgjedhjeve, ashtu siç ma kishte shpjeguar mbrëmë, kishte ar-
dhur për të parë se si po ia kthejnë vendin. Priste Allahun e tij, 
Muhamedin e tij, Bin Ladenin e tij që të fitojë, e pastaj do të 
vampirohen sulltanët turq, që t’ia mësyejnë prapë Kosovës, 
dhe gjithë botës. Edhe Marsit. Që të ndërtojnë xhami në majë 
të Marsit. Ai dhe fëmijët e tij, me emra të dhelparakëve të 
moçëm të futbollit nga Holanda. 

211: Hëngrëm darkë kur u zgjua. E fiku televizorin dhe u nis nga-
dalë. Për fat të mirë, torbën e nxora jashtë dhe e fsheha pas 
murit që ndante hollin dhe sallën e ngrënies. E pata gënjyer 
veten në lidhje me të sepse nuk kisha fuqi të mjaftueshme 
për ta pritur. Shkonte drejt ashensorit, kishte veshur fane-
llën që ia kishte dhuruar njeriu nga dhoma numër 203. Në 
të ishte fotografia e një ushtari të mrrolur përfundi të cilës 
shkruante serbian hero. Njeriu nga dhoma numër 203 ia kish-
te shpjeguar se ky ishte një trim i madh dhe shok i të gjithë 
miqve të Allahut.

201: E ëma e mbante për dore Angjellën. Angjella kishte vjedhur 
buzëqeshjen e së ëmës. Shikova drejt tyre dhe pëshpërita, unë 
tash po shkoj.

203: Së pari vajzushka e Vajtës nxori valixhen nga diku, disa herë 
shikoi rretherrotull dhe u zhduk. pastaj fatziu nga dhoma 
numër dyqind e një harroi Vdekjen e vet në tavolinën para 
recepsionit. Mendova se më së miri është të nisem pas tij 
dhe pas Vajtës për t’i njohtuar për humbjet e pësuara. Me-
naxheri i hotelit buzëqeshte si i trentë dhe i përcillte rezulta-
tet e zgjedhjeve. Bin Laden, i thashë. No, democracy. Qija bre 
nënën, s’ke ç’të bësh...

205: I shtrija peshqirët rreth orës nëntë. Mushkonjat më patën 
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sakatuar fare. Në tarracën e dhomës numër 201 qëndronte 
ai djaloshi i tërhequr, i cili nuk shoqërohej me askë. Hyra 
në dhomë për të gjetur autanin, sado që këtu nuk ndihmon 
fare, kur filloi e tëra, nëse kjo është fjala e adekuate. Së pari 
mendova se e ka sulmuar ai kopuku nga dhoma ngjitur me 
dhomën tonë. Që të dy bërtisnin, djali tashmë e kishte njërën 
këmbë matanë murit të tarracës, ama ky është më i fortë, për 
fat të mirë. E hodhi në njërën nga ato karriget e plastikës në 
tarracë dhe bërtiti Ulu, ta qifsha diellin e trentë dhe me libër 
i mëshoi disa herë në kokë. Më pa mua dhe qeshi. Tamam 
kur kujtova se është duke u tallur, atëherë diçka ra nga ana e 
djathtë. U futa vrap në dhomë dhe i thashë burrit tim të mos 
e lejonte fëmijën kurrsesi të dilte në tarracë.

203: Derisa i rashë në fije, i vogli më iku. Mendova, kujt po ia ndi-
en, njeriu është shtrirë përtokë, mbase ky për sonte është 
ngopur me vrasje. Si u lëshova në lëndinë përfundi tarracës, 
i vogli tashmë qante sipër Vajtës. Se si ka arritur atje para 
meje, as tash nuk e kam të qartë.

201: E di se jam përmbledhur dhe se i kam thënë ta thërrasë po-
licinë. Poshtë, në duart e mia, Berkan Boblanli dilte nga ve-
tja. Nga litarët në përdhesë hoqa një peshqir dhe e mbulova. 
Ende merrte frymë, por nuk doja t’ia lejoja asaj që ta shohë. 
Doja vetë t’i tregoja. Ta përqafoja dhe t’i kallëzoja. 

211: Doja që edhe një herë ta përqafoja detin. U zhvesha, i palova 
teshat në valixhe dhe u futa.

203: Doja t’ia kallëzoja të gjitha. Rrinte ulur në krevat dhe i përqa-
fonte fëmijët. E ndieja se më kishte pritur. Se më kishte pri-
tur goxha gjatë.

201: E mora edhe një peshqir që t’i trembja mushkonjat nga pellgu 
i gjakut.

203: Unë jam shtatzënë. Fëmija është i yti. Do të divorcohemi kur të 
mbërrijmë në Serbi. Fëmijët do të jetojnë me mua. 
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211: Dëgjoj se si deti përplaset në sirenën e gurit në breg. Deti 
përplaset për trupin tim lakuriq. Unë jam terr.

203: 

211: Det, det...

211: ...nuk mund të më bësh asgjë.

* * *

Sšrgjan Srdiq (Srđan Srdić) është i lindur në Kikindë në vitin 
1977. Ka diplomuar në Katedrën për Letërsi të përgjithshme dhe Teo-
rinë e letërsisë në Fakultetin Filologjik në Beograd. Është i punësuar në 
gjimnazin e Kikindës, në redaksinë e revistës letrare «Severni bunker», 
njëherit është edhe redaktor i festivalit ndërkombtar të tregimit të sh-
kurtër KIKINDA SHORT. Është autor i romanit Mrtvo polje (2010).
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D. është hungarez nga Vojvodina, është djalë i ri dhe i var-
fër, me të atin jeton në një shtëpizë fshati prej balte dhe gjysmë të 
rrënuar. Krejt çka posedon është një kompjuter, një motoçikletë 
dhe një helmetë ushtarake gjermane nga Lufta e Dytë Botërore. 
Me të shkon në punë, punon si kamarier në një mejhane fshati. 
Është adhurues i bendit Karpatia. Serbët i urren. Edhe romët. Me 
krenari kallëzon se si i kanë dhënë dajak një plaku rom, përpak nuk 
vdiq. Gjithë kohën e lume Ciga bjerramotej pranë një tavoline të 
ulët, buzë të ashtuquajturës raki njëzetdinarëshe, kryesisht i dehur 
tapë. Por deri sa arriti në atë gjendje abuzonte me të gjithë për t’ia 
paguar edhe një turrë. Ndërsa një ditë më parë ia kishte vjedhur 
qesen Stipes. Kinse. Stipe është i ri me aftësi të kufizuara mendore, 
edhe ai është i dhënë pas njëzetdinarshes, për më shumë nuk ka. 
Kur kishte shkuar në nevojtore, nga banaku i ishte zhdukur qesja e 
najllonit me dyqind gram parizer dhe gjysmë kile bukë, krejt darka. 
Edhe Ciga u zhduk, për atë ditë. Stipe shkoi në shtëpi duke u kolo-
vitur, i uritur dhe i trallisur. 

Të nesërmen u kthye, i dyshuari tashmë veç kishte zënë 
qoshen. Stipe menjëherë ia nisi ta godasë, anise se ishte hall’lig. 
Kamarieri D., menjëherë kërceu: nuk bënë të rriheni në mejhane. 
Së bashku e nxorën viktimën në rrugë, e rrëzuan, e shkelmuan. 
Trupin e përgjakur, gati pa ndjenja, e tërhoqën zvarrë në oborrin e 
shtëpisë së gjysmërrënuar aty pranë, e futën në shkurre, që të mos 
e gjente rastësisht policia para mejhanes, ngase nga kjo vaki mund 
të shkruajnë raport. E raporti kurrnjëherë nuk sjellë gjë të hairit.

Ciga plak mbijetoi, në mëngjes disi doli në rrugë duke u kolo-
vitur. E gjetën policët serbë, e nxitën me nja dy shpulla që, gjysmë 
i zbathur, me të katra t’ia therë për në shtëpi. Pasdite veç e kis-
hin parë duke pirë birrë para dyqanit – kur e pa D. tha duke qe-
shur: “Këta bre, nënën ua shkërdhjefsha, as dreqi s’i ha. Hungarezi 

György Szerbhorváth 
PËRNDJEKËSI I NDJEKUR
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i dehur qyshmoti do të mërdhihej nga të ftohtët, ndërsa unë në 
motoçikletë dhjes nga të ftohtët, e këtij as shenjë nuk ia ka lënë!” 
Pastaj ia rriti volumin muzikës, jehonte Karpatia, D. këndon: “Dua 
t’i dëgjoj emrat / Kush janë xhelatët e ‘56. (...) Vrasësi e tradhtari / 
nuk mund të prehen në tokën e shenjtë.“

Ia shpjegoj, se po qe se vdes Ciga, atëherë rasti i tij vërtet 
merret si vrasje, ndërsa ai është bashkëfajtor. Mirëpo, D. sall qesh: 
“Jo bre, këta policët tanë serbë i urrejnë ata më shumë seç i urrej-
më ne. Ata do të gëzoheshin edhe më shumë, bile do ta kenë një 
problem më pak!“

Siorani i përjetshëm shkruan se ata që kanë vuajtur shumë, 
përveç disa përjashtimeve, do të jenë arrogantë: “Secili fatkeqësinë 
e vet do të ta përplasë turinjve, dhe nuk do të qetësohen deri sa 
edhe ti nuk vuan sa ç’kanë vuajtur ata.“ I poshtëruari përfundimisht 
beson se ka të drejtë në gjithçka, bile edhe të tjerët t’i poshtërojë. 
Ndërsa për veten nuk mendon se është çnjerëzor: “Sepse nuk 
mund ta marrë me mend se edhe ti ke dinjitet. E kanë ndjekur: u 
bë ndjekës. Beson, për fat të keq, se edhe tash është viktimë. Dhe 
nga kjo ai bëhet edhe më i pamëshirshëm.“

D. me motrën e tij të vogël ka vuajtur shumë pas vdekjes së 
nënës, por dhe po qe se arrin ndonjëherë të heqë qafe mjerimin, 
fukarallëkun nuk ka shans. As në Hungari kurrë nuk ka qenë, i 
urren ata hungarezë. Ata janë hungarezë më ndryshe nga ne që 
jemi këtu, bile edhe mund të na përqeshin. E thonë se të qeshurat 
shërojnë. Në këtë rast shtrohet pyetja: e çka po shëruaka?
 

* * *

Gjergj Serbhorvat (György Szerbhorváth) (1972) - Tri herë është 
shpërngulur në Hungari nga Mali Igjosh (Vojvodinë), sociolog, gazetar, 
redaktor, shkrimtar, aktualisht udhëheq ekipin për analizë (d.m.th.. 
post-cenzor) të Radio Hungarisë në Budapest.

Përktheu: Fadil Bajraj
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- Pse bash ne?
-Çfarë faji kemi bërë?
- Më kap sëkëlldia!
- Nga shijehollësia!
Marina Cvetajeva, Gjuajtësi 
i minjve të gjirizit

Ëndërroj se si një burrë mustakoç i ngjashëm si Burdushi i kër-
cen Millkës sime si thi i egër. Pasi që nga gulçimi i tyre nuk mund 
të flija, në fund u çova nga shtrati dhe me tërbim tërhoqa jorganin 
duke ia zbuluar shpinën leshatake Burdushit. Paj nëse ma ke marrë 
gruan, nuk prish punë, ama jorganin nuk ta jap! 

Hodha pas shpine dengun e mbulesave dhe këmbëzbathur 
shkova duke u tundur në kuzhinë. I bëra bashkë dy karriga, shtro-
va çarçafin, shkunda jastëkun dhe u shtriva duke mbuluar edhe 
kokën. Nuk kaloi shumë kohë, kur në kuzhinë u fut Milenko dhe, 
thua se nuk isha fare gjallë, ia nisi t’i fuste me zhurmë duart kryq-
e-tërthoq në frigoriger. Goxha u tremb kur nisa të shaj nën jorgan. 
Mbylle frigoriferin se m’u mërdhinë këmbët. 

Kërceva nga shtrati kur Milenko nga gjumi im përplasi derën. 
Ende i përgjumur nga zgjuarja e papritur, në gjysmë errësirë me 
dorë prekja anën e Millkës në shtrat. E kërkoja nën jorganin-bjesh-
kë të cilën e kisha bërë gjatë makthit. Si në çdo mëngjes, ajo ishte 
zgjuar para meje. Deri sa unë ende në pizhama tërhiqesha zvarrë 
nëpër shtëpi duke kruar prapanicën, ajo bash tash nga mbledhja e 
redaksisë, duke e pirë shpejteshpejtë kafen, niset për në detyrën 
gazetareske në të cilën e kishte dërguar Buda, redaktori vramuz. 
Sado që më parë nuk ndodhte që të zgjohesha i lodhur, i frikësuar 
dhe me këmbë të ftohta që më dhimbnin, jam i bindur se as kjo 
ditë nuk do të jetë aspak më ndryshe nga të mëparshmet. Rutinës 

Sërgjan V. Teshin
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sime të përditshme dhe të Millkës as Burdushi mustakoç nuk ka 
mundur t’i bënte gjë.

* * *

Millka me disa hapa doli në rrugë. Thua se dikush po e ndjek, 
u lëshua vrap shkallëve në të cilën gjendej redaksia e Banatski 
zhurnal. Për sot i ka kryer të gjitha ato që ia kishte kërkuar Buda. 
Kishte shkruar një artikull mbi njeriun, i cili me duar të thata gju-
ante minj gjirizi dhe nga ky gjah kishte krijuar biznes fitimprurës. 
Kishte kaluar gjithë paraditën në shoqërinë e migjuajtësit, i cili 
me krenari e kishte çuar nëpër bodrume, jerevi dhe kotece duke 
ia demonstruar aftësitë e tija të pazakonta të gjuetisë. Si të hi-
pnotizuar, minjtë dilnin nga skutat menjëherë pasi që gjuajtësi 
i minjve ua hidhte karremin e përgatitur nga mielli i misrit dhe 
piperi i kuq. Për një kohë të shkurtër, në thesin prej jute u fut 
një dyzinë minjsh të vdekur. Derisa gjuajtësi i minjve shfaroste 
llumin, Millka gjatë gjithë kohës sillej rreth tij, e fotografonte nga 
këndet e ndryshme dhe e incizonte me diktafon. Kur i bëri foto-
grafitë e mjaftueshme dhe i mësoi të gjitha ato që i interesonin, iu 
falënderua dhe u largua e kënaqur. Reportazhin e kishte shkruar 
shumë kollaj, i dukej se edhe redaktori Buda ishte i kënaqur me 
të anise një gjë të tillë nuk do ta pranonte bile edhe po t’i varej 
jeta nga kjo. 

– Ti nuk do të ishe ti po t’i mos fusje gjithë këto presje. Dërgo-
je në lekturë. Për sot je e lirë.

Millka vendosi që së pari të ndalet te “Bodrumi i verës”, e pa-
staj të shkonte te ëmbëltorja “Udarnik” sado që ato nuk gjindeshin 
rrugës për te mëhalla e punëtorëve e quajtur Mars dhe te banesa në 
të cilën kohët e fundit jetonte me Mikin. Donte ta befasonte. Ishte, 
pa kurrfarë arsyeje të vërtetë, tepër e çuditshme kohët e fundit. 
Bleu dy shishe verë të kuqe dhe vazhdoi për te ëmbëltorja. Me za-
hmet çeli derën e metaltë, duke i rënë derës me qesen ku i mbante 
shishet. Ia afrua frigoriferit me akullore dhe rrudhi supet kur e pa 
se është i zbrazët. Shkoi te vitrina me ëmbëlsira pas së cilës, me 
shpinë të kthyer, shitësja rrinte galuc dhe fshinte pasqyrën në mur. 
Millka trokiste me unazë në banakun e mermertë. 

– A keni tullumba? 
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Vajza e shikoi përmbi supe dhe goja i mbet gjysmë e hapur, e 
pastaj u çua ngadalë, hodhi leckën në dysheme dhe e frikësuar u 
tërhoq mënjanë. 

– O shef! O shef! 
Në të njëjtin moment, nga dera, i fshehur nga perdja prej shi-

ritave plastik lara-lara, doli me vrap një burrë trupmadh, me flo-
kë të zeza të njomura dhe i pispillosur thua se po përgatitet për  
martesë. 

– Çka ke... 
U befasua kur e pa Millkën. 
– Paj, unë desha tulumba... 
E çuditur tej mase, u nis drejt daljes së ëmbëltores. 
– Tullumba? E po s’ka më. Krejt i kemi shitur. Por edhe po 

të kishim, ty nuk do t’i shisnim! Kape, Danillkë, he nënën ia sh-
kërdhefsha!

Edhe pse dy herë zuri në thua, megjithatë arriti deri te dera 
e hyrjes para Millkës. Buzëqeshte djallëzisht derisa sillte çelësin 
në bravë. 

– Prisni... Çka doni prej meje? Mos m’u afro! 
E kapi karrigën prej plastike të rrëzuar dhe e vuri para vete si 

të ishte zbutëse e luanëve në cirk. 
– Mos ma prek inventarin tim, se kam me të fur me këto duar! 
Mashkulli ia afrua energjikisht, e kapi karrigen për këmbë dhe 

filloi të lëviz majtas-djathras. Millka, ashtu siç është gjithë kocka 
dhe kokëfortë, luftonte me krejt takatin, deri në çastin kur shitësja 
i doli pas shpine dhe ia ngjiti me duar gjinjve. Millka përpiqej t’i 
mëshonte me kokë, mirëpo vajza me shkathtësi iu shmangej go-
ditjeve. Në fund e mposhtën dhe e tërhoqën zvarrë në hapësirën 
ndihmëse të lokalit. E ulën në karrigë, së pari ia lidhën duart dhe 
këmbët me shirit sellotejpi. 

– Danilka, ktheje tabelën “e mbyllur”. 
Millka nuk ishte qyqe, ama lotët e mëdhenj nisën t’i rridhnin 

vetvetiu. Mendonte në Mikin, në vëllain Milenkon, në redaktorin 
Budën, bile edhe në atë gjuajtësin e minjve. Parakaluan para syve 
të saj njëri pas tjetrit. Në një çast iu duk se po e porosisin se e gjallë 
nuk do t’u shpëtojë këtyre terroristëve, të cilët fsheheshin pas ma-
skës së ëmbëltorxhinjve të pafajshëm. U drodh nga një mendim i 
tillë. I mbylli sytë, numëroi deri në dhjetë, ngriti kokën dhe, duke u 
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këndellur, papritmas pështyu mashkullin në fytyrë, i cili rrinte ga-
luc nja një metër larg këmbëve të saj dhe rrëmonte në çantën e saj. 

– Çka po këqyrë, ma jep një faculetë për t’u fshirë.
Si ndonjë hetues, mashkulli e afroi tavolinën e ulët dhe dy 

karriga dhe u ul karshi Millkës së lidhur. 
– Ulu edhe ti, Danillkë. 
Vajza iu bind pa kurrfarë kundërshtimi. 
– Epo, kështu qëndrojnë gjërat. Ti kujton se kjo po ndodh ra-

stësisht dhe se ne, Danillka dhe unë, jemi ndonjëfarë maniakësh... 
Derisa fliste, mashkulli zhvishte kostumin, përvoli mëngët e 

këmishës dhe e shliroi kravatën. 
– Të gjitha do t’i shpjegoj avash-avash, para se të të marr në 

dorë...
Pyeste veten se si ishte e mundur që për herë të parë t’i shohë 

këta dy persona. Në të vërtetë, kaherë nuk kishte qenë në “Udar-
nik”, ama e njihte pronarin Stolle. Aq që më tepër, mendimi i parë 
mbi fëmijërinë ishte gërvima e biçikletës së tij dhe tingulli i ziles 
me të cilin ai e paralajmëronte kalimin në rrugë. Nga kontejneri 
metalik ngjitur për timoni, Stole i nxirrte topthat e akullores me 
lugë. Ngandonjëherë në vend të parave merrte edhe vezë pule. Një 
vezë për një topth akulloreje. Millka edhe sot e kësaj dite e mbante 
mend shijen e akullores me vanilje. 

– Ku është Stolle? Ka me ju thye duart e këmbët në qoftë se 
ju kap! 

Mashkulli nisi të kruante ballin me nervozizëm. 
– Stolle vdiq javën e kaluar.
Ai filloi të flasë si të ishte i kurdisur. Ia shpjegonte Millkës sesi 

i ati i tij Gavra dhe shoku i tij më i mirë Stolle ishin rritur bash-
kë në vitet e varfërisë pas Luftës së Dytë Botërore. Gjatë shkollës 
tetëvjeçare kishin shkuar në të njëjtën klasë dhe bile kishin qenë të 
ulur në të njëjtën bankë. Kishin qenë nxënës me sukses të shumëmir-
të, sportistë të dalluar dhe të rinj për shembull. Ishin dalluar në bri-
gadat punuese të rinisë gjatë ndërtimit të autostradës “Vëllazërim-
Bashkim” dhe me meritë i kishin marrë shenjat e punëtorit të 
dalluar. Në ushtri kishin shkuar pas mbarimit të gjimnazit. Shfrytë-
zonin fundjavat për t’u takuar në Zidani Most dhe në Gjevgjeli. Pas 
kryerjes së shërbimit ushtarak, Stolle kishte vendosur të hapte ëm-
bëltore të qytetit. Në Gjevegjeli nga një ëmbëltorxhi i vjetër, i cili 
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rastësisht kishte punuar si person civil në kazermë, kishte mësuar 
të bënte akullore, sytliaç, tulumbe, bakllava, shampite dhe krempite. 
Gavra kishte shkuar në studime dhe nuk kishte pasur sukses, shpejt 
e kishte pas lëshuar dëshira për t’u marrë me shkencat juridike, dhe 
e vetmja gjë e mirë që kishte prurë nga Beogradi ishte i biri i tij, Cane. 
Dhe ashtu siç ndodh zakonisht, një lidhje dashurie sipërfaqësore në 
të cilën ishte lëshuar me Ollgën, një kolege nga grupi, kishte mbaru-
ar me shtatzëni të padëshiruar. Muajt që i kishin kaluar ilegalisht në 
konviktin e studentëve në Karaburmë për të dy kishin qenë goxha 
të zahmetshëm. Menjëherë pas lindjes, Ollga kishte braktisur Ca-
nen dhe Gavrën, pa lënë asnjë gjurmë dhe pa porosi lamtumirëse 
dhe pa kurrfarë shpjegimi. Ndërsa Gavra ishte kthyer në qytetin e 
lindjes dhe ishte punësuar si nëpunës i gjendjes civile në komunë. 
Përkujdesjen përi Canen, Gavra e kishte ndarë me Stollen. Që nga 
ajo kohë, për çdo mëngjes pa përjashtim në “Udarnik”, gati ritua-
lisht, ata pinin kafen e parë. Pra, kështu, Millka përmes të dhënave 
të shumëllojshme e kuptoi se Stolle nuk ishte martuar, por megjit-
hatë kishte pasur një djalë – atë të Gavrës. 

– Mua më kanë rritur me tullumba.
Tashti Millkës marrëdhëniet familjare dhe miqësore midis 

Stolles, Gavrës dhe Canë iu bënë më të qarta, ama ende pyeste ve-
ten se çfarë lidhjesh kishte ajo me të gjithë ata. 

– E çka tash? Çka po bëj këtu? - Millka bërtiti deri në kupë të 
qiellit.

– Qysh, çka po bëj? 
Cane i ra grusht tavolinës. 
– A e ke shkruar ti tregimin “Tullumbat dhe vdekja” që u bo-

tua javën e kaluar në Banatski zhurnal? E, çka m’je ti! A thuash ti në 
atë tregim, të cilën, më duhet të ta them menjëherë, ia ke vjedhur 
Singerit... – në ato fjalë të Canes, Millka i rrotulloi sytë -...thuash 
sesi në një fshat kishte punuar një ëmbëltorxhi, me të cilin të gji-
thë ishin tallur dhe të cilit gjithnjë ia kishin punuar do rrenga të 
sikletshme? Thuash. A e thuash edhe atë se, pas disa vitesh, fsha-
tarët ishin mbushur mend dhe kishin vendosur t’i kërkojnë falje 
ëmbëltorxhisë që e kishin munduar përditë deri në atë ditë? Thu-
ash. Dhe a e thuash se ëmbëltorxhiu, kur fshatarët i kishin kërkuar 
falje publikisht, kishte thënë: “Epo, mirë, as unë nuk do të pëshurrë 
më në brumin për tullumba”. Thuash. 
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Cane i hapi krahët thua se kishte zbuluar ndonjë mister  
të madh. 

– A e ke të qartë përse je këtu? Ti deklaron se Stolle i ka pë-
shurrur tullumbat? Kishe, rastësisht ka vdekur në po të njëjtën javë 
kur ti e ke botuar tregimin në të cilin fshatarët e zemëruar e kanë 
mbytur ëmbëltorxhiun? Çfarë njeriu ti ke gjetur ta njollosësh? 
Kam me të mbush mend unë ty. Danillka, përgatite materialin.

Millka filloi të qesh histerikisht. 
– Për shkak të tregimin jam këtu? A je more ti normal? Paj, 

çdo gjë është e rreme dhe e trilluar në të. Po çfarë or i ziu Stolle, 
ç’ke ore ti? 

Cane kërceu nga karriga. Iu afrua dhe ia vuri grushtin nën 
hundë.

– Mos gënje! Më mirë e ke të heshtësh. Asnjë fjalë mos e thuaj 
më ose do ta fus grusht hundëve. 

Derisa Cane rrëmonte nëpër dollap duke kërkuar rrobat e 
punës, Danillka sillte para Millkës qese me miell dhe sheqer, një 
kuti me vezë, enë metalike dhe plastike të madhësive të ndryshme, 
shishe, tenxhere, lugë akulloresh dhe rekuizita të tjerë të ëmbël-
tores. Cane zhvishej pas perdes, i rregullonte rrobat në hallkë me 
pedanteri. I mbathi dofarë nallanesh prej druri, ndërsa këpucët e 
lëkurta të lustruara i paloi nën stol. Gjatë kësaj kohe, Danillka ia 
hiqte Millkës shiritin e sellotejpit prej duarve. Kur e tërhiqte pak 
më fort, Millka bërtiste dhe shante nëpër dhëmbë. Danillka ishte 
mospërfillëse ndaj sharjeve, por duke kontrolluar më parë se ku 
gjendej Cane, me zë të ulët ia nisi t’i flasë.

– Ai është i mirë, besomë. Por e ka prekur shumë vdekja e 
Stolles. Ama edhe ti bash është dashur të shkruash atë tregim të 
hamamtë. Plus edhe fotografinë ta kishin botuar në gazetë. A e di 
se çka ka planifikuar Burdushi... Cane, desha të them... të bëj sot 
dhe përse është pispillosur kështu? E ka kuptuar se ku jeton ti. 
Veç ta kishe dëgjuar se çfarë kishte planifikuar. Rrëqethem e tëra 
kur më shkon mendja në atë. Dhe si me njëfarë çudie - ti vjen vetë 
në ëmbëltore, drejt e para këmbëve të tij. E tash, le të bëhet ç’të 
bëhet... 

Cane me mantel të bardhë është ndalur para Millkës. Danillka 
i afrohet dhe e puthi në faqe. 

– Shefi Cane, doktor për tullumba. 
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Millka me të dy duart e kapi kokën dhe filloi të qante. Cane 
me çapkënëri ia bëri me sy Danillkës. Ajo u kthye si me komandë, 
shkoi deri te rafti, hoqi reshon me dy pllakëza, dhe e vuri para Mi-
llkës, e shtriu kabllon vazhduese dhe e kyçi në rrymë elektrike. Me 
kënaqësi i fërkonte duart duke e shikuar Millkën.

– Përvili mëngët e t’ia fillojmë. Hidhe një gjysmë litri ujë në 
këtë tenxheren e vogël dhe shtoji një kilogram sheqer pluhur. Haj-
de, çka po këqyr? 

Millka e mori shishen me ujë, e derdhi gjysmë litre në tenxhe-
ren e kaltër të kallajtë e të cifluar e me pikëla të bardha dhe e sh-
kundi sheqerin në të. Cane e preu limonin dhe ia ofroi asaj njërën 
gjysmë. 

– Shtrydhe... Danillka, sillma kulloren... ndërsa lëngun hidhe 
në tenxhere. Ndize reshon. A ke orë? Sa është ora? Kij kujdes, le të 
zihet rrafsh dhjetë minuta. 

Cane ngriti një tenxhere më të thellë. 
– E, tash... këtu derdhe atë që ka mbetur në shishe, ashtu 

pra... Shtoji tridhjetë gramë gjalpë dhe kripë sa të kapin majat e 
gishtave. Me majë të gishtave, e jo më grushta, po të them! Qite 
tenxheren në këtë pllakëzën tjetër dhe prit derisa të zihet. 

Danillka i shikonte me buzë të fryra dhe me duar të kryqëzuara. 
– Shef Cane, a bën ta ndez një cigare? 
Ky e shikoi me zemërim. 
– Çka s’ndien njeriu prej teje! Nuk bën, njëqind herë të kam 

thënë. A po do... Hajde, tregoji Millkës se çka t’i ka bërë jetës cigar-
ja, hajde, çka po marrohesh? 

Danillka bëri një hap mbrapa me gjysmë zemre dhe, duke ua 
kthyer shpinën, zuri t’i mblidhte flokët e zeza të gjata për t’i lidhur 
në bisht. Zbërtheu rripin, pastaj edhe zinxhirin, ndërsa xhinset e 
gjera i rrëshqitën nga këmbët thatushe deri në gju. I nguli pulqerët 
në brekë dhe i lëshoi teposhtë. Cane e drejtoi gishtin mbi tatuazhin 
tribal mbi prapanicën e Danillkës, pak mbi kërbisht. 

– A po i sheh këto vula të shëmtuara? Këto janë shenja nga 
gaca e cigares. Një, dy, tri, katër, pesë. Mirë është, vogëlushe, çoji 
brekët. 

Danillka sikur nuk e dëgjoi Canen, ende rrinte si e shtangur 
me brekë të gjysmëlëshuara. Veç atëherë kur ia futi shpullë bythës, 
Danillka u drodh dhe u këndell. 
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– Nëse kanë kaluar dhjetë minuta – hiqe shurupin nga pllakë-
za. Jo atë tenxhere, atë të kaltrën. Derdhe në këtë tabakanë e thellë 
dhe lëre aty anash. Ki kujdes se mos po digjesh...

Duart i dridheshin, nuk ishte aq e mirë në gatim, por e bëri atë 
që e kërkoi Cane prej saj.

Danillka e tërhoqi karrigen dhe u ul pranë Millkës. Ia mbante 
tenxheren derisa kjo me ngathtësi e hidhte miellin dhe e përziente 
me lugë druri. 

– Ajo nuk është prej këtij vendi, a e di ti?
Çdo gjë në jetët e tyre të ndërthurura, me sa duket, kishte 

ndodhur bash ashtu vetëm për shkak se Cane kishte qenë student i 
dobët i letërsisë dhe shumicën e kohës e kishte kaluar nëpër kafene 
e jo nëpër ligjërata. 

– Paj mirë i thosha Gavrës se dua të bëhem ëmbëltorxhi, të 
punoj bashkë me Stollen, mirëpo jo, ai ngulte këmbë të studioja... 
E kështu që tash... 

Të them të vërtetën, Cane pranë Stolles e kishte përsosur za-
natin e ëmbëltorxhiut deri në atë masë sa që tullumbat i bënte më 
pikante se vetë mjeshtri. Bile, i kishte futur edhe dy specialitete. 
Sall në “Udarnik” ke mundur të pish limonadë sportive dhe të hashë 
sytliaç sportiv, ose më saktësisht, limonadë me një topth të akullo-
res brenda dhe sytliaç me një tullumb sipër. Ëmbëltorxhinjtë e Be-
ogradit e shikonin me mosbesim kur kërkonte prej tyre delikatesa 
sportive. Do të ishte tepër e thjeshtë të themi se iu dha pijes për 
shkak se nuk mund të bëhej dora e parë e mjeshtrit në “Udarnik”. 
Etërit nuk i mohon. 

Kështu që në një rast kishte bujtur në njëfarë kafeneje peri-
ferike në Kotezh. Kamerierja nuk e kishte vërejtur të dehurin që e 
kishte zënë gjumi në nevojtore. Një ulërimë e tmerrshme e kishte 
zgjuar, thjesht gati e kishte pas lëshuar shpirti nga frika. Mezi që 
ishte ngritur nga ndenjësa e nevojtores. Ishte futur në sallë dhe në 
banak kishte parë tre të rinj të përkulur mbi trupin gjysmë lakuriq 
të kamerieres. Ajo, e shtrirë përmbys, shpurdhte dhe ulërinte, por 
dy djemtë e mbanin fort për duarsh e këmbësh, derisa i treti ia fikte 
cigaren në prapanicë. Cane pa u hetuar u kthye në nevojtore, mori 
brushën me bisht druri dhe doli vrap si i çmendur. Atij tipit me ciga-
re aq fort i ra në kokë sa që ai rrasi hundën bash në birën e bythës të 
kamerieres. Duke e shikuar ashtu të tmerruar, dy të tjerët e lëshuan 
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vajzën dhe vrapuan drejt derës. Njërit prej tyre i mëshoi me bisht 
në shpinë, tjetrit sall pakëz ia rroku këmbën, por megjithatë që të 
dy ia dolën të zhduken në terrin e zi futë. Me t’u kthyer në kafene 
kishte se çfarë të shihte. Kamerierja rrinte ulur në shpinën e kapa-
daiut të rrëzuar dhe harbutërisht i mëshonte me shishe birre në 
kokë. “Mos, pash zotin, se do ta mbysësh! Do të dergjemi në burg 
për shkak të budallenjve!” Mezi që e largoi nga i riu me kafkë të 
gjakosur. “Hajde, shkojmë...” Ajo iu var për qafe dhe duke dënesur 
lëshoi kokën në gjoksin e tij të gjerë. Nuk kishte zemër që ta linte 
në atë kafene të hamamtë. “A do të vish me mua? A do të punosh në 
ëmbëltoren time?” Dhe ja ku janë sot. Cane kishte trashëguar dyqa-
nin e Stolles. Ëmbëltorxhiu, qysh kur Cane ishte djalosh pa asnjë 
qime në fytyrë, kishte vendosur t’ia linte trashëgim, sepse, më mirë 
se Gavra, e kishte parashikuar se çfarë fati e priste të birësuarin e tij. 

– Po të mos hiqja dorë nga studimet e letërsisë, tash Gavra im 
nuk do të kishte kund të pinte kafe njërën pas tjetrës, të parën për 
vete, të dytën për Stollen. 

Për këtë arsye u pat pirë atëherë në Kotezh, kremtonte fundin 
dhe fillimin e një jete tjetër.

– A ndahet brumi nga ena? 
Millka përziente brumin në tenxhere me lugë. 
– Atëherë hiqe atë tenxhere nga pllakëza dhe prit deri sa  

të ftohet. 
E qiti një pikë shurupi në thua, dhe e kontrollonte se a është 

mjaft i dendur.
– Ashtu... 
Iu afrua Danillkës dhe ia përkëdheli flokët. 
– Eu çfarë reportazhi do të ishte. 
Sado që Millka këtë e murmuriti më shumë për vete, megjit-

hatë ishte mjaft e zëshme që ëmbëltorxhinjtë e sapobërë ta dëgjoj-
në. Pastaj i theu tri vezë pule, njashtu siç i kishte thënë Danillka, 
në enën me brumë dhe filloi t’i përziente. 

– Çka? Mbi ata kapadainjtë? Paj për ta mund të shkruash kur 
të duash. Ja, para se t’i binte pika, Stollen e kishte sulmuar një 
grup i huliganave të këtushëm. Atyre u printe Danijelli i trentë, 
nipi i atij Llacikës, radhitësit të shkronjave... Po ti e njeh atë njeri, 
njëqind për qind... 

Millka shfaqi interesim për këtë histori. 
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– Menjëherë si u futën te dera ia nisën të bërtasin. Në fillim 
Stolle i injoronte, e pastaj, kur i erdhën në majë të hundës, me 
dorë ua tregoi derën dhe u tha ta banin bishtin nga ëmbëltorja e 
tij. Ai nipi i Llacikinit iu rras në fytyrë. E i thotë: “Çka je ti, Stolle? 
Maqedonas? Të gjithë juve kolonistëve dhe refugjatëve kemi me ju 
përzënë nga qyteti.” Ra në gjunj kur papandehur Stolle e qëlloi me 
grusht. Ndërsa Gavra im u doli përpara halabakëve të tjerë, mori 
pozitë sulmuese dhe bërtiti. “Bajeni bishtin, sa nuk ua kam thyer 
brinjët.” E ata, si turtullesha të pëshurrura, ia mbathën me të ka-
tra. Stolle ka qenë legjendë, ore. 

Cane u ndal. Me gishtin e tij tregues planifikonte potezin e 
ardhshëm të gatimit. 

– Hidhi vaj kësaj... jo, më mirë në këtë tenxhere dhe qite në 
pllakëz. 

Mori shiringën turke, e rregulloi kallëpin me yje dhe ia dha 
Millkës. Ia shpjegonte asaj, duke gjestikuluar, se çfarë duhet të bën-
te. Millka e mbushte shiringën me brumë dhe, duke e shtrydhur, 
bënte copëza të vogla të tullumbave të freskëta, të cilat i ndante me 
dorë të njomur. 

– Sall ki kujdes që vaji të mos jetë tepër i valë. 
Millka i lëshonte copë-copë në tenxhere dhe i sillte me një 

lugë me vrimë. 
– Tullumbat e vërteta duhet të kenë anë të mprehta. 
I nxirrte kur e merrnin ngjyrën e artë dhe i radhiste në peshqi-

rët e kuzhinës që i përgatiste Danillka. 
– Ashtu pra, që ta thithin yndyrën e tepërt. 
Cane, sikur ndonjë profesor, mbikëqyrte tërë procesin. 
– Tash prej peshqirit zhvendosi në atë tabakanë e thellë dhe 

rrotulloji herë pas here që të thithin shurupin nga të gjitha anët. 
Ja pra – u krye. 

Danillka e rregulloi tavolinën dhe i çoi tullumbat deri te dri-
tarja e hapur për t’u ftohur, pastaj i lau enët dhe mjetet e kuzhinës. 
Cane u ul pranë Millkës. Ia rrahu shpatullat lehtë disa herë. Ajo 
buzëqeshi. 

- A guxoj? 
Bëri shenjë me dorë drejt qeses me verë. Cane rrudhi krahët. 
– Oho, sindromi i Stokholmit po funksionon... Danillkë, silli 

tri gota.
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Në heshtje pinin verë. Tashmë veç kishte nisur të terrohej 
kur e pinë pikën e fundit të shishes së dytë. Dalëngadalë, errësi-
ra plotësisht e kishte pushtuar hapësirën ku ishin. Danillka solli 
shandanin, me fije shkrepëse ndezi qirinjtë dekorativë. 

– Një grimë romantikë askujt nuk do t’i bëjë zarar. 
Gjuhëzat e holla flakëruese ua ndriçonte fytyrat e tyre. Millka 

ia kishte ngulur sytë vetullave qimeforta të kindapuesit dhe mollë-
zave të gungëta. 

– Përse e quan Burdush kur aspak nuk i ngjajnë njëri-tjetrit? 
Cane e pushkatoi Danillkën me një shikim të dehur. 
– A të kam thënë unë ty që të mos më thërrasësh me atë emër? 
Ajo e shikonte me butësi. 
– Ama ti Cane, ti ke shpirt të mirë, bash sikur Burdushi. 
Në ato fjalë Millka ia krisi gazit dhe filloi t’i mëshonte tavo-

linës me dorë. 
– Eu, do të pëshurrem në vete! 
Cane filloi të bëhet histerik. 
– Ty po të qeshet, a? Ti po kujton se ke kaluar mirë? Prit, 

ende nuk është kryer. Leksionin e parë e ke mësuar mirë, tash e 
ka radhën tjetri. Danillkë, silli tullumbat. Si qëndron në tregimin 
tënd... Fshatarët e urrenin ëmbëltorxhiun, ama i donin tullumbat 
e tij...

Danillka vuri një oval me tullumba para Millkës, pastaj nga 
sirtari nxori lugën për ëmbëlsirë dhe ia futi në dorë. 

– Ha! 
Millka, duke menduar se po talleshin, filloi të bënte grimasa 

dhe të imitonte Canen. Ia nisi të hante vetëm atëherë kur ky iu 
kërcënua me grusht.

– Të shijshme janë, s’mund t’u gjesh behane. 
Millka e hëngri një tullumb dhe e largoi lugën. 
– Ha! 
Cane përsëri bërtiti, e kapi për flokë dhe ia rrasi kokën në tu-

llumba. Derisa fytyrës i rridhnin lotët dhe shurupi i sheqerit, Mi-
llka, thjesht, i gëlltiste tullumbat njërin pas tjetrit. Kjo zgjati deri 
sa nuk e hëngri edhe të fundit. Në fund e hodhi lugën në ovalin e 
zbrazët. Me dorë shtypte gojën. 

- Zgjidhe. Të mos vjellë këtu.
Tundi dorën.
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– Herën tjetër kur të ulesh për të shkruar ndonjë tregim së 
pari duhet të kesh parasysh personazhin kryesor. A mos ke men-
duar, moj budallaqe, se shpifja ndaj një njeriu të ndershëm do të 
kalojë pa u ndëshkuar? Për fat të mirë askush nuk na e ka thyer vi-
trinën me ndonjë tullë për shkak teje. E tash pasi që je bindur se ne 
nuk pëshurrim në brumin për tullumba, dil nga ëmbëltorja ime! 

Cane në mënyrë teatrale u ngrit nga tavolina, shkoi deri te 
paravani dhe filloi t’i ndërrojë rrobat. Danillka e hoqi shiritin ngji-
tës nga këmbët e Millkës. E ndihmoi të drejtohej, ia dha torbën, e 
përcolli deri te dera e hyrjes së ëmbëltores, zbërtheu bravën e derës 
dhe e shtyu jashtë në rrugë. 

* * *

Ende nuk erdhi Millka, e tashmë veç ka filluar të terrohet. 
Sigurisht ai Buda i trentë e ka ngarkuar edhe me ndonjë detyrë 
shtesë... Ndërsa Millka ime, shpirtbardhë, hesht dhe duron. Në 
rruzullin tokësor nuk ka grua si ajo. Nuk e di se përse ia shtyra 
Burdushit në gji... Gjithë ditën e lume po mendoj mbi atë vaki dhe 
asgjë e hairit nuk po më bie ndër mend. E di se çka do të thoshte 
kur do t’ia tregoja detajet e ëndrrës. Do të thoshte se ato janë, në 
të vërtetë, fantazitë e mia erotike, e jo të sajat. Me Burdushin, a? 
Në atë ankth më paskan munguar sall Rajko dhe Lepi Cane dhe 
pastaj që të gjithë muzikantët, duke përfshirë këtu edhe mua, të 
bëhen bashkë. Milenko, vëllai i gruas, e ka një grumbull librash që 
interpretojnë ëndrra, do të më duhet ta lus t’ma interpretojë atë 
ëndërr të hamamtë. A mos ia kam prishur disponimin me ndonjë 
gjë? Ndihem fajtor, sado që e di se kurrfarë faji s’kam bërë. Bile jo 
në jetën reale. Kohët e fundit disi është e përhumbur. Thua se në 
mendime ikën në ndonjë vend të fshehtë. Kam frikë se ajo kujton 
se unë, paj edhe të ma vizatonte rrugën me laps, nuk do të mund 
të gjeja atë vend. Ndoshta e ka tronditur shumë vdekja e fqinjes 
Radinka? E përse do t’i dhimbsej aq shumë ajo gërnjare? Kush e di 
se çka ka. E di veç se akullorja me vanilje dhe tingulli i kambanës 
ia përkujtojnë fëmijërinë, ndërsa fëmijëria ia përkujton lumturinë 
e pafund. Në lidhje me këtë bash mbrëmë më ka folur gjer e gjatë. 
Epo, thua se kjo është ndonjëfarë problemi? Edhe unë mundem 
t’ia evokoj fëmijërinë dhe ta bëj të lumtur. Edhe unë mundem të 
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bëhem romantik atëherë kur dua. Si nuk është koha për akullore, 
ia kam blerë te Stolle në “Udarnik” krejt tepsinë me tullumba. Ka 
me i ra të fikët kur t’i sheh.

* * *

Sërgjan V. Teshin (Srđan V. Tešin,1971) Ka botuar tetë libra: 
Coated brain / Pohovani mozak (dramë, 1995, 1996), Sveto Trojstvo 
Georgija Zecowskog (poezi, 1997), Sjajan naslov za pantomimu (tregi-
me, 1997), Antologija najboljih naslova (roman, 2000), Kazimir i drugi 
naslovi (roman, 2003), Kroz pustinju i prašinu (roman, 2005, 2008), 
Kuvarove kletve i druge gadosti (roman, 2006) i Alternativni vodič 
kroz Vavilon (kolumne të zgjedhura, përgatitur nga Neven Ushumoviq, 
2008). Fitues i bursës letrare Borislav Pekiq për vitin 2004 për romanin 
“Kuvarove kletve i druge gadosti”. Është i përfshirë në antologjitë ven-
dore dhe ndërkombëtare dhe në përzgjedhjet nga letërsia bashkëkohore 
serbe. Proza e tij është përkthyer në anglisht, gjermanisht, polonisht, 
çekisht, maqedonisht, hungarisht dhe sllovenisht. 

Jeton në Kikindë. Është autor i Stubova kulture (Shtyllat e kul-
turës) nga viti 2003. 

Përktheu: Fadil Bajraj
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Një mëngjes postieri ma solli një letër të pazakontë. Mutatis 
mutandis, ajo duket si vijon:

Mik i dashur, mos u zemëro që po të drejtohem në këtë mënyrë, 
edhe pse as një fjalë të vetme nuk e kemi shkëmbyer asnjëherë ne 
të dy, por jam i obliguar ta them për hir të së vërtetës. Këtu, në 
Sent-Andre, në dorë po e mbaj librin tënd duke e lexuar një zot 
e di për të satën herë, dhe nuk mund të të mos them plot habi se 
ç’dreqin kërkon ende në atë vend të çmendur. Çfarë zori të mban 
në atë qytet që as nuk do t’ia dijë për ty, dhe as që do të të njohë 
ndonjëherë, dhe shkruan për një vend që nuk e di nëse mund ta 
shohë pa zili edhe një skrib të rëndomtë, e të mos them një njeri 
serioz dhe shkrimtar me ndërgjegje?! Serbi është kjo, o miku im, 
Serbi, dhe ajo gjihnjë e ka grishur djallin, dhe djalli asnjëherë nuk 
refuzonte të vinte për ta marrë atë që i takonte. Që nga ai çast që 
libri yt më ra në dorë – ma solli miku im Kapllan Refika, shqiptar 
nga Beogradi, i cili me familjen jeton në një pansion të Budape-
stit – që nga ai çast e kam ditur se do të konsideroj përgithmonë 
mik timin, pa marrë parasysh me sa vështirësi ke për ta duruar 
një gjë të tillë. Më quajnë Millan Allmashiq. Jam më i vjetër se ti 
rrafsh katër vjet, dhe në çastin që vendosa me çdo kusht të ikja nga 
Serbia, pas vetes kisha fakultetin, dhe luftën e parë, dhe luftën e 
dytë, dhe luftën e tretë, dhe pesëmbëdhjetë muaj të mirë përvoje si 
ligjërues në shkollë, të gjitha këto i lashë pas vetes, po as unë nuk 
e di si. Atë vit urie në Beograd, derisa po studioja, ai mjerim që më 
prangoste si ato prangat e moçme në këmbët e të burgosurve, pa-
staj burgosjet policore, demonstratat, ftesat ushtarake, është natë 
e vonë dhe dikush të troket në derë me grykën e revoles – e gjithë 
kjo më kthehet sot në ankthe dhe më ndjek, si një verigë fatale e së 
kaluarës, si terr që do ta kapërdijë syrin tim. Mendon se kjo i ngjan 
tjetërkujt, me siguri ke një distancë të madhe, të tillët si ti gjithnjë  

Borivoje Adasheviq 
PËR SUNDUESIN E HUAJ
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e kanë pasur ndaj gjithkujt. Kjo buron edhe nga ndjeshmëria, nje-
riu thjesht duhet të mbrohet, t’i mbrojë nervat e tij të trazuara dhe 
unë këtë e kuptoj. Por, ta them, nuk ka fate të ndryshme midis 
njerëzish si unë edhe ti. Të ndryshme janë vetëm rrugët që çojnë te 
njohjet plot disfatë që na ndjekin pamëshirshëm në diç kësilloj, na 
ndjekin në mërgim. Unë, vite të tëra para ikjes sime, nuk dëshiroja 
as ta mendoja ikjen nga qyteti im, madje nga rruga ime, asnjëherë 
as që e kam lejuar ndonjë bisedë më të madhe lidhur me këtë temë, 
por në fund ika si pa kokë, duke vrapuar sa më mbanin këmbët dhe 
duke marrë në thua mbi thërrimet e jetëve tona. Tani, kur e kthej 
shikimin mbrapa, shoh vetëm fundin e perit që është mbështjellë 
ngahera dhe të cilin dua ta zhdrivilloj, por jo tani, tani do të ndalem 
vetëm te disa nga ngjarjet më të rëndësishme të jetës sime, të cilën 
kam mjaft guxim ta quaj të llahtarshme. Shkalla e përvojës, në të 
vërtetë, do të mund të matej edhe me shkallën e ndjeshmërisë së 
atij që pëjeton, dhe jo me shumën e thjeshtë të të përjetuarës.

Të mos e zgjas pa nevojë. Ika nga Serbia dy muaj pas përfun-
dimit të luftës së 1999-ës. Ishte muaji gusht, bënte një i nxehtë i 
tmerrshëm. Gruan dhe fëmijët, Stefanin e Sofinë, i mora në një 
rrugë padyshim të rrezikshme, por kjo ishte rruga jonë dhe ne, 
pa përjashtim, e pranuam si të tillë. Po të qe ajo ikje e ngjashme 
me shkuarjet e të tjerëve në atë kohë, lumturia ime do të ishte e 
madhe dhe tani do të mund të të shkruaja për çfarëdo tjetër, sigu-
risht më të gëzueshme, por ja që nuk është. Ikjes i paraprinë edhe 
ngjarje që kanë të bëjnë edhe me ty, si dhe me të gjithë njerëzit e 
ndershëm në atë vend, por edhe ato që kanë të bëjnë vetëm me 
familjen time dhe me mua, dhe të cilat ishin në të vërtetë ajo pika 
që bëri të derdhej gota. Në fillim të të gjithave, si një preambulë 
epike, qëndron obelisku i ndermë i ngritur në frymën e të gjithë 
neve në përkujtim të Llazarit dhe Kosovës, i abuzuar dhe, prandaj, 
i shtrembëruar, por i mbështetur, për këtë arsye, me floskulat vul-
gare të bardëve nacionalë të vjetër. Në tërë vendin po rritej gëzimi 
për nder të gjakderdhjes, burgoseshin studentët në Beograd dhe 
qendra të tjera universitare, ligjet abrogoheshin në mënyrë pro-
verbiale. Pastaj erdhi fillimi i mobilizimit – me të parën disi si me 
drojë, po më vonë gjithnjë e më fuqishëm filloi t’i kaplonte njerëzit 
frika. Pastaj erdhi marsi dhe me të lufta, ditën e dytë të luftës ftesa 
ime për mobilizim. Çfarë mund të bëja, ika. Nëna, e këtu edhe ajo 
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hyn në rrëfim, qante. Ia dogji babait këmishën gjatë hekurosjes, 
në kohën kur ne të dytë po ia jepnim lamtumirën njëri-tjetrit para 
derës së shtëpisë.

Shkoj natën vonë dhe i përgjigjem ftesës. Njerëzit përreth 
janë nervozë, gjysmë-të dehur, këndojnë do dreq këngësh dhe jar-
gët u rrjedhin nga goja. Në radio folësi po tellallis diç mbi trimërinë 
e ushtrisë serbe, ndërsa njëri nga ne u dhje nga frika posa u dëgjua 
uturima e avionëve mbi ne. Depërtova te telefoni dhe e mora një 
kushëri timin në Surçin, më thotë: “Kanë qëlluar aq afër nesh sonte 
të mallkuarit, isha i shtangur për dhjetë minuta nga shoku”. Me-
njëherë e pata të qartë se ku po shkonte gjithçka. Nuk e dija vetëm 
se sa do të bënte ballë demoni dhe sa nga ne do të shtynte në gre-
minë para fundit të tij definitiv.

Procesi për të cilin dua të të rrëfej filloi të zhvillohet në mua 
pas nja një javë e gjysmë nga fillimi i luftës sonë. Befas, filloi të sh-
faqet tek unë urrejtja ndaj njerëzve. Më saktë, urrejtja dhe neveria. 
Një lloj zalisjeje e mbytur, një shastisje nga të gjitha ato kreatyra, 
ndaj gjithë atij grumbulli materiali të keq njerëzor përreth meje. 
Jua kam borxh shpjegimin se, përkundër diplomës sime të Fakul-
tetit të Filozofisë në Beograd, gjithnjë kam qenë një armik i madh 
i të ashtuquajturve elitistëve tanë – ndërsa elitizmi te ne ka qenë 
gjithmonë një version jo edhe aq modern i snobizmit dhe racizmit 
në një fytyrë – dhe të tillë, fundja, e konsideroj veten edhe tani, 
por gjatë kohë për shkak të kësaj armiqësie kam ushqyer një lloj 
simpatie ndaj njeriut tonë të rëndomtë, i cili më dukej gati-gati i 
pafajshëm kundruall gjithë asaj që e kemi përjetuar gjatë historisë 
dhe që ne, si popull, na coptonte dhe shpërndante nëpër botë. Ndaj 
inteligjencisë serbe, ksenofobe dhe të pakultivuar sa duhet, ndërsa 
gjithmonë mendjemadhe e fodulle, kam ushqyer njëfarë përçmimi 
dhe qesëndie të butë e neveritëse, çfarë ushqehet ndaj njerëzve te-
për budallenj dhe sqimatarë në jetën e përditshme. Mendoja, më 
duket me të drejtë, se ai njeri i rëndomtë në njërën anë, dhe ai pse-
udointeligjent në tjetrën, dallojnë aq shumë, si të mos buronin nga 
e njëjta rrënjë dhe, njëri ose tjetri, mund të jetë, si të kishin rënë 
në atë truall pa patur asgjë të përbashkët me njëri-tjetrin Mirëpo, 
këtë e mësova disi mu në atë kohë, isha mashtruar keq. Jo vetëm 
që ishin njësoj dhe të dalë nga e njëjta rrënjë, por ata ishin njerëz 
të njëjtë, në asgjë të ndryshëm, përveç, ndoshta, për nga numri i  
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klasëve të mbaruara në shkollë, po edhe kjo në të shpeshtën e ra-
steve mund të kontestohej. Diçka fundamentalisht e dallueshme, 
diçka çarëse ishte vendosur midis meje dhe atyre, saqë nuk mund të 
kishte më pajtim. Tani i shikoja njerëzit e thjeshtë, vanitozë dhe të 
dalldisur, duke kuptuar për një çast se – edhe historia që e dëgjoja 
për çdo ditë në radio e televizion dhe ajo që e dëgjoja në rrugë dhe 
në periferitë, i veshur në uniformë ushtarake – e gjitha më bashko-
hej dhe formësohej në një imazh, në një fytyrë prej përbindëshi. I 
gjithë ai dhé i larmë po bëhej për mua një lloj Irlande në syrin e një 
irlandezi që po e braktis përgjithmonë, po shndërrohej në atë dosë 
që e gllabëron pjellën e vet dhe, e cila, për zotin, i kishte hapur gër-
ditshëm nofullat e saj, padyshim e vendosur të na asgjësonte. Me-
gjithatë, nuk do të flas më gjerësisht lidhur me këtë. E rëndësishme 
është ajo që po ndodhte në mua, ajo ndarje definitive me Atdheun, 
sado e dhembshme të qe kjo për mua. Dhe kur njeriu e qet hapin në 
një fazë tjetër të fatit, nuk ka më kthim mbrapa.

Pasi njeriu ta shohë veten në një gjendje të tillë çfarë ishte 
kjo imja, atëherë të gjitha gjërat marrin pamje tjetër: njerëzit qe-
shin ndryshe, ecin ndryshe, reagojnë ndryshe ndaj teje, po edhe 
ti, për zotin, reagon ndryshe ndaj tyre, sido që ta marrësh, bota 
dhe njerëzit që ecin në të, të duken më armiqësorë. Do të doja të 
mos qe kështu, por kështu është dhe unë tani nuk e di çfarë të bëj 
me të, por thjesht ta përshkruaj. Disi, them, gjithçka ndryshon, 
dhe krahas kësaj ndryshon edhe mjedisi jetësor. Fati, në pajtim 
me urrejtjen dhe neverinë time, ma dërgoi edhe një ngjarje që do 
ta ndihmojë zhvillimin e mëtejmë të atyre ndjenjave, në thelb, të 
këqija, të cilat më parë janë pasqyrim i dobësisë njerëzore se pasojë 
faktike e ndonjë veprimi represiv shoqëror. Aty, me atë ngjarje, 
tashmë jam edhe afër fundit të rrëfimit tim, sepse pas saj gjërat 
zhvillohen në mënyrë të përshpejtuar dhe çojnë drejt ekzilit tonë. 
Shkurt, ja çfarë ndodhi:

Ende nuk kishte marrë hov si duhet makineria e luftës, kur në 
shtëpinë e prindërve të mi u vendosën dhjetë ushtarë. Ishte bërë e 
zakonshme në atë kohë që ushtria të strehohej nëpër shtëpi, ndër-
sa pronarët ta durojnë këtë gjëmë heshturazi. Eh, tani, ata dhjetë 
ushtarët ishin ca njerëz vërtet të këqij dhe për më tepër pijanecë, 
kështu që në shtëpi gjithë ditën bënte zhurmë dhe rrëmujë. Asnjëri 
nga të mitë nuk ishte natyrë e sertë, gjithmonë kishin qenë njerëz 
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të butë. Babai, nëna ime posaçërisht, duronin gjithfarëlloj fyerjesh, 
në fillim, vërtet, ndaleshin në kufi të durimit, por më vonë u shn-
dërruan në diçka vërtet makabre. Deri në çastin që do të ndodhte 
ajo për të cilën do ju rrëfej së shpejti, deri në atë çast them, më 
saktë, deri në ditën e tretë pas saj, nuk dija gati asgjë se çfarë po 
ndodhte në shtëpi. Edhe vetë i mobilizuar dhe në shtëpi të huaj, e 
konsideroja për detyrë që heshturazi ta duroja atë barrë, edhe pse 
as edhe një çast nuk isha indiferent se kush po më sillej vërdallë në 
shtëpinë prindërore. (Madje, edhe çelësin e dhomës së mbyllur, në 
të cilën i ruaja ende pjesën më të madhe të librave të mi dhe gjërave 
të tjera personale, e bartja me vete që, rastësisht, dikush i huaj të 
mos hynte aty.) Ushtarët bënin çfarë t’u donte qejfi. Shtëpinë e kis-
hin shndërruar në thark derrash. Në atë trill posaçërisht shquhej 
njëfarë Brekalloviqi, pijanec me fytyrë të tretur dhe të zbehtë si 
lugat. Vetëm dejtë e hollë dhe të maviosur në hundë e trazonin atë 
zbehtësi prej fantazme në atë fytyrë. Ai, them, shquhej posaçërisht. 
Disa herë kishte rënë në konflikt të rëndë me prindërit e mi. Pre-
supozon, besoj, se fjala ishte për politikën. Nuk kishte harruar ta 
përmendë, çdo herë – me siguri do të më ketë dëgjuar si flas gjatë 
vizitave të mia te prindërit – se i biri i tyre, edhe pse i mobilizuar, 
ishte tradhtar i popullit të vet. Kishte kërkuar, po ashtu, në emër 
të atij populli, që ta hapnin derën e dhomës sime dhe ai persona-
lisht të sigurohet çfarë fshihja unë në të dhe çfarë librash, ju lutem 
përunjësisht, lexonte filosofi. Nëna kishte kërkuar që Brekalloviqi të 
largohej nga shtëpia. Një zot e di se çfarë dinte ajo lidhur me Bre-
kalloviqin që në atë kohë, por nuk kishte guxuar të na e thoshte as 
babait, as mua. Një mbrëmje, ky personazh i pështirë nga jeta jonë e 
kaluar në makth, kishte hapur forcërisht derën e mbyllur dhe kish-
te parë veten midis gjërave të mia, midis librash dhe grumbujve të 
dorëshkrimeve të eseve të mia filozofike. Qëndronte, obskuranti, 
në mes të dhomës me “Kështjellën” e Kadaresë në dorë, një dreq e 
di si e kishte gjetur pikërisht atë midis librash të Niçes ose të Kan-
tit, të Spinozës a të Hegelit. Kishte kërkuar, me siguri, vetëm emra 
shqiptarë, në mes të gjëmimit të luftës dhe krimit, kishte kërkuar 
një fije kashte që të kapej pas saj dhe ta bënte atë që e bëri. Me ta 
parë, nëna kishte klithur, babai nuk ndodhej në shtëpi në ato çaste, 
më duket se unë kurrë nuk do t’ia fal këtë. “Kurvë, ke lindur një 
kopil tradhtar!”, kishte fërgëlluar me zemërim Brekalloviqi para se 
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ta përdhunonte nënën time dyzetenëntë vjeçe, e cila, krahas të tje-
rave në jetë, ishte martuar me të dashurin e saj të parë, me atë që 
më vonë do të bëhej babai im.

U ktheva për vizitë në shtëpi tri ditë pas krimit të Brekallo-
viqit dhe në shtëpi hasa në heshtje varri. Ushtarët kishin ikur, 
ndërsa nëna, me një jastëk që e mbante shtrënguar në bark dhe e 
mbledhur kruspull, ishte ulur në shtrat. Babai, i dërmuar. Rrinte 
galuc në qoshe të dhomës. Hesht. Kanë kaluar mezi pesëmbëdhjetë 
minuta, nga çasti kur mësova çka kishte ndodhur dhe deri në ça-
stin kur, i prirë nga një instinkt bishe, para kafenesë aty afër hasa 
në Brekalloviqin. E rraha për vdekje. Nga ato lëndime ai kurrë më 
nuk do të mund të ecë normalisht, po edhe ata katër muaj të kaluar 
në spital vetvetiu janë tregues i asaj që kishte ndodhur atë mesditë. 
E pranoj, nuk kishte më brenda meje kurrfarë fuqie për kontrollin 
e sjelljes, në vetëdijen time nuk kishte asnjë mendim të arsyeshëm 
që do të ma tërhiqte vërejtjen për barbarinë e veprimit tim. Po të 
shkruaj ty sot, i mallkuar qofsha, brenda meje, si në një kishë të 
zbrazët, jehonte pandërperë fjalia, banale dhe e egër, si e lexuar 
në ndonjë libër pesë paresh: “Mendonit, zotëri, ta qinit plakën, e 
të mos paguani, jo, kjo nuk bëhet dot!” Dhe kjo fjali më mbush-
te urrejtje, sërish e sërish, të tërin. Unë hakmerresha për nënën, 
megjithatë i vetëdijshëm që atë akt të mos e çoja gjer në fund. E 
lashë Brekalloviqin në jetë, ndërsa policisë dhe gjykatës, më vonë, 
ua thashë të vërtetën nga fjala e parë deri tek e mbramja. Mirëpo, 
ajo që ndodhi më vonë vetëm sa i konfirmoi disa qëndrime që i kam 
parashtruar, në këtë letër, për njerëzit tanë dhe për vendin tonë. 
Doli që Brekalloviqi të ishte kushëri i drejtorit të shkollës fillore 
ku mbaja mësim. Pasuan presionet, telefonatat e panumërta. Së 
shpejti edhe ftesa për bisedë. Shkurt, ma thanë shkarazi që, nëse 
nuk e tërhiqnim akuzën për dhunim, unë do ta humbisja punën. 
Kjo për familjen time dhe për mua do të ishte me siguri shkatërru-
ese, kështu u tha. Ndërsa unë nuk jetoja prej kohësh në shtëpinë 
e prindërve, dhe nuk mund ta dija se çka dhe në ç’mënyrë kishte 
ndodhur e gjitha. Le t’i përgënjeshtronim pohimet e deponuara, 
ndërsa ata, thonë, nga ana e tyre, do të bënin ç’është e mundur. (Në 
zyre atë moment, përveç drejtorit dhe meje, ishte i pranishm edhe 
avokati i Brekalloviqit.) E përsëris, ata, nga ana e tyre, do të bënin 
ç’është e mundur. Si t’ia kisha përdhunuar Brekalloviqit unë nënën, 
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si të mos ishte përdhunuar aq pafytyrësisht, aq mizorisht, nëna 
ime! Nuk u tërhoqëm nga procesi. Por, duke ju falënderuar, një 
dreq e di, gjithfarëlloj presioneve, sot, gruaja ime, fëmijët dhe unë 
gjendemi në Sent Andrej, jashtë atij vendi dhe, këtë më duhet ta 
shkruaj, jo aq larg sa duhet nga ata njerëz atje. Në një moment 
nëna ime qe ajo që e kërkonte këtë largim, sepse nuk mund të duro-
heshin më kërcënimet dhe shantazhet. Procesi gjyqësor zgjat ende 
dhe do të zgjasë, kjo është më se e sigurt, edhe një kohë. Shpresoj, 
vetëm që Brekalloviqi të përfundojë në burg. Pastaj, e di, një ditë, 
ai do të dalë nga burgu. Si të mos kishte ndodhur asgjë, do të bëjë 
shëtitjen e tij deri te kafeneja e parë për të pirë një raki dopio ashtu 
në këmbë, do ta pijë atë, ndoshta do pickojë kamerieren në pra-
panicë, ose ndonjë pijaneci t’i rrëfejë si ka bërë burg vetëm pse e 
kishte qí nënën e një tradhtari. Se mëmëdhethi i tij e kishte dënuar 
të pafajshëm, se ai, në të vërtetë, është viktima, dhe jo ajo kurvë 
jargashe e qelbur, prej së cilës, për më tepër, ka mundur të marrë 
ndonjë sëmundje veneriane. Por, ani! Gjithkujt sipas meritave. Ai 
do të përfundojë në burg, ndërsa unë tashmë jam në ekzil. Vullne-
tar a jo – është një çështje që kërkon qasje tjetërfare. Fundja, as unë 
vetë nuk jam i pafajshëm ndaj vendit ku e kalova gati gjithë jetën 
time të gjertanishme.

Ta them kalimthi, këtu është mirë. Kjo “pjesë e Serbisë” u sh-
kon për volí pamasë nervave të mi, e mua më duket se, edhe pse të 
paktë në numër, serbët që jetojnë këtu janë krejt ndryshe nga ata 
atje. Ose, ndoshta është më mirë të thuhet, nga ju atje?!

Nesër do vijnë paratë nga Stokholmi, një kushërirë na dërgon 
para në marka gjermane për të mbijetuar tre muajt e ardhshëm, 
sa do të zgjasë, për bindjen time, procesi i lëshimit të vizave për 
emigrim në Suedi, për familjen time dhe për mua. Refika ma so-
lli përmbledhjen e tregimeve tua dhe një libër vjershash, të për-
kthyera keq në serbisht, të një bashkëkombasi të tij, të cilin men-
doj ta hedh në plehra. Qesh, vagabondi, thotë duke bërë me gisht 
në drejtim të librit të vjershave: “Të lexohet nga një, për çdo natë, 
para gjumit.” “Mirë”, them, dhe e shqelmoj nën këmbë. Ndërsa ai 
bie përmbys në krevat dhe shkulet së qeshuri. Më thotë se jam 
një racist kulturologjik serb. Kohë pas kohe, shpirti më lehtëso-
het. Kemi bërë mirë që ikëm nga Serbia, për fëmijët, për gruan, 
për nënën time. Kështu është në dhé të huaj, miku im. Dora, ja,  
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shkruan vetvetiu: “Të shkosh në betejë, për sunduesin e huaj gja-
kun ta derdhësh...”

* * *

Borivoje Adasheviq (Borivoje Adašević) është i lindur më 
1974 në Uzhice. Ka studiuar pranë Fakultetit Juridik në Beograd. Ka 
botuar librat me tregime Ekuilibristi (2000), Nga mbretëria e tretë 
(2006) dhe romanin Njeriu nga shtëpia mbi kodër (2009). Është i 
përfaqësuar në librin e gjeneratës të gjashtë tregimtarëve Shekulli 
qençe (2000), të redaktorit Sasha Iliq, në përzgjedhjen panoramike 
Tregimi për fundshekullin (2000), të Sgjan V. Teshin, si dhe në anto-
logjinë tematike Tregimet e pastiçerisë (2008), të redaktuar nga Da-
vid Albahari dhe Vlladan Mijatoviq Zhivojinov. Borivoje Adasheviq 
është laureat i shpërblimit për tregimin e shkurtër urban në konkurin 
e BAP 2000 (Balkan Association of Publishers) në vitin 2001, në Be-
ograd, dhe fitues i bursës së Fondit “Borisllav Pekiq”, në vitin 2007., 
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Pozhega. Tregimi ”Për sunduesin e huaj” është botuar në librin me 
tregime Nga mbretëria e tretë. 

Përktheu: Anton Berishaj
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Po tundemi e shkundemi. Gjatë gjithë kësaj kohe, e di se po 
më shikon. Është ulur bash karshi meje. Pastaj e zhyt kokën dhe 
kërkon diçka në çantën e vet, unë e shikoj. Është e trashë, ka gushë 
me rrathë që ma përkujton brumin me të cilin gjyshja ime gatuan 
bukë, kërcen valë-valë. Edhe më tej kërkon diçka, mendoj se për 
asgjë nuk ka nevojë, sall po humb kohë. E njoh një nga ato mo-
mentet e shpeshta kur do të dëshiroja që në torbën time të gjej 
diçka të re, që të më befasojë diçka, që të hidhet e të më mbërthejë; 
të më shtrëngojë në fyt më fuqishëm se cilido nga këto shikime 
të mërzitshme dhe këto duhma në këtë transport. Ndalemi. Është 
qetë. Njerëzit, në vend se të vazhdojnë të tunden e shkunden, rrinë 
qetë. Ajo rrëmon nëpër torbë. Ka rrudha në fytyrë, ndërsa gusha 
me rrathë më nuk i lëvrit. Nuk mund t’i largoj dot sytë nga ajo. 
E di se do të më shikojë, e di se do të ndihem keq, se do ta ngrejë 
kokën dhe do të shikojë drejt në mua. Nuk mundem. Nuk mun-
dem, dhe e di se do të vijë ai çast kur do të më duhet t’i takoj ata sy 
të neveritshëm e të ndritshëm blu. Gusha me rrathë hapet, brumi 
derdhet dhe zgjatet, më villet. Tash e kam vështirë ta kthej kokën 
mënjanë. Mollëzat i ka të zgjeruara dhe një shtresë të ujshme mbi 
korne. Kam përshtypjen sikur rastësisht ta ketë lëshuar shikimin 
prej shtatëmbëdhjetë kilesh në mua. Thua se dikujt mund t’i bjerë 
shikimi! Nuk e di se si të pastrohem, të futem nën ujëvarë, që t’i 
shtrëngoj fort kapakët e syve dhe t’i fërkoj si atëherë kur kam qenë 
fëmijë, të më paraqiten ato pikëlat e blerta dhe ato vijat e verdha 
dhe të harroj se çka kam parë. Sillem dhe vendos që deri në fund 
të këtij udhëtimi të shikoj në dritare. Më pengojnë njerëzit që në 
mënyrë të mbrapshtë rrezikojnë hapësirën time.

Në anën tjetër të rrugës kalojnë tri cigane në rroba nate, lara-
lara si peshku mandarin. Janë të bukura. Gati është pesë pasdite, 
ndërsa ato veç kanë dalë në pistë ku as kalimtarët e rastit nuk ua 

Jelena Gjokiq
URBANO NDËSHKIMOR
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zbehin famën. Qeshin, njëra nga to prek flokët në mënyrë ngash-
njyese. Me dy hapa u larguan nga trotuari dhe humbën pas sten-
dave me mallra.

“A do të zbresësh?” pyet.
Kthehem, e mas me sy duke e mospërfillur.
“Nuk e di” ia ktheva.
Nuk është ndonjë pauzë e gjatë, ama është e pakëndshme. Dhe 

për këtë arsye unë flas në vend të saj: “A do të dilni në vendin tim?”
Dhe natyrisht se largohem pakëz. Mosbesuesja plot urrejtje zë 

në thue dhe duke kaluar pranë meje kruhet për trupin tim me gjithë 
gjatësinë që ka. Pastaj shikon anash dhe më gjuan fjalë pas shpine: 

“Po pse je ndalë aty në mes të rrugës?”
“Më ke pyetur në dua të zbres, e jo të ta lëshoj udhën” i thashë.
“O zot më ruaj prej të çmendurve e kllosharëve!” Ndërsa gus-

ha me rrathë ia nisi t’i dridhej prej sikletit. Cicat e saj ia mësyen 
derës dhe u ndalën bash para se ta preknin xhamin.

“A di çka, mbylle frigoriferin dhe qeshu për merak kur të zgjo-
hesh dhe bën vaki vdesësh, trashalluqe “ i them.

Panik. Nga më erdhi kjo e drejtë që t’i them diçka të tillë as-
hiqare dhe të papërshtatshme? 

“Turp të kesh!“ murmuriti nëpër gojën e rrudhur. Shihe, qen-
ka e zemëruar me mua! 

“Ti ia nise e para”, i them, “çka po më këqyr ashtu mrrolshëm?” 
Trashalluqes prapë i dridhet gusha me rrathë. Tashti do të më 

pështyjë, mendova. Ma merr mendja se syri im i majtë lëvriu në 
përgatitje që edhe unë t’ia kthej me pështymë ama ajo hoqi dorë.

“Krihu, moj krijesë!“ tha kur e kuptoi se inspirimi është një 
rrenë e madhe dhe se nuk ia rrok mendja ndonjë qortim më të 
mirë. E ndoshta sall priste se hapja e derës së autobusit do ta për-
forconte efektin. Nuk më ofendoi. Më mirë më përshtatet kështu. 
Le të jetë si jastëk, i butë dhe sfungjeror.

I gjati qeshi. Po i pëlqej këmbë e krye. Me sa duket kujton se 
jam sharmante, sado që kurrë nuk do të bëja diçka të tillë. Nuk do 
të më toleronte të bëja skena të mbrapshta në restorantin e ndonjë 
daje të ndonjë ortaku të tij.

“Ti send s’merr vesh“, i thashë.
Buzëqeshi pak si më lirshëm, sikur donte të ma mbushte 

mendjen. 
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“Përnjëmend shumë mirë po të rri... Pak si çuditshëm, njash-
tu-sikur... e di ti, ndonjë hajvani kur zgërdheshet.” tha.

“Mos të kanë ikur lajmet, çka? Ngushëllime, koleg! Më nuk të 
duhet të jesh kroat që të jesh autsajder. Apo jo?”

Tashmë veç më urren. Vërejtja ishte goxha e fortë. Për merak e 
ujdisur, këtë ai di ta vlerësojë, ama e keqe e panevojshme. Rri varur 
ashtu e kapur për mbajtësen e lartë dhe luhatem avash-avash. Ai 
kroati ka shpinë të bukur.

“Nuk është shaka nëse nuk qesh” i thashë.
“Atëherë mësohu moj të bësh shaka” tha me mjaft dashami-

rësi sa që deri diku më erdhi marre.
Iku edhe ai. I vetmi tip që ishte njashtu siç duhet. Ishte, në të 

vërtetë, më shumë se që duhet për këtë autobus urban. Këtu ulëset 
janë tepër të parehatshme, shoferi nuk ka fjetur mirë dhe është gox-
ha nervoz. Shalli i tij nuk përshtatej me llakun tim për thonj. Shkoi 
me efektin e derës që hapet. Të gjithë këtu kanë diçka të përbas-
hkët. Urbani vjell njerëz dhe gllabëron të tjerë. Gjithmonë e kam 
nuhatur se ku do të lirohet ndonjë vend. Ajo shkathësi kërkon hem 
kohë hem talent. Natyrisht, duhet t’i dish edhe dofarë vakish tjera. 
Kurrë nuk rri në qoshe, ose në mes të harmonikës, ato vende më 
lënë në pozita të papërshtatshme. Është mëse e domosdoshme të 
qëndrosh në mes të ulëseve, bash në mes, ndërsa anën të zgjedhësh 
intuitivisht. Aty ka më së paku tollovi. Shumë shpejt kam mësuar 
t’i lexoj lëvizjet e të tjerëve. Sinjale që thonë “unë së shpejti do të 
zbres” ka në variante të ndryshme. Gratë e lakojnë kaishin, përt-
hekohen me kujdes dhe me trup kthehen ka dalja, kryesisht me 
gjunjë, pastaj buzëqeshin dhe tundin kokën, kryesisht ato më pla-
kat. Meshkujt, në mungesë të torbave, rregullojnë xhaketën ose i 
kalojnë gishtat nëpër flokë, kryesisht në mënyrë të pavetëdijshme. 
Më parë spektri i lëvizjeve të tilla ka qenë më i madh, më zbavitës, 
më shumë fliste mbi pronarët e tyre. Tash gjithë atë spektër e ka 
zëvendësuar një shenjë e përgjithshme – futja e telefonit në xhep, 
ose në çantë. Tashti të gjithë shikojnë në ekranet e vocërra, i kon-
trollojnë mikroçipat e tyre dhe me kujdes i radhisin shkrolat në fja-
litë sintaksikisht të varfra. Kanë harruar të shikojnë rreth e rrotull 
vetes dhe përmbi të tjerët jashtë rreth pemëve dhe ndërtesave dhe 
pastaj nga përmbrapa qosheve i kthehen vetvetes. Në atë mënyrë 
unë ende shikohem. Dhe askush prej tyre nuk më sheh. Askush. 
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Njerëzit janë bash të qetë viteve të fundit, ose flasin përmes 
disa formave të çuditshme. Babai im flet sall për bukë. Qysh është 
shtrenjtuar, qysh nuk është më e bardhë, qysh më parë ka qenë 
më e butë dhe më e nxehtë. Rrallëherë e shoh. Mospagesa e biletës 
është privilegj i qytetit, ndërsa ai jeton aq larg sa që atje as dënimet 
nuk më arrijnë. Disa atë vend e quajnë parajsë. Babai im e thotë të 
kundërtën. Thotë se nuk kemi nga t’ia mbajmë, se send nuk lëviz, 
se edhe ai është duke pritur gjobën e tij aq gjatë sa që po ka frikë se 
do të jetojë gjithmonë; se gjoba është goxha e madhe dhe për këtë 
arsye po vjen dalëngadalë. Me sa më kujtohet, unë i kam nja dym-
bëdhjetë gjoba. Asnjë nuk më ka mbërritur ende. Ekziston një e 
çarë në sistemin ndërmjet GSP dhe gjyqësorit dhe aty mbërthehen. 
Paramendoj atë vatër të gjobave të dorëzuara që fundosen në geton 
e quajtur K.O.B.R.A. (Koncentrimi i Organizuar Burokratiko – Re-
publikan i Agonisë) dhe presin që ndokush t’i nxjerrë nga pritja për 
t’u ekzekutuar. K.O.B.R.A. nuk është hiç vend i vogël. Gjobat e mia 
aty janë peshq të vegjël. Po qe se ndokush në geto ka krahë të nën-
shkruar të fortë, atëherë ato janë vendimet. K.O.B.R.A. të gjitha i 
mban gjallë derisa konkurrenca nuk bëhet tepër e madhe. Shumica 
vriten ndërmjet vete; për disa vendime kurrë nuk merret vesh se 
ku kanë përfunduar.

Në përgjithësi, me gjoba ndëshkohen njerëzit e vegjël, njerë-
zit e thjeshtë, si unë. Ama unë qysh moti kam pushuar së nervozu-
ari. Nuk i bërtas kontrolluesit, nuk ia mbath këmbëve, ia jap doku-
mentet e mia. Bile u them mirë dita, kjo sjellje gjithmonë i huton. 
Në dukje gjithçka duket e kollajshme; i trajnojnë t’i shqiptojnë tri 
fjali: “Mirë dita. Kontrolli. Tregoni biletat, ju lutem” dhe në rast 
se marrin përgjigje negative, aktivizohet më i madhi në ekip, i cili 
ka kaluar trajnimet e veçanta për t’i qëruar hesapet fizikisht. Por 
ç’të bëjnë me ata që sillen mirë e që nuk kanë bileta e kanë shumë 
pyetje? Njëjtë edhe me ta – krejt çfarë duhet për ta ruajtur imazhin 
tradicional të ndërmarrjes shtetërore – ndaj të gjitha mospajtime-
ve të mundshme përgjigjen me mospërfillje, ndaj të gjitha vërejtje-
ve dhe kundërshtimeve reagojnë me heshtje. Nuk njoh njeri që ka 
arritur të zbulojë se kë e kanë epror, sepse deri më atëherë proble-
mi do të jetë vërtetuar dhe veç do të jetë dorëzuar në polici. 

Po të më shihte tash ndokush që nuk më njeh, do të thoshte 
se kurrë më parë nuk kam qenë në autobus urban. Jam e lodhur. 
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Kurrsesi s’po mundem t’i heq qafe shqetësimet. Po më nervozon 
njëfarë gjyshi, është dashur të zbresë qysh para dy ndalesave. Po 
ndihem si të mos isha në vendin tim. Ndoshta do të ishte më mirë 
të shkoj kah fundi i autobusit. 

Sado që, nuk po ankohem, nuk po merakosem se çfarë moti 
është jashtë. Më parë hipja edhe në trolejbus, tash shumë rrallë. I 
kam parë disa raste kur i ka kapur rryma. Mbajtësit në hyrje nuk 
janë bash mirë të izoluar dhe askujt nuk ia ndien për zonjën që 
i është mpirë dora dhe e cila përfundoi në Klinikë. Askush nuk i 
ka ndrequr trolejbusat. Do të duhet të vdesin goxha do njerëz që 
të mbushet buxheti. Bile nja pesëdhjetë të vdekur e nja njëqind 
të sakatuar. Është paradoksale atëherë kur më duhet të marrë një 
vendim: a të flijohem për një të mirë të përgjithshme – të jem njëra 
në mesin e atyre pesëdhjetëve apo të njëqindëve, mbase atëherë 
drejtuesit e shtetit në vend se të qesin para shtëpizave të tyre vepra 
prej gipsi do t’i investonin paratë në ndreqjen dhe mirëmbajtjen e 
trolejbusëve; ose t’i sakrifikoj pesëdhjetë a njëqind dinarë për dorë-
za gome dhe të vozitem pa vesvese. E ngandonjëherë në stacion 
nuk ka shitës, ndërsa mua më duhet të futem duke kërcyer në tro-
lejbus. Kjo është e vetmja zgjidhje. Udhëtari me përvojë i trolejbu-
sit e di se nëse përjashtë është duke rënë shi a borë nuk guxon që 
në të njëjtën kohë të prekë hem trolejbusin hem tokën. 

Babëloku po lëvrin në ulësen time. Kam pasur të drejtë, është 
dashur të zbresë qysh para nja tri stacioneve, ama i ka huqur dhe 
tashti nuk e di se kah është duke shkuar. Me sa duket ka vendosur 
të presë që urbani të kthehet dhe të zbresë matanë rruge. 

“Bash i papërgjeshëm. Dhe me gjithë ato vjet!” u nisa për në 
fund të autobusit, “Më falni, sall të kaloj.“

Gruaja para meje u zhvendos anash me përtesë. Nuk e kup-
ton se nuk kam hequr dorë për shkak të të qenit e pafuqishme. 
Sikur të kisha dashur të ulesha, do ta ekspozoja barkun dhe ndo-
një tip i sjellshëm do të ma lëshonte vendin. Do të ma lëshonte 
vendin sepse ai ashtu ndihet më mirë, sepse e ka bërë një veprim 
të mirë. Dhe të gjithë do të ishim të lumtur e të kënaqur, edhe unë 
do të isha në vendin tim. Ajo këtë nuk e merr vesh, se unë nuk u 
bëj shërbime njerëzve kotnasikoti. Unë, në të vërtetë, nuk i ngjaj 
asnjërit nga këta udhëtarë që rrinë qetë derisa nuk i hipin ndo-
kujt dajak për vdekje. Atje, në fund të urbanit. Çunat. Ata katër.  
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Përse nuk ka fëmijë të çirren? Përse askush nuk është ngritur të 
lajmërojë shoferin? Përse ende nuk jemi ndalur? Dy vetë po e sh-
kelmojnë, ngapak edhe pa zhurmë. Njëri qëndron me këmbë të 
hapura dhe me të dy duart mbahet për shufrën e lartë, thua se 
njërit prej tyre i duhet mbulimi. Thua se do të kthehej ndokush 
për të shikuar. I vogli është i mbështetur për shufre dhe ka shtrirë 
këmbën në vendin ku kalohet. Po të kishte karakter, do ta fuste 
gishtin në hundë. I riu ishte i shtrirë në dysheme. Gjaku i kullonte 
nga hunda dhe rënkonte duke e mbajtur barkun. Asgjë interesan-
te. Ai i vogli që qëndronte pranë dhe shikonte drejt në mua, ai 
përnjëmend ishte interesant. Sundonte me metrin kub dhe men-
donte se ishte i sigurtë. Vura buzëqeshjen për reklamë dhe bëra 
një hap në hapësirën e tij, pafalshmërisht iu afrova, e preka aurën 
e tij të brishtë.

“Çado?“ tha dhe u zbyth një hap prapa. Me sa duket pak si 
tepër ia kam rrezikuar territorin dhe duke m’u kërcënuar shtrëngoi 
grushtin. Përnjëmend nuk besoja se ishte tip që do t’i mëshonte 
gruas, kështu që thashë:

“Paj ndoshta nuk do t’i mëshoje dikujt që mban thjerrëza?”
“A?” Nuk e kishte të qartë dhe kur iu afrova te turinjtë dhe 

sillja kokën ngadalë majtas-djathtas që të mund ta shihte skajin e 
thjerrëzes. “A po sheh?” e pyeta.

“Largomu, moj budallaçkë!” deshi të më shtynte. Bash mirë, 
pra, ai ia nisi i pari. 

I rashë me ballë në hundë. Bile njashtu mendoj. Më kujtohet 
se u rrëzua. Nga rrëzimi i tij m’u ndal frymëmarrja dhe nga goja më 
rridhte gjak. Disi gjithçka ishte e mjegullt dhe bash po e lexoja she-
njën se biletën duhet anuluar në automat kur prapë barku ia nisi 
të më dhimbte fort. Nga skaji tjetër i autobusit vinin policët. Bise-
donin me një zonjë, ajo në mënyrë të pasjellshme drejtonte gishtin 
kah unë. Polici tundi kokën, i dyti e kapi shkopin. Kam mundur me 
orë të tëra të bëja flluska të kuqe të ajrit nëpër hundë, por megjit-
hatë vendosa të çohem dhe t’i pështyj. Ama nuk mundem, gjithçka 
më dhemb. Më dhemb njashtu si kur më pat bartur ortaku im i 
dehur dhe më pas më pat lëshuar përtokë. Disi më dhemb kudo. 
Më dhemb si në filma vizatimor.

I dëgjoja se si qeshnin. Qeshnin sepse e pata pështyrë këmbën 
time. Po e pranoj, ka qenë e kotë. Mirëpoi Gazela është urë e gjatë, 
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nuk mund të lëvizin aq ngadalë. Pyes veten, kur ta ndërtojnë ndo-
një urë të re në këtë qytet, cilën shkallë të cinizmit do të përmbajë 
ai emër? Ndoshta do ta quajnë F1, ose Flesh, ose BeoRrufeja... Atje 
në mes njerëzit me zahmet shikonin në dritare. Nga ulëset e pasme 
tre njerëz lëvizën përpara; një zonje i ra të fikët për shkak të gjakut. 
Urbani ia liroi një buzëqeshje derës së mbramë. E ndjeva urrejtjen e 
tij derisa shikoja se si ata katër vetë zbrisnin një nga një. 

“Ndalu!” bërtiste polici dhe përpiqej ta tërhiqte djaloshin 
mbrapa në autobus. Dyert e shtypnin. Si në përallë gjyshja për gjys-
hin, tre të tjerët e kapën e tërhoqën jashtë me përplasje të dyerve. 
Bile edhe kur përpiqem të buzëqesh butësisht më dhembin buzët 
dhe dhëmbët. “Hape të mbramen!” bërtiti polici, doli përjashtë dhe 
vrapoi disa hapa pas atyre djelmoshave. Atëherë diçka tha në toki-
voki dhe u kthye prapa. 

“Ti e njeh atë djaloshin, a?”
“Pse ia fillove grindjes?”
“Çka e ke këtë dashnor, vëlla, ortak?”
Prapa meje dëgjoja policin e dytë se si përpiqej ta këndellte të 

riun që ishte i shtrirë në dysheme duke e qëlluar lehtë në faqe.
“Pse po hesht, a mund të flasësh?” edhe më tej insistonte.
“Hej, sa e pakrehur qenke. Dëgjo -“, mua prapë nisi të më 

rridhte gjak prej hunde, “a ke farë faculetash?” Këqyri rreth e rro-
tull për të gjetur ndonjë bëmirës. Nga torba i nxora do faculeta për 
higjienë intime dhe ia ofrova policit.

“Ç’i ke këto?”
“Faculeta për pidh” iu përgjigja.
“E tash mund të flasësh, a? Ti na qenke njëfarë mençurake, 

hë? Çohu, do të vish me ne në stacionin policor!”
Nuk kishte nevojë të lodhej aq shumë rreth meje, urbani më 

pështyu si të isha ndonjë kockë e stërthithur. Në stacion përpiqes-
ha t’ua shpjegoja se nuk kisha simpati për të riun dhe se nuk e kam 
mbrojtur për arsye dashurie, dhe as që e kam mbrojtur fare. 

“A e ke ditur se ky i riu është homoseksual?”
“Jo, nuk e kam ditur.”
“Pra, Ju përgjithësisht i dashkeni njerëzit?” përpiqej që bile 

diçka të nxirrte prej meje.
“Nuk i dua njerëzit as përgjithësisht as individualisht” thashë.
“A Ju është dhimbsur ai djali i ri?“
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“Jo.”
Filloi të shtypë, dhe e shoh sesi e fshin gjysmën e fjalisë.
“Po pse jeni rrahur? Ju jeni rrahur?”
“Po, jam rrahur. Kam mbrojtur botën ku jetoj; dhe njerëzit e 

tjerë, qofshin ata homoseksualë apo jo, nuk janë domosdoshmërisht 
pjesë e asaj bote. Jam rrahur me botën ku gjërat e tilla heshten. Ku 
të gjithë udhëtarët rrinë ulur me koka të kthyera mënjanë. Ku të 
rrahin lirisht. Ku kanë të drejtë të të rrahin. Dhe, para së gjithash, 
unë nuk ia nisa e para!”

Atë e shtypi.
“A, pra, Ju qenkeni luftëtare për të drejtat e njeriut?”
“Jo, nuk jam.”
Prapë e hutova. Po të analizohej për së afërmi kapsallitja e saj, 

jam e sigurt se sipas alfabetit Mors kjo do të nënkuptonte thirrjen 
“për ndihmë”.

“E pra, Ju nuk e njihni atë djalë të ri?”
“Jo, nuk e njoh” u përgjigja.
“Nënshkruani këtu.” 
E çoi receptorin e telefonit për t’u mbrojtur nga vërejtjet e mia 

të mëtutjeshme ndaj deklaratës.
Sipas radiografisë gjithçka ishte në rregull. Brinja pak e shty-

pur, ama asgjë për t’u brengosur. Dhe më duhet të pi ujë Prolom. 
Dhe të pushoj nja disa ditë. Nuk ua lejova policëve të më çojnë në 
shtëpi.

Po rri pranë dritares. Kam një pasqyrim të qartë në xham. 
Mendja më shkon tek ai kroati. Mbështetem në jastëkun poroz të 
punuar prej flokëve. Thua se për herë të parë po kaloj nëpër tunel, 
thua se për herë të parë po e shoh ndërtesën e Politikës. E qes ko-
kën në dritare, shoh dyshekun ama nuk e shoh Mbinjeriun. Ai nuk 
i ngjan njerëzve që përdorin ashensorë dhe automobila. Edhe në 
qoftë se shtrihet në dyshekët lara-lara i mbështjellë në batanie ose 
në qoftë se rri pranë fontanës, Mbinjeriu gjithmonë grindet me 
dikë. Kurrë nuk i kam dëgjuar se grinden për shkak të parave. Ai 
kryesisht i bërtet Mjekroshit sesi i mungon njerëzillëku dhe se si 
nuk e di se çka është dinjiteti. Kam filluar të kuptoj se çfarë pjese 
e patjetërsueshme e këtij qyteti janë të pastrehët që rrinë te ndër-
tesa e Politikës. Se atyre iu është dhënë fati i të gjitha diskutimeve 
filozofike. Dhe se ndoshta është më mirë që është ashtu.
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Urbani ungëroi dhe i ngashënjeu edhe disa udhëtarë që të fu-
ten brenda. Një cigan u fut për dere duke bartur një fëmijë në duar. 
Fëmija ka sy të bukur të kaltër si guraleca. Cigani njërin sy e ka të 
mbyllur. I afrohet zonjës që është e ulur pranë meje. Ajo dridhet, 
lakon kaishin në torbën e saj, i kthen gjunjtë dhe gati u çua. Cigani 
ia qet dorën në sup dhe i thotë të rrijë shlirë- 

“Jo, jo, zonjë, ne po kërkojmë lëmoshë. Po kërkojmë lëmoshë.“

* * *

Jelena Gjokiq (Jelena Đokić) është e lindur në Brus në vitin 
1986. Pas shkollimit në gjimnazin filologjik në vitin 2005 regjistrohet 
në Fakultetin e Arteve Dramatike në Beograd. Aktualisht është apsol-
vente në katedrën për Dramaturgji. Me tregimin “Urbano Ndëshkimor” 
është fituese e konkursit letrar ndërkombëtar Lapis Histriae 2010. Je-
ton dhe shkruan në Beograd.

Përktheu: Fadil Bajraj
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Sheshi nuk e mbante më emrin e Marksit dhe Engelsit. Ish-
te tani Sheshi Nikolla Pashiq. Por, brendësia e asaj ndërtese kaba, 
me mveshjet e çjerra prej plastmasi në muret dhe pllakat vinas të 
shplara, edhe më tej me të gjitha frymonte me frymën e zymtë 
të shtëpisë botuese shtetërore, mamut, nga koha e real-socializ-
mit. Ajo që ngjante nëpër rrugë bënte pjesë në aso zymtësie që nuk 
kishin mundur ta prodhonin madje as bolshevikët ortodoksë. Për 
këtë nevojiteshin bolshevikët – zombë, të cilët edhe krahas vullne-
tit më të mirë nuk mund ta gjenin rehatinë. Era nëpër trotuare i 
bartte bankënotat e zhubrosura me një numër kolosal zerosh. Me 
ato bankënota vetëm para tri ditësh diçka mund të blihej. Por sot 
jo më, sepse nga shtypshkronja sapo kishin dalë bankënotat e reja, 
me një numër edhe më të madh zerosh. Në fund të rrugës Princ 
Mihali, te Kalemegdani, shpërndaheshin gratis pako me ushqime 
bazë. Radha zgjatej deri në Terazie, ndërsa ishte e gjerë aq sa në të 
qëndronin krahas njëri-tjetrit nga pesë veta.

Dola me ashensor në katin e katërt. Në korridor, para redaksi-
së, e cila përbëhej nga një dhomë e vogël e stërmbushur me dorësh-
krime dhe numra të vjetër revistash, qëndronte një grua shtatlar-
të, e pashme, me sy të zgurdulluar dhe duar të shtrira, në pozën e 
njeriut që përçon bioenergjinë në largësi. Nja dhjetë metra nga ajo 
rrinte një njeri me mjekër, me xhaketë teksasi. E vështronte me një 
shikim të lodhur.

“Hë? Ndjeni gjë?”- pyeti ajo, me një frymëzim që mezi linte 
hapësirë për përjigje mohuese. Njeriu bëri me kokë në mënyrë të 
papërcaktuar. Ishte Dushani, poeti që, si bashkëpunëtor i jashtëm, 
e kishte rubrikën e rregullt në revistë. Kuptova se bëhej fjalë për 
një eksperiment, të cilin nuk desha ta pengoja.

Në redaksi më pritën redaktori dhe ndihmësi i tij. E kisha sje-
llë një nga tekstet mbi motivet mistike në veprat e shkrimtarëve 

Aleksandër Bjellogërliq
EFEKTI PRUST 
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klasikë dhe modernë. Ishte një serial, për të cilin shpresoja se një 
ditë do të mund të botohej si libër i veçantë. Redaktorët e mbësh-
tetnin këtë ide timen, ndërsa unë isha i kënaqur që botoja në 
revistën që shpërndahej gjithandej vendit. Koha ishte e tillë sa 
dukej se Armagedoni sapo nuk kishte arritur. Njerëzit përgjonin 
shpalljet e matanëbotshme, zbulesat mbi gjërat e fundit. Dukej se 
profecitë janë e vetmja gjë që ka një çmim real. Revista ishte spe-
cializuar pikërisht për tema të tilla. Por redaktorët nuk ishin përfi-
tues ordinerë. Përkundrazi, besonin se një lloj spiritualiteti vërtet 
mund t’u ofronte njerëzve ngushëllim. Vërtet, a mund të shfaqen 
në shoqëritë e kthjellëta, të rregulluara mirë, ku njerëzit të sigurt 
mund të fitojnë dhe grumbullojnë pasuritë, njerëz si Jakob Beme 
ose Meister Ekharti? Përjashtim bënte ndoshta Plotini, i cili kishte 
ardhur në zemër të perandorisë së begatë, ndërsa gjithë jetën ua 
kishte kushtuar realiteteve të matanëbotshme. Por, në kohën e tij 
me të madhe zhvilloheshin luftëra civile dhe priteshin kokat e sun-
dimtarëve. Po, ku kishin vajtur Bemeja dhe Ekharti serb? Në vend 
të kësaj gjithandej gëlonin Raspuqinët dhe Kaliostrët.

“Kësaj here, diçka rreth Njegoshit” – thashë, duke e lëshuar 
dorëshkrimin mbi tryezë, përplot ngazëllim prej shkrimtari. “Ka 
shumë nga ata që te ‘Pishtari i mikrokozmit’ kanë gjetur gjoja ndi-
kime gnostike, por mendoj, megjithatë, se ai nuk e ka ndjekur ide-
në e emanacionit. Tek ai, megjithatë, nuk hetohet ideja e derdhjes 
nga Njëshi, si nga një enë që vetvetiu nuk zbrazet kurrë”. 

Tek po flisja kështu, e ngula duçin e cigares në shpuzore, ndër-
sa tymi prej saj derdhej si të donte t’i ilustronte “Eneadat” e Ploti-
nit. Redaktori më dëgjoi me durim, pastaj edhe ai e shoi cigaren e 
mbetur. U ngrit në këmbë, u shtriq dhe hapi dritaren. Nga oborri 
i ndërtesës, si me komandë, fluturimthi arritën ca pëllumba. Ai 
nga thesi nxori një grusht kokrrash dhe i derdhi në parvazin e 
dritares.

“Çfarë ke të radhës?” – pyeti ai. “Duhet ta kesh parasysh – së 
shpejti do vijë dynumërshi i Vitit të Ri”.

“Efekti i Prustit” – e zbraza mauzerin. “Fenomeni që të gjitha 
kujtimet dhe emocionet e lidhura me to mund të nxiten me aro-
më, dhe në mënyrën që e përjashton përqendrimin e vullnetshëm”. 
Menjëherë pastaj ia krisa një citati që e dija përmendësh: “Kur më 
nuk mbetet asgjë nga e kaluara e largët, kur njerëzit gjejnë paqen 
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dhe gjërat thërmohen e shprishen, megjithatë, në një mënyrë gati 
të padukshme, por më jetëdhënëse, aromat dhe shijet e gjërave 
mbeten gjatë kohë të thadruara si shpirtra, në pritje të çastit të 
tyre, të gatshëm që të na e kujtojnë”.

Ndihmësredaktori e ngriti kokën. “Kjo është nga ‘Koha e ri-
gjetur’?”

“Saktë” – thashë. “Një shllungë mjegulle vjeshte në Sllavi, një 
vrushkull ujërash danubiane i parandjerë në Kalemegdan, madje 
edhe tymrat e nëntorit nga hamallet panoniase, e gjithë kjo mund 
të nxisë impresione të çuditshme, mallëngjyese – përzierje e një 
kujtese të papërcaktuar dhe fymëzimit të fuqishëm”.

Në derë u shfaq Dushani. Eksperimenti në korridor kishte 
marrë fund. Ai u ul dhe ndezi llullën. 

“Si qe?” – ia bëri me sy ndihmësredaktori.
“Eh, si. Nuk ia vlen ta lodhësh kokën. Gjërat e tilla i lë në duart 

e Krishtit. Kështu i këshilloj edhe të tjerët “.
“Mjafton edhe që e dëgjove” – tha redaktori.
Dushani nxori nga torba e gazetarit një deng librash të hollë. 

Ishte revista me tirazh të vogël “Jeta e gurrës së gjallë”, që u kush-
tohej temave spirituale. E kishim nisur dy muaj më parë. Duke i 
falënderuar sponsorët, tani nga shtypi kishte dalë numri i dytë dhe 
duhej të shpërndahej nëpër librari. 

Dushani shkroi në një pusullë disa emra dhe adresa. “S’do ta 
kesh të vështirë. Çoi nga pesë ekzemplarë dhe thuaju se të dër-
gova unë”.

Mendova: nëse njeriu në dekadën e pestë të jetës, njeri me 
familje, mund të jetë aq idealist që në mbrëmjen para Armagedonit 
të punojë si gazetar i lirë, poet dhe botues i një reviste jokomer-
ciale, ahere s’ka kurrfarë pengese që edhe unë të jem idealist, aq 
më tepër që do punoj si shpërndarës. Fundja, e kanë vënë emrin 
tim midis anëtarëve të redaksisë. I mora ekzemplarët dhe i futa në 
trastën time. 

Jashtë frynte erë, duke bartur pika lagështie që çdo çast mund 
të shndërroheshin në sqotë. Kishte kaluar ora katër. Në qiell valë-
zonin re të rënda të përziera me smog, duke sjellë muzgun e her-
shëm të nëntorit, sikur edhe ato vetë po i vendosnin nën rrethim 
shtetin dhe qytetin e leçitur. Po prapëseprapë, njerëzit në atë qytet 
ishin ende gjallë dhe dëshironin të merrnin frymë. Në vitrinën e 
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dyqanit të simiteve në Terazie dikush e kishte vënë tashmë mbish-
krimin e stolisur “Gëzuar Viti i Ri 1994”. E bleva një simite me 
njëzet milionë dinarë. Në kohën që po përtypesha, hynë brenda 
një burrë e grua, pleq të tretur me ecje të pasigurt. Edhe pse plot 
rrudha dhe e kornizuar me flokë dëborë të bardhë, fytyra e burrit 
ishte plot politesë. Ishte ajo, më dukej, fytyrë njeriu të edukuar që 
me indiferencë prej aristokrati t’i pranojë të mirën e të keqen. Ai 
nxori nga xhepi një gjësend të artë, unazë ose manshetë. Pronarja 
e dyqanit u afrua prishaqejf, e vëzhgoi atë gjësend në shuplakën e 
shtrirë, pastaj tundi kokën. Pleqtë dolën në muzgun e ftohtë, me 
ecjen e pasigurt, ashtu siç kishin hyrë. 

Aroma e simiteve, bashkë me mbishkrimin në vitrinë dhe te-
mën letrare për të cilën po mendoja, shkaktoi në mua Efektin e Pru-
stit. Ishte shtimungu i festimeve të kahershme të Vitit të Ri. Çfarë 
kishte mbetur pas gjithë atyre dëfrimeve në kopshtin dimëror të 
djalërisë? Topitja ngashnjyese, indiferenca ndaj vrragëve të kohës, 
në atë çast kur i pagjumë, me gjymtyrë të topitura, del në rrugë dhe 
thith bardhësinë e ashpër të mëngjesit, kërcet me këpucë përreth 
qendrës së qytetit, e vëzhgon bashkinë e qytetit me ornamente ba-
roku të mbuluar me dëborë. Mendon se diku vërtet ekzistojnë mo-
tivet e Krishtlindjeve me pallate të mbuluara me dëborë, me irvasë 
dhe saja. Ndërsa shumë vite më vonë, një ndajnate dimri, pasi ta 
blesh në dyqan një thes me mandarina dhe, me ta nxjerrë një nga 
to, ia qëron lëvoren, disi të zë një trazim i çuditshëm i përzier me 
aromën e dyllës së djegur, sheqerkës dhe sanduiçit me kaçkaval, 
dhe të duket për një çast sikur të të ketë flatruar në vetëdijen tënde 
hija e një vajze të dashur, emrin e të cilës dikur e dije, por që e kishe 
harruar pastaj.

Shqisat më qenë mprehur, fantazia ishte e gatshme t’i ngjyro-
së përshtypjet, duke u atribuuar kontura të papritshme, të krisu-
ra, të stërtheksuara. Kam lexuar diku se aroma është nxitësja më 
e mirë e kujtesës, sepse nervat olfaktorë shkojnë drejtpërdrejt te 
amigdalja, gjëndrra kyçe e sitemit limbal, përgjegjëse për memori-
en dhe emocionet. Neurologët kanë vërtetuar se njerëzit që e hum-
basin shqisën e nuhatjes mund të bëhen depresivë, sepse sistemi 
limbal i tyre rrëgjohet. E çutishme, kjo, sepse brenda meje aromat 
vetvetiu zgjonin melankolinë. Joris Karl Uismansi konsideronte se 
nuk ka gjë më të çoroditur tek ideja se ekziston arti i stisur prej 
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fluidesh aromatike të avullueshme sesa tek ajo që ekzistojnë arte 
të tjera, veprimi i të cilave bazohet në harmonizimin e valëve të 
zërit që ndikojnë në vesh, ose të rrezeve me ngjyra të ndryshme që 
e godasin retinën e syrit. Si është e mundur që askush të mos e ketë 
zbuluar këtë art? – pyeta veten. Shfaqja me siguri do të përjetonte 
fiasko, sepse mu pas aktit të parë nuhatësit në sallë do t’i zinte 
kokëdhembja.

Duke i ndjekur udhëzimet në pusullë, arrita në librarinë te 
Muzeu i Artit të Aplikuar. Ngurroja t’i drejtohesha pronarit ose 
kryepunëtorit, sepse ai pikërisht në ato çaste po e udhëzonte shi-
tësen që mbante evidencën për shitjen. Nga rafti e nxora një libër. 
Ishte revista ortodokse “Otaçnik” /”Kombiari”/, numër tematik 
kushtuar Pseudo Dionis Aeropagit-it. Kurdo që përgatitesha men-
dërisht për ndonjë temë letrare, rastësisht, si e porositur, më dilte 
përpara diçka që më siguronte një moto ose nxitje për të reflektuar. 
Mezi besova se para syve kisha një citat nga “Hierarkia qiellore” e 
Pseudo-Dionis-it:

“Te pjesë të ndryshme të trupit të njeriut mund t’i vëmë re 
simbolet e fuqive qiellore, duke marrë si shembull, bie fjala, aftësinë 
e të parit si figurë të ngritjes së tyre të plotë te Drita hyjnore, të 
gatishmërisë së tyre të përunjët dhe jopasionante për iluminimin 
hyjnor. Aftësia njerëzore për t’i dalluar aromat shenjon aftësinë 
për të pranuar ndikimet hyjnore më fine, që mendja e njeriut nuk i 
kupton dot, si dhe t’i hedhë poshtë ato që nuk janë nga ai lloj”. 

Redaktori i numrit tematik kishte vënë shënimin se pasar-
dhësi shpirtëror i Pseudo-Dionis-it, shën Niketë Stitati, murg i 
shekullit XI dhe nxënës i Simeon Teologut të Ri, pohonte se lutja 
dhe aroma janë në marrëdhënie të ndërsjellë. Sipas tij, janë pesë 
shkathtësi asketike, të lidhura me shqisat: vigjëlimi, mësimi, lutja, 
vetëpërmbajtja dhe heshtja: “Asketi duhet t’i lidhë pesë shqisat me 
këto pesë shkathtësi: të parit me vigjëlimin, dëgjimin me mësimin, 
aromën me lutjen, shijen me vetëpërmbajtjen dhe prekjen me he-
shtjen.”

Njeriu që duhej t’i drejtohesha e kreu bisedën dhe u nis drejt 
pjesës së mbrapme të librarisë. Unë u hodha dhe duke belbëzuar 
shpjegova ofertën me të cilën kisha ardhur.

“Dushani? I bëj të fala”- tha ai. “Por, gjithë çfarë mund të bëj-
më është që librat t’i vendosim në komision. Cili është çmimi?”
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Ai e urdhëroi shitësen që të ma shkruante një dëftesë, ku ishte 
shënuar se u morën pesë ekzemplarë dhe se çmimi i shitjes qe rri-
tur në masën e rabatit të librarisë. 

Caku tjetër ishte te Kurora e Obiliqit. Nuk ishte edhe aq larg. 
Mirëpo, ky lokal më shumë i ngjante një galerie arti, me gjithsejt 
disa botime të shtypura, të ekspozuara shkarazi. Mora guximin dhe 
i ofrova pronarit që t’i blente ekzemplarët pa rabatin e librarisë. Ai 
u mrrol, por me interesim e shfletoi revistën. Pastaj tha:

“Herën tjetër, nëse do të keni ofertë të ngjashme, na merrni 
më parë me telefon. Do të kurseni kohën. Mund ta marr një ekzem-
plar, si informacion për vizitorët. Por nuk paguaj avans.”

Vendosa që atë ekzemplar ta investoja në një vend më të me-
nçur. Libraria e radhës në listë ishte te Teatri Jugosllav i Dramës. 
Ishte mjaft larg, por unë kisha një neveri ndaj transportit publik 
të stërngarkuar dhe nuk doja që aty t’i shpenzoja paratë. Kalova 
prapa një radhe fantazmagorike njerëzish që prisnin për të marrë 
gjëra ushqimore në rrugën Princ Mihali dhe u ktheva drejt Sllavisë. 
Shujta nga buka e bardhë kishte një veprim afatshkurtër dhe në 
gjysmë të rrugës nisën të më lëshojnë këmbët. Organizmi kërkonte 
proteina, ose të paktën karbohidrate më komplekse. Libraria quhej 
“Bata”, mendoj se edhe pronari e mbante po atë emër. Ai më dëgjoi 
me durim, i mori ekzemplarët dhe pa fjalë m’i ofroi dy bankënota, 
edhe pse kësaj radhe revistën e ofrova për shitje në komision. Ato 
nuk ishin bankënota me numër të stërmadh zerosh, por valutë e 
fortë: njëzet marka gjermane. I futa paratë në xhep dhe nxitova 
jashtë para se pronari të ndryshonte mendje. Njëzet marka, ish-
te kjo ngjarje e ditës, një fitim lotarie i papritur. Menjëherë më 
feksi se do mundja t’i mbaj fshehurazi ato para. Fundja, duhej ta 
paguaja mundin e bërë. Në kthim e sipër, te Sheshi i Lirisë, brej-
tja e ndërgjegjes më detyroi ta ndryshoja planin. Do ta mbaja për 
vete gjysmën e shumës, ndërsa pjesën tjetër do ta jepja në fondin e  
revistës.

Para ndërtesës në Rrugën e Dushanit hyra në dyqanin e ba-
kallit me qëllim që t’u bëj një spastrim rafteve ku ishin renditur ar-
tikujt ushqimorë. Kisha para për kroasanë, jogurt, puter, kafe dhe 
dy palë salsiçe të trasha, po edhe të më tepronin. Pas derës së apar-
tamentit në katin e dytë dëgjohej një piano. E futa çelësin në bravë, 
por një çelës tjetër ishte tashmë nga ana e brendshme. Pasi i rashë 
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ziles, loja në piano u ndërpre, por u dëgjua një muzikë tjetër. Ishte 
një arie me të cilën më thuhej që të mos guxoja të hyja në dhomë 
me këpucë, sepse gjatë uverturës u luajt pjesa me fshesën elektri-
ke. U hodha në krevat dhe shikoja tavanin. Isha i raskapitur, por 
në ndërkohë më kishte ikur oreksi. A ishin këto punët me të cilat 
duhej të merrej një njeri njëzet e gjashtë vjeç? Aleksandri i Maqe-
donisë në atë moshë tashmë e kishte pushtuar gjithë botën. Peran-
dori Dushan ushqente mendimin që ta merrte Konstantinopojën. 
Tipa më të rinj se unë tashmë kishin grumbulluar një pasuri të tërë 
duke stërshitur valuta të huaja dhe duke kontrabanduar benzinë 
nga Rumania. Më feksi në mendje se unë isha i lindur për ndonjë 
planet tjetër, por me ndonjë vendim të pamatur isha shfaqur mu 
në këtë dhe ishta vonë të më tërhiqnin mbrapa. Është dashur në të 
vërtetë të isha lindur në planetin Mongo, ku do të isha Flësh Gor-
doni. Atje do ta njihja perandorin e gjithësisë Mingun dhe, me pak 
fat, do të bëhesha i dashuri i së bijës së tij, princeshës Aura.

“Kur do të nisesh?” – më pyeti ajo e pezmatuar.
“Nesër”- përgjigja me po atë ton.
Vërtet, tani gjithçka kishim lënë mbrapa nesh dhe kështu ish-

te prej kohësh.
Me humor të mirë, ajo tha: “Do të të ndihmoj t’i rregullosh 

gjërat në valixhe.”
“Në të vërtetë, pasnesër” – e korrigjova veten pasi mendova 

pakëz. “Më duhet t’i kryej edhe disa punë.”
Isha i shtrirë në shtrat, ndërsa nga dhoma tjetër përsëri dëgjo-

hej pianoja. Etyda shkonte vaj, edhe pse pa një dinamikë, por në 
partiturë ishe një vend pak më i vështirë dhe në atë vend melodia 
ngecte çdoherë.

* * *

Paradite ktheva në filialin e Bankës së Vojvodinës tek Shtë-
pia e Sindikatave. Paratë duhej tërhequr po atë ditë me të arritur 
pagesa, sepse që të nesërmen do të zhvlerësoheshin përgjysmë. Si 
për inat, atë ditë bëhej pagesa e pensioneve dhe në të gjitha ban-
kat kishte radhë të pafundme. Në redaksi më kishin thënë një ditë 
më parë se e kishin paguar honorarin tim për shkrimin e mëpar-
shëm rreth profecisë së Jejtsit lidhur me koncepcionin e Jungut 
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mbi sinkronicitetin. Por a ishte regjistruar pagesa dhe a kishte arri-
tur në xhirollogarinë time? Nëse do hyja disi jashtë radhe dhe do 
përpiqesha të pyesja nëpunësen, do bëhej rrëmujë e paparë. Edhe 
nëse nëpunësja do të pranonte t’i kushtonte ca minuta kohë rastit 
tim, pensionistët e acaruar do të më vendosnin para artilerisë së 
topave. Po një ngasje të tillë me siguri do ta ndjeja edhe unë po të 
isha në vendin e pensionistëve. Pas një ngurrimi jo të vogël, zura 
vend në fund të radhës. Kurdo që më rastiste të ndodhesha në një 
situatë të tillë, i trembesha sulmit të panikut dhe nevojës së papër-
ballueshme që t’u imponohesha njerëzve, duke shqiptuar zëshëm 
parulla plot sarkazëm në lavdi të kamarillës sunduese. Sipas stati-
stikave, në këtë gjeneratë kishte të paktën shtatëdhjetë për qind 
sish që votën ua kishin besuar komunistëve të tankeve, po do ta 
bënin një gjë të tillë edhe sikur zgjedhjet të ishin vërtet të lira. Por, 
kujt t’i imponohesha? Ishte po aq e sigurt se midis këtyre njerëzve 
kishte të paktën njëzet për qind sish që kishin thënë jo. Pas diç më 
pak se një orë, arrita te sporteli. Paratë tashmë ishin në llogari. 
Ishte një shumë mizerabël – tetëqind milionë dinarë. Mund të blija 
me to tri pako cigare dhe njëqind gramë kafe. Por ata ishin tetëqind 
milionët e mi, të cilët i kisha fituar duke shkruar për Jejtsin dhe 
sinkronicitetin.

Nga lista e djeshme kishte mbetur vetëm libraria “Plato” në 
Sheshin Studenti. Pasi i dorëzova ekzemplarët, në vitrinë vura re 
një afishe të vogël: “Mësimi mbi energjitë hyjnore në traditën e 
etërve të shenjtë të Kishës ortodokse: flet hirësia e tij, peshkopi 
budimas Danillo (Kërstiq).” Ishte kjo një gjë që më interesonte. Li-
gjërata ishte paraparë të mbahej në orën 17 në amfiteatrin e Fakul-
tetit të Filozofisë. 

I bleva njëqind gramë kafe dhe tri pako “morava”. Një kohë 
shëtita në Kalemegdan dhe shikoja lundrimin e mauneve të rënda, 
kaba, nëpër Savë e Danub. Mbi Beogadin e Ri valëviteshin gazra 
të turbullt, nga bedemet e kështjellës së vjetër mund të ndjehej 
dridhja e avujve të lagësht të lumit. Mendova se si aromat e ngjar-
jeve të kahmotshme vërtet “ presin çastin e tyre, të gatshme të na 
i sjellin në kujtesë”. Me tramvaj zbrita rrugës Tadeush Koshqushk 
dhe dola në stacionin e dytë. Në apartamant nuk kishte njeri. U 
përpoqa të përgatisja diçka për të ngrënë, por salsiçet e trasha qenë 
krejt pa shije, të mbushura me copa dejsh të mëdha si topa ping-
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pongu... Gjithçka më fliste në favor të idesë se duhej të bëhesha 
vegjetarian, por mua më mungonte fuqia e vullnetit, gatishmëria 
për të marrë vendime, fuqia morale. U shtriva në shtrat dhe vëzh-
goja tavanin. 

Pas disa çastesh dëgjova një gërryerje në bravë. Depërtonin 
zëra nga banjoja, nga kuzhina, pastaj nga dhoma fqinje përsëri u 
dëgjua pianoja. Ishte kjo një etydë e re, e paushtruar ende. Pre-
klat lëshonin tinguj nervozë, me përsëritje të shpeshta. Pasoi  
një pauzë.

“I ke paketuar të gjitha?” – pyeti ajo nga dera.
“Më vonë”- thashë. 
Disa çaste mbretëroi qetësia.
“Sytë i ke aq të lodhur” – tha ajo. “Pse nuk i lave flokët?” Meqë 

nuk u përgjigja, ajo vazhdoi: “Pse vendose që të gjitha t’i lësh për 
nesër?” Pyetja qe shtruar me intimitet, pa armiqësi në ton.

Mos është kjo luhatje? – pyeta veten. Si është e mundur? Jo, 
kjo ishte tjetër gjë. Nevoja për një njëaktëshe dramatike të fundit. 
Edhe pak hedhje faji, tone të larta, mundësisht një rënie efektive në 
gjunj. Përpjekje e bukur, por një teke që nuk mund ta përmbushja. 
Gjithçka, madje edhe këtë, prej kohësh e kishim lënë pas nesh. 

“Gjithsesi, jo përpjekje që të ta bëj qejfin” – thashë.
Me bishtin e syrit vëzhgova në drejtim të derës. Tashmë nuk 

qe atje. Përsëri u dëgjua pianoja.

* * *

“Imagjinojeni një rreze vatre si energji ngrohtësie dhe das-
hurie të Zotit” – dëgjova të fliste peshkopi budimas, Danillo. Në 
amfiteatrin e stërmbushur të Fakultetit të Filozofisë, ligjërata mbi 
energjitë hyjnore kishte filluar më shumë se një orë më parë, por 
prelati plak e trupimët gjithë kohën po qëndronte në këmbë. 

“Paralelisht me atë rreze vatre” – vazhdoi ai me zërin e frymë-
zur, si një fëmijë që për herë të parë e zbulon një të vërtetë të thellë 
– “është rrezja e shkëlqimit të Diellit – ajo do të ishte energjia e 
bukurisë së Zotit. Energjia e tretë është energjia e modestisë ose 
përvujtnisë së Zotit, e katërta – e urtësisë së Zotit, e pesta – e drej-
tësisë së Zotit, e gjashta – e kreacionit të Zotit, e shtata – e erëmi-
mit ose aromës së të pakrijuarës, të të përjetshmes.”
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Të jetë e mundshme? Kjo më duhej, dhe pikërisht këtë e dëgjo-
va në orën e dytë të ligjëratës. Rrëfimi për efektin e Prustit tashti 
kishte marrë formë në masë të madhe në kokën time.

“Zoti ka edhe aromën e vet, të pakrijuar, të përjetshme” – e 
përsëriti edhe një herë ligjëruesi, si të donte të më trimëronte dhe 
të më bënte më të fortë në qëllimet e mia. Me ta përfunduar fjalën, 
ai e bekoi publikun dhe u nis drejt daljes, me një hap të fuqishëm 
dhe rinor. Njerëzit u ngritën në këmbë për ta përshëndetur në he-
shtje. Qëndroja edhe unë, duke mos parandjerë se ajo do të ishte si 
duket ligjërata e fundit publike në Beograd e peshkopit plak.

Jashtë bënte terr. Rrugës kalonte një kolonë makinash ush-
tarake. Në çdo skutë kishte kontrabandistë që pëshpërisnin: “De-
viza”. U nisa më këmbë drejt Rrugës Dushani. Gjithçka qe gati: në 
xhep kisha mjaft para për biletën e autobusit, ndërsa gjërat i kisha 
të paketuara në valixhe. Më duhej një pushim, një gjumë i gjatë 
dimëror pas të cilit ndoshta do të lindë dielli.

Ana ballore e shumëkatësheve ishte e përhimtë, e rrëgjuar. Du-
kej sikur përkuleshin kërcënueshëm mbi kalimtarët. Përnjëherësh 
ndodhi një ndryshim. U ndërprenë dritat në atë pjesë të Dorqollit. 
Në dyqane ndezën qirinj, ndërsa nëpërmjet vitrinës së një kafeneje 
viheshin re fytyrat e mysafirëve të ndriçuara nga flaka. Nga rrugët 
e afërta u sulën nxënësit që e kishin mbaruar mësimin në turnin e 
pasditës. Çupulinat fytyrëbukur dhe me flokë të gjatë, të shprishur, 
ecnin në shoqërinë e djemve dhe hareshëm gajaseshin së qeshuri 
me barcoletat e tyre. Ndonjë fjollë depërtonte muzgut, ndërsa nga 
cepet e ndërtesave pikonte ujë. Rruga Kapiten Misha çonte kodrës 
përpjetë, drejt udhëkryqit në majë të bregut të gjerë. Po të drejtohej 
shikimi majëkodre, mund të shihej se si drita e zbehtë, e davaritur, 
që depërtonte nga kuartet e largëta, e përqafonte qytetin si një aure-
olë mistike. Njerëzit kalonin pranë dhe portretet e tyre për një çast 
do ravijëzoheshin në atë skenë të mjegullës fluoreshente. Skaj trotu-
arit po shkrihej mengadalë skllota e borës dhe era e bartte një aromë 
të butë, melankolike, që t’i kujton buzëqeshjet e vajzave të reja dikur.

* * *

Aleksandër Bjellogërliq (Aleksandar Bjelogrlić) (Zrenja-
nin, 1967), prozator, eseist, përkthyes. Ka botuar, midis tjerash, përm-
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bledhjet me tregime Ngacmimi i hipotalamusit (1994), Krakeni; novela 
dashurie dhe misteri (1996), Anonimusi (2005) dhe Opsioni i themeltë 
(2007), si dhe romanin Akuareli brazilian (2010). Përmbledhjet e ese-
ve Arkipelagu i padukshëm (1994) dhe Tri ese; mbi lugatin e rrëfimit 
(2000). Ka përkthyer në serbisht prozën e Montegiu Roudz Xhejmsit 
(Libri mbi shpirtrat, 1998, 2006), Tim Parksit (romanin Inkandeshen-
ca, 2003) Robert Xhejms Volerit (romanin Njëmijë rrugë fshati, 2004), 
Doris Lesingut (Skica londineze, 2009), si dhe eseistikën e Emanuel 
Volerstinit, Xhon Llukaçit, Donald Rejfildit, Pol Kantorit dhe autorëve 
të tjerë. 

Përktheu: Anton Berishaj 
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1.

Jam tridhjetë e tetë vjeç. Punoj në përfaqësinë e një firme 
gjermane në Beograd. Tregtoj me plastmas. Shefi im, zoti Fuks, 
më thotë se jam në moshën kur karriera e njerëzve në këtë biznes 
e arrin zenitin e vet dhe dalëngadalë e merr teposhtëzën. Do të du-
hej, shton ai, të bëj diç serioze nëse mndoj të mbetem “mbi shalë”. 
Nuk e di tamam se çfarë nënkupton ai me këto fjalë. Të gjitha obli-
gimet e mia i përmbush me ndërgjegje, në punë shkoj me rroba të 
hekurosura; me përpikmëri i ndjek parimet afariste që janë të shty-
pura dhe të vendosura në kornizë pranë derës, si dhjetë urdhëresat 
e Tënëzot: përgjegjësia, respekti, perfeksionimi dhe shkathtësia. 
Por kjo, si duket, nuk mjafton. Kohë pas kohe fluturoj në linjën 
Beograd-Hamburg. Këto udhëtime i përjetoj shumë rëndë, sepse 
nuk ka fluturime të drejtpërdrejta, prandaj një kohë doemos më 
duhet ta kaloj në aeroportin e Mynihut ose te Frankfurtit, duke 
pritur avionin e linjës. Me atë rast patjetër i blej DWC, Spiegel dhe 
Focus. Porosis kafe dhe tiramisu, i shfletoj faqet e biznesit në të 
tri revistat dhe, me lugën në dorë, njëkohësisht i përcjell lajmet 
për qarkullimin global të parasë. Midis dy kafshatave të tiramisusë, 
gjerb një gllënjkë të kafesë filtër. E mbaj për disa çaste në gojë, duke 
u kënaqur me reaksionin kimik që përftohet në ato momente.

2.

Nuk e di nëse ishte rastësi apo jo, por pikërisht në atë çast të 
shenjtë në aeroportin e Mynihut më qortoi një zë i njohur: “Ti dikur 
i doje shampitet...” Më shkoi keq kafshata. Pranë tavolinës sime 
qëndronte një djalosh, buzëqeshja e të cilit sa s’më paralizoi. Desha 

Sasha Iliq
KUARTI KINEZ
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t’i bëj disa gjëra përnjëherësh, por në vend të kësaj mbeta i palëvi-
zsshëm në karrige. “Ç’u bë? E ke harruar mikun e vjetër?”, pyeti. 
Në vend të përgjigjes, disi u çova dhe e përqafova fort. Duart e tij 
mbetën të palëvizsshme, pastaj më rrahën shpinës të shkujdesura. 
“Robi! Plako! Prej nga ti këtu?”, belbëzova llagapin e tij, duke e ftu-
ar të ulej me mua. Ai për një çast u mëdysh, pastaj u ul në karrigen 
përballë. E vëzhgoi përmbajtjen e tryezës dhe buzëqeshi: “Ti vërtet 
paske ndryshuar, ë?” “Si po mendon?” “Shoh, i lexon ato gjëra seri-
oze...” Ëëë, këto. Broçkulla. Po kaloj kohë me to. Po pres fluturimin 
për Hamburg. Po ti?” Fytyra e Robit mori një seriozitet djaloshar, si 
atë ditë që e kisha njohur. Pastaj befas shpërtheu në gaz. “Nuk do ta 
besosh”, tha, “disa njerëz nuk ndryshojnë... Natyrisht, nuk mendoj 
fizikisht.” Bëra me kokë dhe shpejt e shpejt i palosa gazetat, duke 
ndjerë një bezdi gjithnjë e më të madhe para shokut të fëmijërisë, i 
cili pas aq vitesh u shfaq papritmas. E masnim njëri-tjetrin nga dy 
anët e kundërta të tavolinës, si të ishim ndeshur përnjëherësh në 
ring. Nuk mund t’i numëroja vitet që kishin kaluar nga takimi ynë 
i mbramë. Isha i vetmi që kishte shkuar për ta përcjellë atë, nënën 
e tij, vëllain dhe motrën nga stacioni i S. Kishte filluar të binte shi. 
Qëndroja në peron me stripin më të ri të edicionit “Zbulimi i botës” 
në dorë. Në atë fletore që mbante titullin Pisaro tek inkat kishte 
edhe disa tabela të presuara të stripit tonë të përbashkët, të pa-
përfunduar, që e kishim titulluar Kolonia e të mallkuarve. Robi, më 
kujtohet, bëri me dorë prishaqejfas, pastaj autobusi doli së prapthi 
nga peroni, mori kthesën dhe u largua në natën me shi. Duke më 
parë të hutuar, miku im u përpoq të bënte shaka në llogari të tij. 
Nuk i shkoi përdore. E shikoja ashtu siç mund ta ngulisësh shiki-
min mbi njeriun për të cilin vetëm më vonë e kuptojmë se ka mun-
dur të jetë ndoshta kipci ynë. Robi pa dyshim ishte i tillë. Mënyra 
si i mbante duart mbi tavolinë. Grimasat që i bënte në përpjekje që 
të më bënte me humor: e gjithë kjo më përngjante mua ashtu siç 
isha dikur. I tillë çfarë isha ndoshta atë natë në stacionin e autobu-
sëve. M’u kujtua se nëna e tij qe ajo që kishte parë ngjashmërinë 
midis nesh dhe që e kishte komentuar me një zë plot dashaligësi. 
As atëherë, ashtu as sot, nuk mund ta kuptoja dot cilin prej nesh 
donte ta lëndonte me atë ton: të birin e saj apo mua. Robi i kërciti 
gishtërinjtë, në përpjekje të më kthente në realitetin e aeroportit 
të Mynihut. Shikova orën. Po afrohej koha e nisjes sime. Të dytë i 
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mblodhëm supet dhe me nxitim i këmbyem e-mail-at. Dhe derisa 
po i premtonim njëri-tjetrit se do të takoheshim përsëri – edhe pse 
që në atë çast e dinim se nuk do ta bënim kurrë një gjë të tillë, të 
paktën jo me vullnetin tonë – Robi më futi në çantë një fletore for-
mati të vogël. “Ç’është kjo?”, u hutova. “Shfletoje rrugës, nëse gjen 
kohë”, tha Robi buzagaz, “ca njerëz nuk ndryshojnë, e di.” “E di, dhe 
kjo më shqetëson.” “Cool”, më trimëroi ai, “gjithnjë i luaje ato rolet 
me përgjegjësi. Është koha ta luash një letër tjetër.” “Ëhë”, thashë, 
megjithëse komenti i tij nuk më pëlqeu aspak. Desha ta pyesja për 
motrën, por kuptova se nuk më kishte mbetur më kohë. Robi bëri 
me kokë, duke m’i shtrirë gazetat e mbledhura nga tavolina: “Do e 
përshëndes”, shtoi, “mos u bër merak.” 

3.

Kushedi nëse do ta kujtoja ndonjëherë atë kohë nëse nuk do 
ta kisha marrë atë fletoren e Robit, në të vëretë stripin që e kish-
te botuar te Black Eye Comics, njëfarë botuesi nga Montreali, me 
titullin Qyteti inkandeshent. E shfletoja në aeroplan, i mahnitur 
me mjeshtërinë e vizatimit dhe kuadrin që Robi e kishte arritur 
gjatë vitesh. Ndjeva një trazim, sepse që në faqet e para e njoha 
fytyrën time. Nxitova drejt mesit të fletores, kuptova se aty ishte 
rrëfyer edhe historia ime. E pashë fytyrën e vajzës së vogël nën 
maskë. Qëndronte në një kudër me gishtin e drejtuar, mu ashtu 
siç qëndronte para meje shumë vite më parë. E palosa stripin dhe 
u përpoqa ta largoja mendjen prej tij, ashtu siç i neveritet njeriut 
gjithçka për një çast pasi ta mendojë se jeta e tij ishte nisur dikur 
moti në një drejtim të gabuar. Mirëpo, imazhet vinin vetvetiu.

Në qytetin S. kishte vend të mjaftueshëm për të gjithë. Për ata 
që jetonin në qendër, si dhe për ne nga periferia, prej nga shkonim 
në shkollë, kinema ose pastiçeri. Qyteti kishte një kinema, “Sve-
tozar Markoviq”, dhe dy salla: të madhen dhe të voglën. Po ashtu, 
kishte edhe dy pastiçeri, të cilat ne mesin e viteve tetëdhjetë ende 
qëndronin njëra pranë tjetrës, mu në qendër të qytetit, jo larg nga 
shtëpia e mallrave ”Beograd” dhe shkollës fillore “17 Tetori”. Njëra 
quhej “Pehlivani”, ndërsa tjetra “Te xha Riza”. Edhe pse ishin njëra 
pranë tjetrës, rrallë ndodhte që njerëzit e njëjtë t’i frekuentonin të 
dyjat. Secila kishte klientët e vet, të mësuar me lloje të caktuara 
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ëmbëlsirash dhe limonatë. Po megjithatë, me kohë, një vëzhgues 
i vëmendshëm do të mund të vinte re se “Pehlivani” i bashkonte 
njerëzit nga qendra, ndërsa “Xha Riza” i shërbente ata të periferi-
së. Dhe ne, fëmijët, sipas një rregulle të pashkruar e ndiqnim atë 
ndarje të hapësirës për jetë. Qyteti S. në ato vite ishte i mjaftue-
shëm për të gjithë njerëzit, por dy pastiçeritë e tij, në një mënyrë 
të çuditshme dëshmonin se nuk ishte tamam ashtu. Në skenën te 
“Pehlivani” dhe “Xha Riza”, më shumë se kudo tjetër, manifesto-
hej ekzistenca e asaj barriere të padukshme. Askush nga ne nuk 
mund ta kuptonte asohere arsyen e asaj ndarjeje. Kur mendoja më 
vonë për atë kohë, vija te përfundimi se me të gjithë ne drejtonte 
një Mjeshtër i Madh. Shpejt heqja dorë nga ajo tezë dhe anoja nga 
teoria marksiste mbi ekzistencën e klasave, sipas të cilës klientët e 
“Pehlivanit” ishin përfaqësues të klasës më të pasur, respektivisht 
të atyre që në duart e veta i kishin mjetet e prodhimit, pra edhe më 
shumë para. Prandaj, “Xha Rizën” e vizitonte proletariati, respek-
tivisht njerëzit me xhepa të cekët dhe pantallona të grisura. Një gjë 
e tillë më dukej e vetëkuptueshme, sepse asgjë më mirë nuk mund 
ta ngrente atë mur të padukshëm sa dallimi në çmime që doemos 
duhet të ketë ekzistuar. Më vonë kam mësuar se një dallim i tillë 
konstant i çmimeve as që ka ekzistuar. Çmimet e pastave ndrysho-
nin vazhdimisht, sepse pronarët e pastiçerive në atë kohë, si reci-
div i klasës së shuar prej kohësh të zejtarëve- privatë, në atë mënyrë 
ndikonin në krijimin e një lloj tregu të lirë. Bënin garë për klientë, 
ndërsa për klientët si duket ishte njësoj sa kushtonte një baklla-
va, një gotë bozë a limonatë. Ata u përmbaheshin do parametrave 
tjetërfare, jashtë logjikës ekonomike.

4.

Banonim në lagjen e punëtorëve Kolonia. Ishte ajo një radhë 
trekatëshesh, me fasada të zhveshura ngjyrë të verdhë, pranë rru-
gës me kalldrëm që e lidhte Birrarinë me Fabrikën e kabllove. Çdo 
mëngjes lagjia e punëtorëve zgjohej heret dhe njerëzit nxitonin, 
secili në drejtimin e vet: drejt Birrarisë ose drejt prodhimit të ka-
bllove. Vetëm nëna e Robit, sa më kujtohet, punonte në lavande-
rinë e hotelit “Bishti i Bibanit”. Ai, nëna e tij, vëllai më i vogël dhe 
motra ishin të ardhur nga Peja. Më kujtohet dita kur nga dritarja 
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e vura re një djalë të panjohur në parkun përpara pallatit. Dola në 
oborr dhe qëndrova një kohë në një distancë të sigurt, sikur kis-
ha drojë nga reagimi i tij. Djaloshi mbante një fanellë të hirtë e të 
zgjatuar me fytyrën e Titos në gjoks. Nga rrudhja e saj, nga larg më 
dukej se Tito ma bënte me sy. Pasi djaloshi u drejtua, gjithçka ishte 
përsëri si është më së miri, vetëm jaka kishte mbetur krejtësisht e 
zhubravitur. “I ri je ti?”, pyeta derisa po i afrohesha. “Ëhë”, mur-
muriti djaloshi, “e ti?” Nuk dija çfarë t’i them në atë çast: “Këtu”, 
thashë, “nga pallati.” “Ëhë”, më vëzhgoi djaloshi, “domethënë, njëri 
nga ata.” “Nuk kuptoj.” “Njëri nga ata që na qëlluan me gurë me të 
arritur.” “Nuk isha me ta.” Djaloshi tundi kokën, e kapi shkopthin 
e hedhur të akullores dhe në rërë i vizatoi dy katrorë, njërin më të 
madh, tjetrin më të vogël. “Këtu qëndronit ju dhe bërtisnit Kine-
zë, ikni në shtëpi!”, tha duke treguar në katrorin më të madh: “Ma 
qëlluat vëllanë në krah.” “Me gur”, shtoi. “Vërtet nuk e di”, thashë 
duke u përpjekur që në vend të katrorit më të vogël në pluhur ta 
imagjinoja familjen e posaardhur. Edhe pse më parë kisha dëgjuar 
se të ardhurit nga Kosova në S. i quanin kinezë, Robi ishte kinezi i 
parë që e kisha njohur në jetën time. “E di çka”, tha, “në Pejë e kis-
him më mirë.” “Nuk e di, pra, pse dreqin keni ardhur këtu?”, shtova 
me sarkazëm. Djaloshi u bë papritmas serioz. “Shporru!”, tha me 
ashpërsi dhe ma ktheu shpinën. Kështu filloi shoqëria jonë.

5.

Gjatë fluturimit për në Hamburg meditoja mbi vizatimet e 
Robit. Nuk e vëreja më ndikimin e Hugo Pratit, as fiksimin pas 
trupit femëror të Manares. Fytyrat që i vizatonte nuk e kishin më 
atë formën tipike katrore, karakteristike për vizatuesit e Bonelly 
Comics-ëve. Vetëm kohë pas kohe, duke shfletuar kuturu stripin 
e tij, gjeja një ndryshim perspektive, të tillë çfarë e donte Zhiroja i 
hershëm. Ashtu edhe e patëm filluar në kuartin tonë kinez. Nëpër-
mjet stripave për Blueberry-n. Ai duhej të bëhej një Zhan Zhiro, 
ndërsa unë Zhan Mishel Sharlieja i tij. Një ditë Robi senior u shfaq 
me Stripotekën nën sqetull. “Kështu bëhet”, tha duke u ulur pranë 
meje, në kodrën mbi gypin e madh që i derdhte ujërat e ndotura të 
fabrikës në lumë. “Si mendon ashtu?”, pyeta. “E ke parë episodin 
e ri të Blueberry-t?” “Jo. E dua më shumë Xheremajan.” “Marrëzi”, 
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bëri me dorë Robi duke shfletuar Stripotekën. “Hermani ka dorë të 
fortë dhe është tepër i ngadalshëm, e di.” E shikova me mosbesim. 
Për një çast ai djalosh m’u bë i padepërtueshëm. Fliste për stripat 
me aq shumë vetëbesim sa nuk e kisha ndeshur më parë. Pastaj në 
konfidencë ma rrëfeu sekretin e tij - që ai prej kohësh ushtronte 
vizatimin dhe se një ditë do të shkonte në Perëndim për ta spro-
vuar veten në këtë fushë. Vetëm i duhej një histori e mirë. Në Pejë 
tashmë kishte bashkëpunuar me një skenarist të quajtur Shala, një 
djalosh që shkruante gjëra tmerrësisht të mira, por kjo kishte marrë 
fund një herë e mirë. I thashë se ndoshta unë mund të mendoja 
diçka. Robi ma tërhoqi vërejtjen: “Historitë nuk janë një gjë naive, 
e di...” Bëra me kokë duke u shtirë një djalë me përvojë. Nën ne gypi 
i kanalizimit po përjetonte ekstazën. Ajri po bëhej i padurueshëm. 
“Ikim që këtu”, tha Robi, “para se të qelbemi. Sonte do të m’i shpje-
gosh të gjitha në pastiçeri. Dakord?” E konfirmova se mund ta bëja 
dhe u nisa vrap në shtëpi.

Atë mbrëmje u vonova pak. Robi tanimë ishte te “Pehlivani”. 
Pranë tij rrinin vëllai dhe motra. I vështrova disa sekonda nëpër-
mjet xhamit të pastiçerisë, duke mos mundur ta fsheh bezdinë që 
po i shihja aty. Me dorë ua bëra me shenjë që të dilnin, por asnjëri 
nuk lëvizi. Nuk mund të bëja asgjë tjetër pos t’u bashkohem. Tre-
shja e pazakontë po luftonte tashmë me porcionet e veta. Me t’u 
afruar tavolinës së tyre, për herë të parë e pashë Llanën. Në fytyrë 
e kishte një maskë druri që e kishte lidhur me një kordhele të kuqe 
në pjesën e mbrapme te kokës. Cepi i poshtëm i maskës e përcillte 
vijën e flegrave të hundës për t’u drejtuar pastaj te guaskat e ve-
shëve. Sytë e saj të zinj shquheshin edhe më shumë pas asaj maske. 
Për një çast ndali së ngrëni akulloren, duke më matur nga koka 
te thembra: “Vetëm mos bër sikur je i çuditur!” “Jooo. Mos është 
ndonjë forë?”, pyeta derisa po porosisja një porcion shampite dhe 
limonatë. “Llana ka një vrragë”, tha shkurt djaloshi i qethur, duke 
treguar njollat e zeza të dhëmbëve të vet. “Çfarë vrrage?”, thashë i 
hutuar. “Nuk dëshiron ta dish”, tha qortueshëm Llana. Robi i Vjetër 
ia bëri një brokë Robit të Ri dhe më ftoi në karrigen e lirë pranë tij. 
“Le të punojmë”, urdhëroi me një zë serioz.

Nuk arrita as ta parashtroj syzhenë e tregimit tim kur te “Pe-
hlivani” u shfaq një shoqëri e vogël që, posa na pa pranë tavolinës 
te këndi, menjëherë filloi të kërcëllinte dhëmbët. I njihja nga oborri 
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i shkollës. Ishte Bane i Trashë me dy ithtarët e tij më të rinj. Atle-
tet e kuqe “nike” ishin shenja e tyre mbrojtëse. Bane qëndronte i 
mbështetur te vitrina e xhamtë me akullore, ndërsa shokët e tij 
zgërdhesheshin. U përpoqa te përqendrohem te tregimi, por nuk 
më shkonte përdore. “Çfarë duan këta tipa?”, pyeti Llana. “Mendoj 
se e kemi ngatërruar pastiçerinë”, thashë duke u ndjerë gjithnjë 
e më në siklet në atë karrige. “Lëri fare”, tha Robi i Vjetër. “Du-
ket se po vijnë”, shtoi Robi i Ri dhe e futi në gojë një kafshatë më 
të madhe princes krofne. “Nuk është ky një cirk kinez!”, dëgjova 
Banen pas shpinës sime. Shitësja shtatmadhe me përparëse të 
bardhë u përpoq ta qetësonte, por Bane ishte i paepur. U afrua 
pranë tavolinës sonë dhe e përmbysi porcionin e Llanës. Akullorja 
e shkrirë u derdh para nesh. Shikoja i pafuqishëm si përziheshin 
ngjyrat e malagës dhe bananes në politurën e gjelbër të tavolinës. 
“Çfarë do nga ne?”, kundërshtoi Robi duke u ngritur nga karrigeja. 
Bane gati po atë çast e shtyri mbrapsht. “Dua që kjo kinezja jote të 
mos bëjë fëlliqësira te ‘Pehlivani’”! ”Idiot!”, bërtiti Llana dhe kërceu 
prej karriges. “Ju lutem, mjaft tani!”, ndërhyri shitësja. Si mblodha 
fuqitë, u çova dhe shikova Banen. Ishte i tërbuar. Sytë e tij të kaltër 
e të ujshëm më ngjallnin frikë. “Në rregull është”, thashë, “ikim që 
këndej.”

6.

Çdo ditë pas mësimit takohesha me Robin e Vjetër te vendi 
“ynë”, mbi gypin e kanalizimit të fabrikës. Dalëngadalë po krijohe-
shin edhe tabelat e para të Kolonisë së të mallkuarve. Syzheu ishte 
i thjeshtë. Në një qytet të vogël mbretëronte dhuna. Narko mafia 
kishte filluar ta marrë kontrollin në qytet. Policia e korruptuar 
dhe e pafuqishme vështronte e painteresuar se si kuart pas kuarti 
po shndërroheshin në ferr të vërtetë. Një njeri, nëpunës poste, 
vendosi që të kundërvihej. Për të, sipas shembullit të produksio-
nit të Marvell-it, Robi dhe unë kishim shpikur identitetin sekret 
të natës: Nëpunësi R. (Employee of Revenge). Ai nuk shquhej për 
ndonjë fuqi të mbinatyrshme. Vetëm inteligjenca e shkëlqyer dhe 
shkathtësia për të konstruktuar bomba me sahat. Mbante cilin-
dër, një mantel të zi për shi, ombrellë me dorëz druri dhe maje të 
mataltë, si dhe një valixhe të vogël, në të cilën mbante gjithë çka 
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ishte e domodoshme për një aksion të shpejtë. Meqenëse ishte në 
burim të informacionit për të gjithë banorët e qytetit, përpiqej 
t’i idenifikonte shkaktarët e trazirave, ta gjejë selinë e tyre dhe t’i 
shkatërrojë ata. Në atë sipërmarrje e ndihmonte edhe një polic e 
pensionuar para kohe, alkoolist.

Një pasdite në vend të Robit u shfaq Llana. Heshturazi u afrua 
dhe u ul pranë meje. Tani mund të shikoja nga afër maskën e saj. 
Ishte me trajtë të përsosur dhe e lëmuet si asht. Lëkura e bardhë 
e Llanës, në kontrast me maskën, bëhej magnetike. Dëshirova t’ia 
prek majën e hundës dhe buzën e epërme, por në vend të kësaj 
pyeta: “A mund ta prek maskën?” “Nuk mundesh!” tha Llana, duke 
nxjerrë një fletore të madhe nga strajca e saj: “Robi ta dërgon këtë... 
Ai nuk mund të vijë.””Ka ndodhur gjë?” “Ëhë”, u përgjigj Llana, 
“sot e kanë rrahur Robin e Ri, pas mësimit... Mamaja përjetoi një 
tronditje të vërtetë.” “Kush e ka rrahur?” “Ma thuaj ti”, më pa me 
atë shikimin zhbirues.“ ”Ata ta kanë bërë këtë”, thashë mengadalë 
duke i ngritur gishtërinjtë drejt maskës së saj. Llana u drodh, por 
nuk lëvizi kur preka drurin e lëmuet, të lyer me vernik. I përcillte 
me kujdes lëvizjet e mia: “Të pëlqen?” “Shumë”, mezi arrita ta nxi-
rrja zërin. “Nuk do të të pëlqente po ta heqja.” “Gabohesh.” “Kam 
një vrragë të llahtarshme”, tha, “në fytyrë. Nga uji i valë... Nuk 
kemi patur kaldajë elektrike... E nxenim ujin në vorbë.” “E mban 
gjithnjë?” “Vetëm në orët e mësimit më duhet ta heq... Dhe kur 
flej.” “Heqe tani”, thashë, duke hulumtuar butë hapësirën e ngushtë 
midis cepit të maskës dhe lëkurës së Llanës. “Mos!”, më ndali Lla-
na, “është më mirë kështu.” Ndenjëm një copëherë pa folur asgjë, 
derisa duhma e athët nga barku i fabrikës nuk na e tërhoqi vërej-
tjen se ishte koha të niseshim.

7.

Këtë episod timin me Llanën Robi e kishte kuadruar në një 
rend vertikal figurash më të vogla, në të cilat qe paraqitur një dorë 
që e “hulumtonte” maskën, ndërsa në shtyllën paralele gradualisht 
fokusohej imazhi i vrimës së kanalizimit, mbi të cilën ishin replikat 
jashtë reve të zakonshme. As që pyeta veten se si kishte mësuar për 
atë ngjarje, sepse skenat që pasonin flisnin në favor të tezës se ai që 
në atë kohë dinte shumë më tepër se ç’mund të presupozoja unë. 
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Një natë, pak para fillimit të koncertit të Lilihipit të zi, jo larg 
hyrjes në diskotekën “Vrima”, më doli përpara banda e Banes. Kësaj 
here ishin më shumë se te “Pehlivani”. U përpoqa t’i shmang, por 
ma kishin zënë kalimin. Një djalosh i hajthëm me një hundë tepër të 
madhe, të cilin e quanin Mungos, m’u përvodh prapa shpine dhe më 
shtyri drejt Banes. “Ç’kërkon këtu?”, Trashalluqi sa s’më ishte ngji-
tur në fytyrë, “pse nuk je me ata kinezët tu?” Heshtja, sepse nga për-
voja e dija se pas një keqtrajtimi të shkurtër ata zakonisht e lënë 
të lirë viktimën e tyre që të zvarritet nga territori i tyre. “Dëgjon 
çfarë po të pyes?”, u gërvall Trashalluqi duke më goditur në sup. 
“Dëgjoj”, thashë. “Dhe?” “Paj, asgjë...” “Mos më thuaj ti mua ‘asgjë’!” 
Në atë çast Mungosi më kapi për nyjet e këmbëve dhe më tërhoqi 
nga mbrapa, kështu që me gjithë peshën time u plandosa mbi beton. 
“Do e vrasësh”, e dëgjova Trashalluqin t’ia tërheqte vërejtjen. “S’ka 
gjë”, u përgjigj ky dhe më qëlloi me shqelm, duke më detyruar të 
çohem. “Dëgjo”, tha Trashalluqi pasi u çova në këmbë, “porositi ki-
nezët se nuk dua t’i shoh më këtu! E qartë!” “Qart”, thashë gati pa 
zë. “Njësoj vlen edhe për ty”, shtoi. Pastaj ma lëshoi dorën miqësisht 
mbi supe dhe më shkundi. I ishte mbushur strajca plot me ne nga 
Kuarti kinez. Gjithandej gëlonim. Nuk mund t’i duronte fytyrat tona 
ardhacake. I ngjanim në Shiptarët6. Krahas kësaj edhe kutërbonim. 
Më pyeti nëse lahesha dhe, duke ma kapur mjekrën, ma shikoi qafën. 
Pastaj u kthye drejt Mungosit dhe të tjerëve, duke thënë se kjo nuk 
mund të lahej. Se ishte kjo punë lëkure. Dhe se avullonte. Dhe se i 
gjithë Kuarti kinez kutërbonte nga ne. Pastaj u ndal, sikur po kërkon-
te fjalën e duhur me të cilën do ta përshkruante atë që e pengonte më 
së shumti. Meqë nuk ia doli, vetëm më shtyri, duke thënë se dikush 
duhej të na ndalonte. Sa kishte ende kohë. Nga “Vrima” tanimë po 
depërtoin tingujt e koncertit. Me të dëgjuar fillimin e lojës së instru-
menteve muzikore, Trashalluqi u dha shenjë me kokë të tjerëve që 
të niseshin. Mbeta i mbështetur për muri. Koka më sillej vërdallë 
dhe nuk e dija edhe sa kohë do të mund të qëndroja në këmbë.

Vetëm kur arrita në shtëpi, i vura re gjurmët e gjakut në mua. 
Fatmirësisht, askush nuk ishte në apartament. Pasi u lava, pashë 
që kisha një gërvishtje në faqen e djathtë, ndjeja dhembje në sup, 
ndërsa te këmba e pantallonave, në lartësi të gjurit, kisha një vrimë 
nëpër të cilën mund ta fusja gishtin. Pantallonat ishin relativisht 
6 Shprehje pezhorative në serbisht për shqiptarët. (Vër. e përkth.)
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të reja dhe të vetmet që i bartja ato ditë. Ajo vrimë më shkaktoi 
dhembje më së shumti. Shkova pastaj në dhomën e fjetjes, e ndeza 
llambën e tryezës dhe e nxora Stripotekën prej nën jastëkut. Duke 
u zhytur në episodin e ri të Blueberry-t, ndjeva valën e brendshme 
të lirisë si askurrë më parë.

8.

Robi i Vjetër, Llana dhe unë rrinim “Te xha Riza”. Ishte pak 
më ngusht se te “Pehlivani”, por pastat, më duket, ishin po aq të 
mira. Pastiçieri mustakoç po bënte punë rreth aparatit, për muret 
e qelqta të të cilit pandërprerë përplaseshin nga brenda stërkalat 
e limonatës. “Këtu është vërtet ngusht, e di”, tha Robi. “Mendon, 
‘Te Riza’?”, pyeta. “Jo, por në qytet”, u përgjigj Llana në vend të tij, 
“mos u bër i marrë”. “Ç’u bë tani?” Robi më pa sikur ta kisha fyer 
me atë pyetje: “Nëna ka mbetur pa punë, ja ç’u bë.” “Dhe, çfarë do 
të bëni tani?” “S’e kam idenë... Nëse nuk gjen ndonjë gjë, do sh-
kojmë te gjyshja në Austri.” “Do të shkoni...”, përsërita në mënyrë 
spontane. ”Do të shkojmë”, pohoi Llana teksa po ndiqte akulloren 
e mbetur në kupën prej metali. “Por, përse?” “E sheh edhe ti vetë”, 
tha Robi, “vëllai im nuk mund të përshtatet. Gjithnjë ha dajak në 
shkollë.” “Natën lëshon britma”, shtoi Llana, “nëna këtë nuk mund 
ta durojë më. Shkon te mjeku. Dhe tani edhe puna...” “Do ta kemi 
më mirë në Austri”, konstatoi Robi me vetëbesim. “Po stripi ynë?”, 
klitha unë. “Edhe ashtu jemi në krizë, e di.” “Në çfarë krize tani”, 
u hutova, “gjithçka shkonte si është më mirë?” Robi kroi kokën: 
“Mendoj se ata dialogë në tabelat e fundit janë të dobët.” “Të do-
bët? Si mendon?” “Disi janë të ngurtë, e di”, u përpoq të shpjegon-
te. “Mendon se nuk shkojnë me ato skenat?” “Pikërisht ashtu.” E 
shikova Llanën; ajo buzëqeshi. U këputa nga mendimi se ndoshta 
nuk do ta shihja më. “Do t’i shikoj përsëri ato tabela”, thashë. ”Shi-
koji, shikoji”, tha Robi dhe me një lëvizje të lugës e ndau krempiten 
e fundit në pjatë. 

9.

Robi i Ri nuk kishte fat. Përshtatja e tij me mjedisin e ri filloi 
me gjuajtjen me gurë, dhe përfundoi me shfaqjen e një frike pa-
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tologjike. Në fund, as që guxonte të dilte jashtë. Gjithmonë kam 
menduar se ai ishte arsyeja kryesore, e cila ndikoi që nëna e tyre 
të marrë vendim për të çuar jetë emigrantësh në Austri. U frikësua 
seriozisht për shëndetin e djalit të saj më të ri. Që nga koha kur e 
humbi punën në hotel, iu përkushtua plotësisht. E çonte në shko-
llë dhe e priste pasdite te porta. Djaloshi e kishte pranuar disi një 
trajtim të tillë, gjithnjë deri ditën kur grupi i Banes e kishte zënë 
befas në sallën e fizkulturës dhe e “kishte vënë në gjumë”. Ishte ky 
hiti i vërtetë që Trashalluqi e kishte përhapur në shkollë. Zakonisht 
e kapte nga mbrapa ndonjë djalë nga klasat më të ulëta, e detyronte 
të marrë frymë thellë, në kohën që ai vetë do i shtypte me pëllëm-
bë kafazin e kraharorit. Viktima së shpejti ligështohej. Pastaj në 
skenë hynte Mungosi, i cili e zgjonte me goditje të fuqishme me 
shpullë. Robin e Ri e kishin “vënë në gjumë” me forcë, derisa po 
përpiqej t’u shpëtonte kthetrave të tyre, pranë trarit të gjimnasti-
kës që e kishte goditur me kokë gjatë rrëzimit. Banda e Banes qe 
shpërndarë me shpejtësi, ndërsa djalin e shkretë e kishte gjetur 
më vonë mësuesja e fizkulturës, e kishte çuar te makina dhe vetë e 
kishte sjellë në spital.

“Tronditje e trurit”, kishte thënë motra medicinale, kur Robi 
i Vjetër, Llana dhe unë shkuam për vizitë. “Dhe?”, pyeti Llana. Mo-
tra e shikoi e çuditur: “E ç’të duhet ty kjo gjë në fytyrë, ë?” “S’ka çka 
ju duhet juve”, ia përplasi Llana dhe doli nga dhoma e motrave në 
korridor. Robi dhe unë u përpoqëm të mësonim edhe ndonjë gjë, 
por e kuptuam shpejt se nuk ia vlente, prandaj u nisëm pas Llanës. 
Të tretë shkuam me autobusin urban te vendi “ynë”. U shtrimë mbi 
bar dhe shikonim retë. “Ai atje i përngjan Nëpunësit R.”, tha Robi 
duke bërë me gisht drejt kumuluseve të bardha masive në qiell. 
“Mua më parë ma kujton Marksin”, thashë, “pa shikoja mjekrën.” 
“Ndërsa mua më ngjan në hartën e Jugosllavisë. E ka atë çengelin 
mbi shpinë”, shpjegonte Llana. “Paj, ju të dytë nuk dini asgjë!”, ja 
preu shkurt Robi, u ngrit e iku. Përsëri isha vetëm me Llanën. He-
shtnim, sikur ishim të befasuar me faktin se mbi ne, tanimë shumë 
ulët, po pluskonin Nëpunësi R., Marksi mjekroç dhe Jugosllavia. 
Pa e kthyer shikimin, e kërkova kuturu fytyrën e saj. Ndjeva sipër-
faqen e sheshtë të maskës nën gishtërinj. “Si duket vrraga jote?”, e 
pyeta. “Nuk do të mund ta shikoje”, tha Llana pas një heshtjeje të 
shkurtër. “Mendon?” “E di”, pohoi ajo, “menjëherë do ikje nga unë”.
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10.

E kisha një ditë tepër të ngarkuar në Hamburg. Më priti një 
njeri nga firma jonë dhe, si gjithmonë, më çoi te hoteli “Steinber-
ger” në Heiligengeistbrike 4. Në sallën e konferencave së shpejti 
filluan prezentimet e produkteve, të cilat duhej plasuar në tregun 
e Europës juglindore. Në video bimin e madh alternoheshin infor-
macionet për polipropilenin dhe termoplastikën. I vetmi person që 
e vinte re shpërqendrimin tim ishte një kolege bjonde nga Bullga-
ria. E shihja këtë në shprehjen e fytyrës së saj. Po atë natë e kërkova 
në barin e hotelit. Mirëpo, isha i vetmi pjesëmarrës i tubimit që 
kishte patur guximin të dilte nga dhoma e vet. Të gjithë përgati-
teshin për ditën e nesërme, e cila, siç kishin paralajmëruar, do të 
duhej të ishte edhe më intensive.

Gjithmonë kam dashur ta shoh Llabën, mendova duke iu 
afruar një tryeze. Porosita kafe dhe pastë me djathë, dhe vazhdo-
va të mendoj sa mirë do të ishte ta braktisnim hotelin tani dhe te 
shkonim te limani. Robi gjithsesi do ta bënte një gjë të tillë. Unë, 
ndërkaq, e lexoja porosinë time. Nga trasta nxora Qytetin inkande-
shent dhe përsëri e shfletova. Çdo herë detyrohesha ta mund rezi-
stencën fillestare për t’i hapur ato faqe. Edhe pse tashmë e kisha 
lexuar, vetëm tani e vura re se në anën e brendshme të kopertinës 
së mbrame ishte një shënim, për të cilin, si duket, kisha presupo-
zuar se përfaqësonte reklamën e botuesit. Posa e shikova pak më 
mirë, kuptova se fjala ishte për një shënim autorial, një lloj post 
festumi, i cili fillonte si një vërejtje e vogël në tabelën e fundit të 
vizatuar. Aty shkruante:

Asnjëherë nuk jemi të sigurt. Ata që janë të tillë, gjithmonë mbe-
ten në një vend. Kurrë nuk e braktisin zonën e gjërave të njohura. Fa-
milja ime i përkiste këtij grupi të parë. Kur shkuam nga qyteti S., nuk 
folëm më për të. U përpoqëm që t’i harronim të gjitha. Vetëm vëllai im i 
vogël kishte ankthe nate. Shpesh zgjohej i gjithi në djersë. I pëshurrur. 
Llana e kishte kuptuar se as në kryeqytetin e shampiteve, në Vjenë, ma-
ska e saj nuk rreshtte t’i trembë njerëzit. Për këtë arsye filloi ta bindë 
nënën t’i gjej para për një operacion plastik. Një ditë kjo edhe ndodhi. 
Në fytyrën e saj mbeti një gjurmë gati e pahetueshme: një vijë ngjyrë 
gështenje që i ravijëzonte cepat e dikurshëm të maskës. Gjatë kohë ajo 
maskë kishte qëndruar në murin e apartamentit tim në Montreal. Një 
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natë, pas koncertit të Zhoanë Etusë, e vura në fytyrë, e hapa dritaren 
dhe u ngjita në arkitraun e kulmit. I vështroja dritat e natës në qytet. 
Ndoshta dikujt atje poshtë i duhet ndihma ime, mendova, e hoqa ma-
skën dhe e lashë të fluturonte teposhtë.

R. S. J.

11.

Nuk u hamendësova gjatë. I mora gjërat e mia dhe e braktisa 
“Steigenbergerin”. U nisa drejt limanit, sikur ai takim me Llabën 
do të ma ndryshonte gjithë jetën.

Sasha Iliq (Saša Ilić) është i lindur në vitin 1972 në Jagodinë. 
Ka diplomuar pranë Fakultetit të Filologjisë në Beograd. Ka botuar: 
projektin koautorial (me Dragan Boshkoviqin) Odiseu (1998), tregimet 
Parandjenja e luftës qytetare (2000) dhe romanin Zgafella berlinase 
(2005). Ka redaktuar librin e përbashkët të tregimtarëve të lindur pas 
vitit 1970, me titull Shekulli qençe (2000). Është njëri nga redaktorët 
e suplementit Beton. Me redaksinë e këtij suplementi ka përgatitur dy 
libra me ese dhe tekste satirike: Serbia si makinë (2008) dhe Antime-
morandum-dum (2009).

Përktheu: Anton Berishaj 
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