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PROGRAMI 

E enjte, 26 tetor 2017

10:00 – 11:00 Ceremonia e hapjes

Salla gjermane e leximit, Afër “Urës së Tabakëve”

DISKUTIM NË PANEL: Iniciativat zyrtare për librin. Me pjesëma-
rrjne e Ministres së Kulturës, Kryetarit të Bashkisë dhe gazetarëve

11:30 – 13:00 Gjimnazi “Çajupi”, Gjimnazi “Sami Frashëri”, Gjimnazi Vorë, 
Gjimnazi “Petro Nini” (aktivitete që zhvillohen paralelisht)

LEXIME MARATONË nga nxënës dhe mësues me të ftuar në 
secilën shkollë

13:00 – 14:30 Friend’s Book House” 

LETËRSI NË NXITIM ME… Blendi Fevziun, gazetar, shkrimtar 

14:00 – 16:00 Biblioteka Komunitare e Bathores 

Qendra “Shpresë”, Rruga “Gjon Buzuku”, Bathore/Kamez

LETËRSIA PËR FËMIJË - ORA E PËRRALLËS
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15:00 – 16:30  Café “Hemingway”

LEXIME EROTIKE ME… Rita Petro (poete) & Edmond Tupja 
(shkrimtar, përkthyes)

17:00 – 20:00 Teatri i Metropolit, Salla Shekspir

Hapja zyrtare e Festivalit Ndërkombëtar të Tiranës (TILF 2017) me autorë 
vendas dhe të huaj

17:00 Hapet Festivali Ndërkombëtar  Letrar i Tiranës (TILF) 3 Deti i Bardhë 
– Letërsi në Lëvizje

17:00 – 18:30 Përshëndetja e mirëseardhjes dhe panel diskutimi 
me autorët: Daniela Danz (Gje), Karl Markus Gauss (Au), Andrea 
Grill (Au) Entela Tabaku Sörman (Su/Al), Nikola Madzirov (Ma)

Moderon: Beti Njuma

18:30 – 19:30 Lexime: Rudi Erebara (Shqipëri) 

  Moderon: Lili Sula

20:30 – 22:00  Café “Destil”, Rruga e Elbasanit 

KARAOKE LEXIMI me shkrimtarët e rinj: Manjola Nasi, Eris Rusi, 
Elona Çuliq, Belfjore Qose dhe Saimir Muzhaka.

22:00 After party
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E premte, 27 tetor 2017

Vendi: Teatri Kombëtar, Salla e leximeve

10:30 – 11:30 Mëngjes lirik: Andrea Grill (Austri) & Entela Tabaku Sör-
man (Suedi/Shqipëri)

Moderon: Parid Teferiçi  
11:30 – 12:30 Lexime: Nikola Madzirov (Maqedoni) 

Moderon: Gentian Çoçoli 
12:30 – 13:30 Lexime: Thanas Medi (Greqi/Shqipëri) 

Moderon: Edlira Agolli  
Vendi: Teatri i Metropolit, Salla Shakespeare 
17:00 – 18:00 Lexime: Daniela Danz (Gjermani),

Moderon: Jonila Godole  
18:00 – 19:00 Lexime: Muriel Barbery (Fr), 

Moderon: Saverina Pasho
19:00 – 20:00 Lexime: Karl-Markus Gauß (Aus) 

Moderon: Agim Baçi
Shtunë 28 tetor 2017

Vendi: Salla gjermane e leximit në Bibliotekën Kombëtare

10:30 – 12:00 Letërsia për të rinj: Jürgen Banscherus (Gje), Rita Petro (Al)
 Moderon: Mimoza Hysa
Vendi: Akademia e filmit dhe multimedias “Marubi” 

17:00 – 19:30 Shfaqja e dokumentarit: The Boat/Anija/La Nave – Disku-
tim me autorin dhe regjizorin e filmit, Roland Sejko (Itali/Shqipëri)

Moderon: Ilir Butka 
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Të nderuar miq të librit dhe leximit,

Festivali Ndërkombëtar i Letërsisë në Tiranë (TILF) “Deti i bard-
hë” që zhvillohet më 26-28 tetor 2017 fton në vitin e tij të 3-të 
autorë nga Shqipëria, Austria, Gjermania, Franca, Italia, Maqe-
donia, Suedia të dialogojnë me njëri-tjetrin, si dhe me publikun 
e gjerë, të rinj, studentë dhe të apasionuar pas letërsisë.
Moto e TILF 2017 është “Letërsi në lëvizje” dhe synon t’u japë 
autorëve mundësinë që të rrëfejnë rrugëtimin e tyre letrar dhe 
gjeografik: Letërsia në lëvizje, sfidat e migrimit, udhëtimi dhe 
mbërritja. Leximet gjatë festivalit duan të hapin një dialog me 
publikun mbi këto tema dhe fate njerëzore, të cilat në 27 vitet e 
fundit kanë kaluar rrugëtime të brendshme e të jashtme, lëvizje 
demografike dhe migrim. Veçanërisht, publiku i ri shqiptar ka 
nevojë për këto perceptime që vijnë nga vende të ndryshme 
evropiane. Në këtë mënyrë, festivali kthehet në një auditor 
të hapur mes të ftuarve dhe publikut për të reflektuar mbi 
letërsinë bashkëkohore dhe artin në tërësi përgjatë ndryshi-
meve politike, shoqërore dhe kulturore që ka kaluar Shqipëria.
Festivali siç është krijuar traditë hap siparin me maratonën e 
leximit  #TiranaLexon në kafenetë letrare, klasat dhe biblioteka 
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të ndryshme duke iu drejtuar të gjitha grupmoshave nga fëmijët 
te më të rriturit. Kombinimi i këtyre dy aktiviteteve shpresojmë 
të përmbushë shijet dhe pritshmëritë e një audience të gjerë 
letrare me shije të shumëllojta. Seria e aktiviteteve letrare në 
këto ditë mbështetet nga shumë vullnetarë në terren që janë 
regjistruar dhe do të mbushin sallat e leximit, nga shkrimtarë 
të rinj dhe me përvojë shqiptarë, nga mësues dhe pedagogë 
letërsie si dhe dashamirës së librit të cilët ne i falënderojmë 
nga zemra. Njësoj siç jemi mirënjohës për mbështetjen nga 
Allianzkulturstiftung, Ministria e Kulturës, Bashkia Tiranë, një 
sërë ambasadash dhe institucionesh të ndryshme kulturore që 
i japin jetë me përkrahjen e tyre iniciativave të këtij lloji që nuk 
e kanë të lehtë të mbijetojnë në një treg kulturor fluid dhe të 
parregulluar si ky i yni.

Shpresojmë lexime dhe bashkëbisedime sa më të frytshme nga 
dhe me shkrimtarët e ftuar!

Jonila Godole
Drejtore e Festivalit
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Edmondi heshti e dëgjoi palëvizur shiun të binte ngado për-
reth tij; thithte cigaren e përpiqej të shtynte kujtesën përtej një 
stacioni të largët, sikur po vuante dëshirën e pamundur të la-
jmëronte aty në çast t’i vinte autobusi e të pushonte menjëherë 
shiu pak. Aq sa të shkonte të gjente një tufë përkujtimore lulesh 
vjeshte. T’i çonte  sa më shpejt nën një diell të madh mbi bet-
onin e varrit të nënës. Pastaj kur të kthehej, le të binte ta bënte 
det. Edmondi e kishte kthyer në traditë të çonte lule në varret 
e prindërve me datë 21 të stinëve, një ditë përpara, a një ditë 
më pas, një muaj më herët a një muaj më vonë, aty në kohë 
kur e ndiente vërtet se stina po kthente më datë 21, qoftë për 
dimër ekuinoksi a qoftë për verë. Në mars të ngrohtë, a në maj 
të ftohtë me diell të bukur, në tetor me shi a nëntor me ngricë e 
me diell me dhëmbë, ai kujtohej e merrte lulet e stinës, i çonte 
në varre, pinte aty dy cigare për çdo varr kur ishte vetëm. Pastaj 
kthehej për shtëpi blinte një shishe fërrnet tek ushqimorja e 
lagjes; ngjitej lart, ulej, lagte gotën me ujë; e ngjyente me sheqer 
në buzë; bënte një xhezve katërshe me kafe; ulej në kuzhinë për-
ballë radios; e ndizte me zë sa për vete; dhe dëgjonte Rain pa e 
pasur mendjen aty. Pinte ferrnet, pinte kafe, pinte fërrnet, kafe; 

Rudi Erebara

Nga romani “Epika e yjeve të mëngjesit”
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kur e kuptonte se kishte filluar të dehej; merrte fotot e prindërve 
i vendoste mbi tavolinë dhe qante sipas kohës a motit; herë më 
të thatë e herë më ujshëm. Gjithmonë vetëm. Nuk ia lejonte kur-
rë vetes të qante vetëm kur ishte esëll; ngaqë kishte frikë se mos 
zbutej përpara vetvetes e bëhej qull aq sa të shembej si burrë në 
sytë e tij e të bëhej gaz i botës.

Edmondi i dinte mirë të gjitha këto, kur thithi deri në filtër 
cigaren. Me të njëjtën përkujdesje nxorri cigaren e dytë, njël-
loj shkrepsen, njëlloj e ndezi, tymi njëlloj si ai u end nën leckën 
e zezë, pastaj u struk nën një strehë prej betoni të veshur me 
myshqe të gjelbër e bllaca të zeza ndryshku, pa guxuar të dalë. 
Ai ndoqi shiun me sy pa e hequr cigaren as nga gishtat, as nga 
buza, kur prushi e dogji në thonj, hovi aty në vend. Ftohu gishtat 
në leckën e zezë të çadrës dhe pa orën. Kujtimin e babait. 

Në qiell një mëngjes i plotë vjeshte me shi kishte dalë 
tashmë në një si dritë neoni. Edmondi u hodh në udhëkryq me 
mend. Të shkonte të kryente vizitën në varreza nëpër shi, edhe 
të shkonte në punë me vonesë, apo të shkonte në punë e të 
priste një ditë me mot më të mirë e me datë më afër ekuinoksit 
të tij personal... Data jubilare e ditëlindjes së udhëheqësit kishte 
kaluar. E sotmja ishe më tepër një ditë jozyrtare çlodhje. Ndërsa 
pamendje futi dorën të nxjerrë për herë të tretë paketën e cig-
areve nga xhepi, ndali gjithashtu pamendje. Ktheu kokën e pa 
autobusin e rradhës të ndalë në stacion pasi hodhi mbi trotuar 
po të njëjtën dallgë uji të zi si fizarmonika e parë. Edmondi u 
nis me vrap, e kapi, me portën hapur, mbylli çadrën kur kishte 
njërën këmbë në shkallën e autobusit edhe tjetrën brenda në 
pellgun me ujë të zi. 
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E gjeti një qoshe pak si të lirë me dritaren të hapur përgjys-
më, u kap pas parmakut të hekurt me të dy duart dhe me sytë 
poshtë nisi të shkundë këmbën e lagur. Pagoi biletën pa hequr 
sytë nga rrebeshi i shiut që nisi rëndë, pothuajse menjëherë 
sapo rrotat e autobusit nisën të rrotullohen. Kur rrebeshi u 
rëndua e pikat e shiut filluan të hyjnë brenda nga dritarja e 
hapur, me bishtin e çadrës, Edmondi shtyu xhamin pas buzës 
së mprehtë dhe e mbylli. Pika të mëdha uji me të shpejtë paf-
paf-paf-paf nisën të përplasen pas xhamit  me zhurmë dhe me 
forcë. Edmondi u afrua te dritarja më pranë të shihte rrugën, 
fshiu avullin që mveshi në çast xhamin, nga fryma e tij dhe nga 
ngrohtësia e trupave të pasagjerëve të tjerë, edhe me sytë në 
pikën ku puqeshin dy copat e xhamit të dritares, ndau mendjen 
të shkonte në punë. Shi tepër jubilar tha me vete. Aty për aty 
mori të afrohet te dalja, duke shtyrë mes turmës së ngjeshur 
ngushtë, erës së rrobave që avullonin, telave të sertë të çadrave 
dhe errësirës së përgjithshme, derisa arriti shkallën e parë.

Ai nuk zbriti, ai u hodh e kapërceu trehapsh dhe ra me këm-
bën e djathtë mbi trotuar. Bloza e zezë e baltës së mëparshme 
iu shkund e çikloi si lecka e çadrës. Shiu sikur ia drejtoi rrebesh-
in mbi kokë, si të ishte zorra e zjarrfikëses në filmat Kinostudios. 
Edmondi ndali, pa ngut. Pa lart, u shkund te rregullonte koskat 
e muskujt e mpirë nga përplasjet në autobuz, pastaj sikur ta 
kishte për hije e për qejf, hapi çadrën, shtrak, mbi kokë, edhe u 
nis drejt punës me hap të sertë, ndërsa në mend lulet përkuj-
timore për te varret iu bënë çuditërisht të bardha si lule merita 
me zemër të verdhë. Padashje kaloi nëpër mend pothuajse me 
të njëjtën peshë, betonet me granil të varreve që lageshin nën 
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të njëjtin shi, brenda të njëjtit qytet, atje larg në Shën Tufinë 
dhe laheshin për qejf, ndërsa ai rrinte i errësuar përfund një 
çadre burrash prej lecke të zezë. Era e lagësht e shiut e mbyti 
si cigare me duhan të fortë, por ai e shtroi hapin të ecte më 
shpejt, drejt, pellg mbi pellg, qull, nën një rrebesh kujtimesh të 
ngatërruara me drithma lagështie, rrufe të motit, të cilat po i 
ndrinin hap për hap rrugën e tij për në punë. 

Edmondi nuk kërkonte kurrë te vetja heroizmin. Ai dashu-
ronte mundimin që kërkonte një arritje, por nuk ia lejonte 
kurrë vetes kapitjen që pjell një sakrificë e panevojshme. Këtë 
qullje në shi e mirkuptonte si detyrim për të kryer një nevo-
jë të domosdoshme, jo një detyrë të përcaktuar nga shteti. Sa 
më shumë që zgjati rrebeshi mbi çadër e mbi atë vetë, sa më 
shumë që ndjeu mëngët e pantallonave t’i ngjiten mbi kofshë, 
lart e më lart, aq herë më fort rrahu hapin mbi çdo pellg me 
ujë, duke i dhënë një mendje përherë e më të lehtë shtegut që 
zgjidhte krejt padashje mbi asfaltin e rrugës, apo pllakat prej 
betoni të trotuarëve. 

Rudi Erebara u lind më 1971. Ai është poet, romancier dhe përkthyes. Pasi 
përfundoi studimet në Akademinë e Arteve, Dega Pikturë, ai ka punuar si 
analist politik, si gazetar në disa gazeta kombëtare  dhe si kryeredaktor. 
Ka botuar dy libra me poezi “Fillon pamja’ 1994 dhe ‘Lëng argjendi’ 2013. 
Gjithashtu është autor i dy romaneve ‘Vezët e thëllëzës’ 2010 dhe ‘Epika e 
yjeve të mëngjesit’ 2016. Ka përkthyer autorë të mëdhenj botërorë si Herman 
Mellville, Aldous Huxley, A.R. Ammons, Robert Hass, Kazuo Ishiguro, Harold 
Pinter, Philip Dick etj. Krahas vlerësimit me çmimet më të rëndësishme në 
Shqipëri, ai është përzgjedhur si autor fitues i Çmimit Letrar të Bashkimit Eu-
ropian për Letërsinë për vitin 2017 dhe vepra e tij po përkthehet në një sërë 
gjuhësh europiane.
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Fushëpamje
 
edhe pemët janë më të bukura
para se të flenë
(dhe pse nuk ecin kurrë:
damarët i kanë të fryrë)
 
peizazh verdhan përmes hekurave
të dritares, ku punoj
stinë e qëndrueshme kjo e jotja

mëngë të këmbyera
mëngë të këmbyera
në të njëjtët krahë
 
shtyje gjurin tënd
kah gjoksit,
kërrusu
 

Andrea Grill
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ja ku qëndron aty i pakohë
po se kur vjen
unë nuk të shoh

Bisedime kuzhine
 

shkund e trazoj
kyçet e duarve të sime mëje
prej të dy mëngëve,
babain e përdor si pronë private
(ai përgjon shtetin)
 
jetojmë në epokën viktoriane
dymijë e trembëdhjetë
të folurit është jetë;
si e shkruar
si e shtypur
llafosja na mban:
njëqind e gjashtëdhjetë e pesë shkronja
hobi ynë: rrjetet
(ne jemi merimanga
me tetë këmbë)
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qesh aty ku ne ...
studentët si të ishin simite
kaq të freskët dhe të ëmbël
shoqëria duhet të jetë në gjendje të dijë:
 
qofshin jeta jote dhe jeta ime të destinuar
prej spërkamash mahnitëse të qeshurash
them unë në mes korriku
Caro Conte,
gjeji halat në xham të raftit të librave
nga pema e Krishtlindjeve
gjashtë muaj më parë
po aq të thata
saqë në krye;
 
kam besim te ju lule
poetë gjermanë ja!
a s’janë vërtetë të hijshëm
strucat e mi,
me këpucë Mary Jane
mbathur këmbëve;
 
ti vetiu pranon simpatinë për zogjtë shtegtarë
vjehrri im, meqë ra fjala, është një zot
i pavdekshëm që kur e njohim;
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sa qesharake më dukej opera kur isha fëmijë
aq qesharake sa i duket tani babait tim
mes lidhëseve të këpucëve
 
ditëlindjes sime nuk i trembem më
që njëmbëdhjetëvjeç
lule margarita rita rita
si të mos kish të nesërme
 
zbute fikthin
te nishani im

Njëfarë e premteje
 
po shkoj të blej shpirtra
(për ty)
në Naschmarkt
 
tri herë pesëdhjetë cent
përvëluar krah për krah,
kjo kishë, mendova pas
një nate të përgjumur
ka diçka prej kurrille mbretërore
qafë të gjatë fyt të kuq pala lëkure anash
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e rrezikuar nga humbja e ligatinave; 
Zoti është mos qenia që nuk është hiçi
mendova, e keqardhur
për dështimin e dyfishtë të taksonomisë,
 
është thjesht çfarë kërkojmë
(dua të jetojnë qukën
mbi gjurin tënd)
 
pashë një shpirt të shtrirë
ku ne puqemi tërësisht

Rrjedhë lumi

 
ti ke shkrirë hapat prej zogu të detit, 
në sterre, dimrit më të ftohtë
kur isha shtatë a dymbëdhjetëvjeç
dhe zor se njihja kënd,
me gjasë pulëbardhën jo;
dhe lumin veç nga bisedat e shkujdesura
me ekuipazhin e përditshëm të anijeve kozmike
 
këmbët e shpendëve nuk njohin dhimbje, thonë
në është e vërtetë, si pulëbardha kokëzezë që braktis bregun-
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për të gjetur një McDonalds,
peshkon pommes frites nga plehrat,
praktike, si ne s’jemi;
fytyra e saj e zezë kah teje tregon
shpirtin çafkëbardhë.
 
ti, ujë të ngrohtë në duar,
në akullin përballë sqepave
me (përpos) emra të argjendtë,
dy bija që thërrasin si kukulla
si t’i shtynte dikush dhe
qeshin si të fluturonin si pulëbardha
vetëm se më të bukura;
sepse ti i ngre lart.
 

Përktheu nga origjinali: Jonila Godole

Andrea Grill u lind në Bad Ischi më 1975 dhe studioi për biologji dhe art në 
Salzburg, Selanik dhe Amsterdam. Jeton në Vienë si shkrimtare dhe përkthy-
ese me kohë të plotë. Ka përkthyer nga gjuha shqipe libra nga autorë të tillë 
si Luljeta Lleshanaku, Mimoza Ahmeti, Ervina Halili. Botimet e saj të fundit 
përfshijnë librat ‘Safari, shkretëtira e brendshme’ 2014, romanin ‘Parajsa e 
Doktor Casparit’, 2015 etj. Ka fituar disa çmime ku veçohen Çmimi i Qytetit të 
Vienës dhe Çmimi Letrar Bremen.
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poemë për hatrin tem

I. 
për asht  
për ashtin ma të parë  
ndër eshtna  
atë që ma din e ma ruen palcën 
atë që ma mban e ma rrit forcën 
atë që ka me mbetë i fundit mbas mejet 
për asht 
për asht 
me të dashtë 

II. 
për llasë 
për llasën ma të parë 
ndër llastime 
atë që ma din e ma ruen fëmininë 
atë që ma mban e ma rrit pjekuninë 
atë që ka me mbetë e fundit mbas mejet 
për llasë 
për llasë 
me të pasë 

Entela Tabaku Sörman
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III. 
për hanë 
për hanën ma të parë 
ndër muzgje 
atë që ma din e ma ruen lojën 
atë që ma mban e ma rrit vallen 
atë që ka me mbetë e fundit mbas mejet 
për hanë 
për hanë 
me të lanë 

IV. 
për jetë 
për jetën ma të parë 
ndër dete 
atë që ma din e ma ruen bregun 
atë që ma mban e ma rrit vendin 
atë që ka me mbetë e fundit mbas mejet 
për jetë 
për jetë 
me të gjetë 

V. 
për dritë 
për dritën ma të parë 
ndër mëngjese 
atë që ma din e ma ruen andrrën 
atë që ma mban e ma rrit shpresën 
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atë që ka me mbetë e fundit mbas mejet 
për dritë 
për dritë 
me të pritë 

*** 
për hatrin tem 
për hatrin tem 
për ma të madhin hatrin tem

poema e katër sprovave

zjarri  

a e ke provu me e zhytë dorën në flakë 
me e kapë drunin që digjet ngadalë 
me ia shkërmoqë prushin me gishta 
mandej me e shtrëngu në pëllambë 
dhe me ia ndi erën lëkurës që përcëllohet 
ulurimën mishit që shkrumbohet 
të fikunin gjakut që përthahet në vena 
me ia ndi shkrimjen kocit që përpihet deri në palcë 
a e ke provu? 
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ajri  

a e ke provu me e tundë dorën në lamtumirë 
me i zgjatë gishtat në ajër ngadalë 
me e mbushë pëllambën me erë 
mandej me e lanë me të përshku 
dhe me ia ndi zhuritjen lëkurës që flladitet 
mallin mishit që bjen për thonjsh 
të fikunin gjakut që ik teposhtë 
me ia ndi dobësinë kocit që mpaket deri në palcë 
a e ke provu? 

uji  

a e ke provu me e shpuplu me gishta 
borën mbi detin e ngrimë 
me e shkërmoqë shtresën e hollë të akullit 
mandej me e zhytë dorën thellë në ujin e ftohtë 
dhe me ia ndi mpimjen lëkures që mavijoset 
kuisjen mishit që tkurret 
të fikunin gjakut që ngurtësohet në vena 
me ia ndi kërcitjen kocit që kriset deri në palcë 
a e ke provu? 



21

dheu  

a e ke provu me e gërmu me gishta 
dheun e ngurtë në pranverë 
me e gërry me thonj shtresën e parë 
mandej me e hapë një gropë thellë e ma thellë 
dhe me ia ndi djegien lëkurës që çahet 
shkërmoqjen mishit që copëtohet 
të fikunin gjakut që derdhet prej venash 
me ia ndi braktisjen kocit që varroset deri në palcë 
a e ke provu? 

Entela Tabaku Sörman (Suedi) u lind në Shkodër më 1971. Studio Gjuhë 
dhe Letërsi në Universitetin ‘Luigj Gurakuqi’ dhe më vonë shkoi në Suedi, më 
1998. Ka botuar dy vëllime me poezi ‘Pesëdhjetë poezi dhe një intermezzo’ 
1996 dhe ‘Mjafton një grusht jetë të vdesësh’ 2016. Gjithashtu ka përkthyer 
romanin e Björn Larson ‘Long John Silver’ botuar në Prishtinë. Së shpejti do 
të botojë vëllimin e ri poetik ‘Poezi të huaja’ si dhe përkthimin ‘Aventurat e 
mrekullueshme të Nils Holgersson-it’. Më 2014 u doktorua për gjuhësi italia-
ne në Universitetin e Stockholmit dhe sot jep leksione të gjuhës shqipe në 
Universitetin e Uppsala-s.
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Nikola Madzirov 

Shtëpia- një vend që duhet ta lësh

“Kur kthehesh në shtëpi, 
ti kthehesh te vetja”1

                Mevlana Rumi

Nomadët e vërtetë i ndërtojnë shtëpitë para se të largo hen 
prej tyre. E njëjta gjë vlen edhe për zogjtë, të dashuruarit dhe 
punëtorët e ndërtimit, të cilët flenë në vendin që po ndërtohet, 
derisa të përfundojnë ndërtimin e asaj shtëpie që nuk do jetë 
e tyre. Vetëm ai që ndërton e më pas shkon e di sekretin e 
mos-përkatësisë historike, ndryshe nga ata që ndërtojnë dhe 
më pas shkatërrojnë ose ato që lëvizin brenda dhe jashtë. Unë 
do të doja të flisja më shumë për largimin, sesa për të jetuarin, 
me të cilin e identifikojmë shpesh shtëpinë përmes prizmit të 
përkohshmërisë sonë hapësinore, ose përmes mënyrës se si në 
të vërtetë shtëpia na lë ne, përpara se ne ta lëmë atë. Kur zogjtë 
largohen nga foletë, ata fluturojnë larg; kur njerëzit largohen 
nga shtëpitë e tyre - ata kujtojnë.

Çdo shtëpi ka themelet e veta; ka mure dhe çati për të 
mbrojtur atë nga shiu, plumbat qorrë dhe profetët e rremë. 

1  Rumi, ‘Omari dhe lahutari’ (Omar and the Harper).
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Gjithë frikërat dhe dëshirat e trashëguara ruhen në të; gjithë 
tregimet e përbashkëta dhe gjurmët e së kaluarës janë 
gdhendur në dërrasat e dyshemeve. Shtëpia është ndërtim 
arkitekturor i kujtimeve tona personale dhe vendi që duhet ta 
lëmë sa më shpejt të jetë e mundur, në mënyrë që ndjenja e 
të qenit i braktisur të ngulitet brenda hapësirës tonë mendore. 
Në të vërtetë, të qenit i braktisur gjendet te forma e mungesës 
së kujtimeve dhe gjendja e qëndrimit në hapësirën e pafund që 
zgjaton hijen tonë dhe jehonën e zërit tonë.

Në mungesë të kujtesës së lindjes sonë, ne kujtojmë me 
zell shtëpitë ku kemi lerë, duke fshirë maternitetet ku lindëm 
nga harta e vendeve të përbashkëta të jetesës. Shtëpitë tona 
nuk mund të ndërtohen - ato janë të trashëguara, prandaj 
braktisja e tyre është më shumë një akt fillimi sesa nomadizëm. 
Gaston Bachelard thotë se - edhe pa kujtime - shtëpia ku kemi 
lindur (si kontrapunkt i shtëpisë së ëndërrave) është gdhendur 
fizikisht brenda nesh dhe kjo përbën grupin e zakoneve të 
trupit2. Dhe zakonet janë armiqtë më vdekjeprurës të largimit, 
dashurisë dhe mosbindjes ideologjike. Këtu në Ballkan, gratë e 
moshuara bëjnë kryqin pothuajse çdo natë - para se të shkojnë 
në shtrat – me pretendimin se e bëjnë këtë për një kalim pa 
dhimbje te shtëpia tjetër, ajo e përhershmja. Nuk mund ta 
kuptoj zakonin e tyre, por dëshira për një vdekje pa dhimbje ka 
qëndruar në kujtesën time si një peshë plumbi mbi një shkallë, 
në mënyrë që të ekuilibrojë dhimbjen e lindjes. 

Czeslaw Milosz shkroi se, pasi u largua nga atdheu i tij 

2  Gaston Bachelard, “The Poetics of Space” (Beacon Press, 1994).
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socialist, u ndje si dikush që mund të lëvizte lirshëm, por ndër-
kohë, kudo që shkonte, mbante me vete një zinxhir të gjatë që 
gjithmonë e tërhiqte në të njëjtin vend - ishte përgjithësisht një 
zinxhir i jashtëm, por që gjithashtu ekzistonte edhe brenda tij3. 
Pavarësisht nga të gjitha gardhet e vendosura gjeopolitikisht, 
është e mundur t’i shpëtosh ideologjisë, që më së shumti është 
antonim i kujtesës dhe i së tashmes, gjithmonë duke ofruar 
vetëm një të ardhme. Dhe vetëm profetët e rremë, së bashku 
me tregtarët e të vërtetave absolute, nuk janë në gjendje të 
shpëtojnë nga e ardhmja. Mungesa e shtëpisë ndodh kur 
largohemi prej vendeve ku muret e të cilave ishin mjaft të trashë 
për të gjitha zërat e lumturisë kolektive dhe të izolimit personal. 
Kur largohemi nga shtëpia pa u kthyer prapa, atëherë akti i 
largimit bëhet shtëpia jonë, ndërsa unazat e zinxhirit të gjatë 
mbeten të lidhura ngushtë me ne nëpërmjet gjuhës së nënës 
sonë, nëpërmjet fëmijërisë, nëpërmjet rrezeve të diellit që bien 
mbi nënkresën e çerdhes së fëmijërisë. Në kujtimet tona, muret 
e largimit janë më reale se muret e jetesës.

Shpesh e imagjinoj një shtëpi që nuk është braktisur kurrë. 
Oborri i saj rrethohet nga vija e horizontit; ka ballkone të larta 
me fole të braktisura dhe tavlla të pista; dritaret e saj zbulojnë 
pluhurin e qytetit dhe dritat luhatëse të televizorit që dikush 
ka harruar ta fikë. Mendoj për një shtëpi ku mbërrin dhe kurrë 
nuk ikën. Një shtëpi që nuk mund të trashëgohet. Mendoj për 
lidhjen e gjallë mes trupit të banorit të saj dhe gjeometrisë 
së hapësirës, mendoj edhe rreth gjatësisë së pragjeve dhe 
zonës së dëshirave. Mendoj për ‘refugjatët’ dhe shtëpitë e tyre 
3  Czeslaw Milosz , “The Captive Mind” (Penguin Classics, 2001).
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të reja, të përkohshme që ata furnizojnë me pasiguri të reja 
dhe mobilje të rregulluara në të njëjtën mënyrë si mobiljet e 
shtëpisë që kanë lënë. Mendoj për të gjithë ata që luftojnë 
për të lënë jetën në shtëpitë e tyre, ata altarë të fortifikuar të 
përkatësisë personale.

Jam pasardhës i pavullnetshëm i refugjatëve dhe trashë-
gimtar i shtëpive të përkohshme. Nuk kam ndërtuar shtëpi, 
andaj nuk kam asgjë për të lënë, madje edhe kur lëviz trupin 
tim nga një vend në tjetrin, nga një e vërtetë gjeometrike te 
tjetra. 
  Përktheu: Edlira Agolli

Nikola Madzirov ka lindur në Strumica të Maqedonisë në një familje refugja-
tësh të Luftës së Dytë Botërore. Studioi për letërsi në universitetin e Shkupit 
dhe filloi të botojë krijimet e para. Prej kësaj kohe ai ka botuar libra me poezi, 
ese si dhe ka qenë tepër aktiv si editor, recensues. Ndër librat përmendim 
‘Mbyllur në qytet’ 1999, ‘Diku në askund’ 1999, ‘Guri i rivendosur’ 2007 me 
të cilin fitoi çmimin Aco Karamanov dhe Huberta Burda Award. Ka qenë 
pjesëmarrës në Programin Ndërkombëtar të shkrimtarëve në Universitetin e 
Iowa-s, në LiteraturRaum në Berlin, në programin e shkrimtarëve KulturKon-
takt në Vienë etj. Është përkthyer në shumë gjuhë europiane dhe poezia e tij 
është vlerësuar nga personalitete të letërsisë botërore.  Jeton në Maqedoni 
ku drejton faqen letrare të revistës on-line Blesok dhe është koordinator për 
rrjetin ndërkombëtar të poezisë Lyrikline për Europën Juglindore.
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Nga romani ‘’Kohë e djegur’’ 

Pas asaj nate, mes të treve sikur zuri vend një pllakëz akulli 
e brishtë. Që mund të thyhej me ngacmimin më të vogël. U nën-
shkrua njëherazi dhe një si pakt i heshtur. Asnjë fjalë për atë që 
ndodhi; përleshjen me grushta e gjithçka tjetër të mëparshme. 
Të tre do dilnim të humbur. Anastasi do ulej shumë në sytë e 
grekëve të fabrikës e të gjithë fshatit, po të merrej vesh se don-
te të përdhunonte mikeshën e vetë. Për Elektrën do thellohej 
dyshimi se një gjë e posaçme e lidhte me të huajin Ilia. Dhe unë 
do mbetesha zbuluar. Do provohej se i kisha vënë syrin njerës 
prej femrave më të bukura të Elinohorit. Që ishte njëlloj si të 
guxoja të prekja zjarrin me dorë. Nga ana tjetër, me paktin e 
heshtjes e me gjithë dukjen në sytë e Anastasit, e fshehta ime 
dhe Elektrës do mbetej e paprekur.

Prej gjithë kësaj, më e fituar doli Elektra. Dielli sikur ndriti i 
tëri vetëm për atë. Duke dhënë një goditje të dyfishtë: Anastasit 
dhe mua na e vinte kufirin te thana, edhe të tjerëve u thoshte 
se nuk ishte e askujt. As e mekanikut që e shihte si pronën e tij 
që prej një jete, as e të huajit Ilia. Ishte e vetes së saj. Në njëfarë 
forme dhe unë, dhe Anastasi po e humbisnim Elektrën.

Thanas Medi
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Në mos e kishim humbur.
Por ajo u tregua e drejtë. U ftoh njëlloj me të dy, ndonëse 

për arsye të ndryshme. Mua besoja se nuk më falte dyshimin 
që pata për karakterin e saj. Aq sa t’i vihesha pas natën që e 
shpëtova nga Anastasi, kur pranoi të kthehej në shtëpi me 
‘’Toyotën’’ e tij. Gjithashtu, duke mbytur përfundimisht atë 
pak gjë që patëm, kujtonte se do më mbronte më mirë nga 
rreziqet. Nga ata që, në Elinohori sidomos, u rrinin mbi kokë 
gjithë të huajve. 

Nuk e prisja prej saj ftohjen e menjëhershme e të njëllojtë. 
Për më tepër të qe e vërtetë, e pakthyeshme dhe e përhershme. 
Po me kalimin e kohës u tremba se do ndodhte pikërisht kësh-
tu. Duhej të pranoja se kaq ishte me Elektrën; ca të puthura të 
zjarrta dhe një natë e pajetuar plotësisht. 

S’lëvizte lehtë nga e saj. Nga mënyra si nisi të sillej, s’linte 
më asnjë hije dyshimi. Sidomos në punë, ku mund të dilnim 
zbuluar në sytë e të gjithëve. Nuk e kthente më kokën nga unë 
edhe po të ishim vetëm për vetëm. Nuk më ndihmonte kur 
leshi qe nga ai grija i dobët dhe fijet këputeshin më shumë. 
Vuri një grua tjetër me karrocën që merrte fillin tim. Vetëm sa 
dukej në kioskën e kollaçosë. Ulej largë nga unë në mikrobuzin 
e Maqit dhe ikte si furtunë kur zbrisnim.    
Nuk shihja shenjë zbutjeje edhe në shtëpi. Nuk e pinte kafenë 
në ballkonin e katit të tretë, ta shihja unë që pas shegëve. Hes-
htte si mëkatare kur shkëmbeheshim trotuarit të rrugës ‘’I orea 
Eleni’’. Nuk më fliste me gojë kur më gjente në dyqanin me 
pjesë këmbimi të babait. E ndaloi të bijën të vinte për të luajtur 
me kukulla në përdhesen time.
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U ra në sy dhe shoqeve të fillit një akullim i tillë, sa filluan 
ta thërrasin me një emër të padëgjuar më parë. Katile.

Po kaq katile, në mos më shumë, do qe dhe për Anasta-
sin. Sikur donte t’ia bënte mishin copa- copa. Ta shihte varur 
e s’ngopej. Në qoftë se mua më linte të kuptoja se nuk bëhej 
ndryshe, atij sikur i kishte shpallur luftë për jetë a vdekje. Nga 
e cila Anastasi do dilte gjithmonë i humbur e i mbushur me 
urrejtje. Një urrejtje që e përjashtonte Elektrën, po qe mbledhur 
vetëm e vetëm për mua. Unë isha i urryeri, i futuri midis tyre për 
t’i prishur punë. Që kisha ardhur nga një vend po kaq i urryer 
dhe përpiqesha të hidhja rrënjë në Elinohori. Këto rrënjë, ako-
ma pa zënë mirë, donte të shkulte tani Anastasi.

Gjithçka mes nesh do t’i ngjante këtej e tutje një beteje 
të nëndheshme. Një si hapje grope pas kurrizi. Me qëllim të 
vetëm ikja ime nga Elinohori. Shporrja apo vetëshporrja nga 
ai vend. Që ishte njëkohësisht dhe ikje nga Elektra. Thembra 
e Akilit ishte Elektra. Vetëm po të ikja unë, mund ta fitonte ai. 
Unë isha pengesa më serioze që ajo nuk pranonte të bëhej 
e tij. E mundonte fiksimi se Elektra nuk e donte ngaqë kisha 
mbirë unë midis tyre. Atij nuk i bëhej vonë ç’ndjeja për Elektrën. 
Tmerrohej vetëm se mos ajo kishte rrëshqitur sado pak për nga 
unë. Rrëshqitje a gabim zemre e që ai e nuhati natën e rrahjes 
për të. Kur i tha; mos ke rënë brenda me allvanozin dhe ajo iku 
me vrap mes ngricës e thëllimit. Dashurisë për mua qoftë dhe 
në syth, i trembej për vdekje, se s’kishte ç’ti bënte. Por mund të 
bënte diçka tjetër, atë betejën e nëndheshme. Që t’ia mbathja 
me këmbët e mia nga Elinohori. Ai mund të më hiqte qafe dhe 
me plot mënyra të tjera, po donte të provonte njëherë rrugën 
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e butë. Një ikje me dëshirën time, do sillte dhe zhgënjimin e 
Elektrës në lidhje me gabimin e zemrës. Diçka si përbuzje e saj 
për dikë që nuk i’a vlente ta doje. Nga ana tjetër, për çdo vep-
rim të verbër mbi mua, dyshimet e Elektrës do binin menjëherë 
mbi të. Do rrezikonte kështu ta humbiste më keq nga ç’e kishte 
humbur.

Betejën e nëndheshme për të vënë në vend dhe betimin e 
natës që u rrahëm, e filloi me zbimin tim nga filli. Me zbehjen 
e emrit të mirë që kisha fituar në punë. U kap te ‘’aftësia që i 
duhet një punëtori filli, në dobi të prodhimit’’ e të tjetra e të 
tjera si këto.

- Puna nuk është vetëm ndërro drurë e ngjit fije te llastiqet, 
është t’i bësh të gjitha! – zuri të llomotisë lart e poshtë.

Gurët binin mbi mua. Me ‘’t’i bësh të gjitha’’, nënkuptonte 
se unë duhej të isha dhe njëfarë mekaniku. T’i rregulloja vetë 
defektet e makinës, se ai kishte dhe dy makinat e tjera të grave, 
po dhe kazanët e plintirios. Të mos ngrija duart lart e të tërrisja 
atë edhe për të shtrënguar një vidhë. Makina të punonte edhe 
kur ai të kishte në dorë një punë tjetër.

E dinte që s’ia thoshja shumë nga hekurat dhe ç’nuk i pillte 
mendja të më prishte punë. Kur kishte defekt makina ime, vinte 
me vonesë. Nxirrte punë pa punë që të mbetesha pas të tjerëve 
dhe pastaj të mbërrinte në veshët e pronarit; i riu i’a ka varur 
punës. Ose më linte ta rregulloja vetë, të shihnin të gjithë sa më 
priste kungulli. Më kishte në dorë, ndaj pashë ç’pashë, ndava 
mendjen t’u futesha hekurave.

Për pak kohë nuk isha më i varur nga Anastasi. I’a dogja 
dhe kartën e kungullit të pjerdhur. E rregulloja vetë çdo defekt, 
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u bëra më mekanik se ai. Më kërkonin dhe të tjerët, sidomos 
gratë, të rregulloja ndonjë gjë te makinat e tyre. Sesa Anastasit 
që paguhej për këtë punë, e kishin më të lehtë të më flisnin 
mua. 

- I thoni Ilias, - dëgjoja t’i flisnin njera – tjetrës, - ai i di të 
gjitha!

Kur i dëgjonte, nuk e donte veten. E dërrmonte hidhërimi. 
Vuloste veshët dhe dukej sikur i zinin myk sytë e shpëlarë. 
Kishte rënë vetë në gropën që hapi për mua. Pasi hyra mes 
tij dhe Elektrës, tani unë po bëja diçka tjetër. Tmerruese sa e 
para. Po futesha si pykë mes tij dhe grekëve të tjerë, njerëzve 
të tij. Po i bëja për vete. Që t’i humbiste dhe ata, siç ishte duke 
humbur Elektrën.

Të keqen e re e mori shumë seriozisht. Ndaj u vu të gjente 
diçka nga e cila të mos e ngrija më kokën. Të qe poshtëruese 
dhe groposëse po aq. E gjeti... 

Thanas Medi u lind më 1958 në Dhoksat të Lunxhërisë, në rrethin e 
Gjirokastrës. U diplomua për Gjiuhë dhe Letërsi Shqipe në Universitetin e 
Tiranës më 1988. Medi ka nisur të shkruajë letërsi herët. Ka punuar si mësues 
deri në vitin 1993, vit kur emigroi në Greqi. Tanimë jeton në Athinë. Ka botuar 
romanin e tij të parë ‘Hija e mallkuar’ më 2011, ndërsa më 2013 boton rom-
anin ‘Fjala e fundit  e Sokrat Bubës’ dhe më vonë akoma romanin tjetër ‘Kohë 
e djegur’ 2016. Thanas Medi është vlerësuar nga kritika si shkrimtar virtuoz, 
mjeshtër i kompozimit, i dialogëve të ngjeshur, gjuhës së larmishme. Është 
vlerësuar me disa çmime të rëndësishme si  Çmimi Jakov Xoxa dhënë nga 
Klubi i Shkrimtarëve ‘Drita’ si dhe ka fituar Çmimin e Ministrisë së Kulturës për 
vitin 2014 për romanin më të mirë.
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Daniela Danz

Masada

Kur ahere ti qëndron ku është qetësi aq sa 
ta ndjesh kur mendimi resht dhe
dëgjimi fillon kur dëgjimi resht
dhe shikimi fillon kur një zog
fluturon kur ti rrëshqet si zog i zi 
dhe klith kur nis të flasësh
në ajrin e kthjellët dhe s’mund të flasësh
tjetër pos për dritën si të ish e para
dritë kur ti hedh një hije përmbi shkëmb
dhe thua hija ime mbetet
dhe shkëmbi tretet nëse për tani ngjan vërtet
se ia vlen të guxosh deri në fund
mund t’i thërrasësh shkretëtirës në emër.

Ti ke udhëtuar deri në fund të botës

aty kishte kopshtije oborre gjysmë të rinovuar
ti pe mungesën e shpresës të ngrihej
mbi purteka të gjata dhe dehje arabeskash
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deri këtu ke ardhur je ulur në një dhomë
të sapolyer me pamje nga rruga
me çelësin që mbaje në dorë
dhe e vendose anash krevatit
fundi i botës të ka mbuluar
ka rrokullisur gurë sipër teje nata e gjatë
ndërsa fshati para dritares tënde
këshillohej ç’të bënte me të huajën
dhe malet qenë tërhequr pas vetes
sakaq shkurre të shumuara manaferrash pushtuan 
kopshtijet gjithçka ishte e gjelbër dhe në gjumë ti shikoje
si pylli po afrohej dhe e dëgjoje tek pëshpëriste:
do shembet shtëpia ku po fle
prej vitesh e pabanuar shumë të ulëta dhomat dhe të ftohta
qyshkur qerpiçi nuk i mbulon më trarët e trashë
njëri nuk i rëndon më tjetrit
qoshet e shtëpisë qenë punë vdekje mot
dhe zot do shembet shtëpia
që e quanin komunitet kishte tetë kënde
katër quheshin e ardhme njëri burrat njëri gratë
me duar të shkathëta dhe bythë të forta
njëri quhej pushim pas pune dhe njëri kufi 
gjer këtu kemi arritur
shtëpinë e lyen me të kuqe dhe mban yjet
e BE gjer këtu kanë arritur ata
dhe tjegullat shkëlqejnë edhe po të donte 
nuk prishet dot
gërmadhat do ndriçojnë gjatë në pyllin e të ardhmes
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dhe do shembet shtëpia që quhej familje
ndërtuar prej zhurmës së
paprerë të kositëseve në verë
dhe dërdëllitjeve në televizor në dimër
ndërtuar nga ushtria e vogël burrë grua fëmijë
dhe këndet e saj quheshin pronë
fundi i aventurave komplet servisi kuzhine
nën çati një kënd brenge fëminore
dhe zhul zhul që s’e largon dot për vdekje
dhe ngushëllim i fotografisë
sepse gjërat na prekin vetëm atëherë
kur janë të cekëta si bretkoca të shtypura 
nga të cilat këtu ka pasur shumë por tani jo më
sepse garazhet do shemben 
do shembet edhe shtëpia e të priturit
një shtëpi e vogël me kënde puthjesh dhe urine
me mure prej të vërtetash kalimtare
shtëpi e zemrave premtim epilogu i tringëllimës
i rrethit që vazhdimisht vetëmbyllet
ku pasdreke një burrë kotet në timon
dhe një grua pret ndërsa porta rri e mbyllur
gjersa akrepi arrin në pozicion
dhe ajo t’i thotë atij qëllimin kurse ai asaj çmimin
do shembet shtëpia me njëzet e dy kënde
e lojës së fatit dhe përfitimit të shpejtë
me xhamat pasqyrë dhe pritshmëritë e 
zhvendosura ndërtuar nga elemente vezëllitëse 
do shembet e bëhet thërrmija 
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nga gjëegjëza-gjetësit dhe lojtarët e lotarisë
nga dritarja futen pilivesat
lemeria fshihet
në regëtimën e automateve
do shembet kisha pasi nusepashka 
të kapërcejë pragun drejt lirisë
ndërsa altoparlantët ende festojnë
dhe prifti lufton me tokëzat e Shkrimit të Shenjtë
që nuk kanë funksionuar kurrë
diçka është liruar dhe godet dritaren
do shembet shtëpia në skajin
që s’e kish vendin aty
ulu mizë uluni mendime të drithëruara
do shembet rafti ku qëndronte
sheqeri gjatë verës
dhe do shpërndahet mbi dysheme
gjersa milingonat të vijnë ta transportojnë
të vogla do të jenë mollët dhe të tharta
dhe do shembet shtegu tregjuhësh edukues
dhe mësimi i historisë dhe bindja
insektet e vrara rikthehen 
po të shohësh gjurmët e tyre në mure
dhelprat rimarrin të kuqen 
me të cilën banorët nuk dinë ç’të bëjnë
është freskuar sakaq nën hijen e pyllit të afërt
por fenerët ende ndriçojnë
tavolinat e ngarkuara
një kovë e përmbysur një qiell i mbyllur
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një pulë e arratisur dhe një tringëllimë në çantën e dorës
mungojnë udhët kolovajzat
fëmijët mungojnë dhe vrima në mur
që e dallove para se të flije
do shëmben fshati dhe qyteti i qarkut 
do shembet Bratislava
Münster – nuk ke ç’i bën
dhe Weimar – këtu fatkeqësisht edhe dyqani
me fosilet e gurosura
do shembet trupi i Shirley Temples
dhe shtati yt
dhe i atij që po na lexon tani
do ta ketë lexuar ose ka dikë në familje
që e lexoi atëherë kur erdh’ pylli
dhe kur fshati ku mbërrite ti për të parë xhunglën
e rimori mbrapsht.

Përktheu nga origjinali: Jonila Godole

Daniela Danz ka lindur më 1976 në Eisenach. Ajo është shkrimtare, poete 
dhe historiane arti. Studioi letërsi dhe gjuhë gjermane si dhe histori arti në 
Tübingen, Pragë, Leipzig dhe Halle/ Saale dhe u diplomua për histori arkitek-
ture. Jeton dhe punon në  Kranichfeld / Thuringia. Ka botuar romanet ‘Lange 
Flutchen’, 2016, ‘Turmer’ 2006 dhe librat me poezi ‘V’ më 2014, ‘Pontus’ 2009, 
‘Serimunt’ 2004. Ka fituar çmime të rëndësishme si Rainer Malkowski 20014, 
Rome Casa Baldi, si dhe London Fellowship për letërsi gjermane më 2017. 



36

12

Komedi fantazmë

Pasi ikën Manuela, merrem me lloj-lloj punësh robëruese: 
punë shtëpie, i jap një leckë dyshemesë së hyrjes së pallatit, nx-
jerr kazanet e plehrave në rrugë, mbledh fletëpalosjet, ujis lulet, 
i përgatis ushqimin maçokut (ku fut një fetë proshutë me lëkurë 
të trashë), gatuaj për vete - makarona kineze të ftohta me do-
mate, me borzilok dhe me djath parmixhiano - lexoj gazetën, 
mblidhem në guvën time për të lexuar një roman të bukur danez, 
administroj ndonjë krizë të mundshme në hyrje, kur Lota, për 
shembull, mbesa e Artensëve, vajza e madhe e Klemensës, qan 
përpara lozhës sime, sepse Granpi nuk do që ta shohë. 

Në orën nëntë të mbrëmjes i kam mbaruar të gjitha dhe 
ndihem papritur e plakur dhe shumë e deprimuar. Nuk është 
vdekja që më tremb, aq më pak ajo e Pjer Artensit, por është 
pritja që nuk durohet, kur koha mbetet pezull dhe pritet të 
ndodhë diçka, gjë që na bën të ndiejmë se sa e kotë është të 
luftosh. Ulem në kuzhinë, në heshtje, pa dritë, ku shijoj ndjen-
jën e hidhur të absurditetit. Mendja më humbet ngadalë. Pjer 
Artensi... Despoti brutal, i etur për lavdi dhe nderime dhe që, i 

Muriel Barbery
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ndarë mes dëshirës për Artin dhe etjes për pushtet, është përp-
jekur, gjithsesi, deri në fund që me anë të fjalëve të tij të rendë 
pas një iluzioni të pakapshëm… Ku qëndron e vërteta, në fund 
të fundit? Dhe ku qëndron iluzioni? Të pushteti apo tek Arti? A 
nuk është forca e fjalimeve të mësuara mirë që na bën jo vetëm 
t’i ngremë në qiell krijimet e njeriut, por edhe ta denoncojmë si 
një krim kotësie mashtruese etjen për të sunduar, që na lëvrin 
të gjithëve - po, të gjithëve, duke përfshirë këtu edhe një copë 
konsierzhe në lozhën e saj të vogël që, megjithëse ka hequr 
dorë nga çdo lloj pushteti i dukshëm, në mendjen e saj vazh-
don të përkundë ëndrra për pushtet? 

E pra, si kalon jeta? Ne përpiqemi me kurajë, ditë pas 
dite, të luajmë rolin tonë në këtë komedi fantazmë. Si primatë 
që jemi, thelbi i veprimtarisë sonë është që të ruajmë dhe ta 
mirëmbajmë territorin tonë në mënyrë të tillë që ai të na mbrojë 
dhe të na sjellë kënaqësi, të ngjitemi ose të perpiqemi të mos e 
zbresim shkallën hierarkike të fisit dhe të mëkatojmë me trupin 
tonë me të gjitha mënyrat e mundshme - qoftë edhe vetëm me 
përfytyrim - si për t’u kënaqur vetë edhe për të siguruar pas-
ardhësit. Dhe kështu, ne përdorim një pjesë të mirë të energjisë 
sonë për të trembur ose joshur, dy strategji që sigurojnë arritjet 
territoriale, hirerarkike dhe seksuale, që u japin jetë përpjekjeve 
tona. Por asnjë nga këto nuk e prek vetëdijen tonë. Ne flasim 
për dashuri, për të mirën dhe të keqen, për filozofi dhe qytet-
ërim dhe kapemi pas këtyre ikonave të respektueshme si një 
rrodhe e etur pas qenit të saj të madh e të ngrohtë. 

Megjithatë, ka çaste kur jeta na shfaqet si një komedi fan-
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tazmë. Sikur të kemi dalë nga ndonjë ëndërr, e shohim veten 
të veprojmë dhe, të tronditur që vemë re se sa shumë vitalitet 
dhe energji kërkohet thjesht për të përmbushur nevojat tona 
bazë, pyesim veten si të trallisur se ku hyn Arti këtu. Nazet 
dhe vështrimet tona të harbuara na duken papritur pa asnjë 
lloj kuptimi; çerdhja jonë e vogël dhe e butë, fryt i një borxhi 
njëzetvjeçar, na duket si një zakon i kotë barbar dhe pozita jonë 
në shoqëri, e arritur me aq zor dhë përjetësisht e pasigurt, si 
krejt e kotë. Sa për sigurimin e pasardhësve, e shohim atë me 
një sy ndryshe dhe jemi të tmerruar pasi, pa petkun e altru-
izmit, akti i riprodhimit duket krejt i pavend. Gjithçka mbetet 
janë kënaqësitë seksuale, por, të shtyra në lumin e poshtërimit 
të hershëm, ato shalakaten në të njëjtën mënyrë si ujërat e tij, 
sepse gjimnastika pa dashurinë del nga korniza e mësimeve që 
kemi marrë. 

Përjetësia na shpëton nga duart. 
Në ditë të tilla, kur të gjitha bindjet romantike, politike, 

intelektuale, metafizike dhe morale, që në vite të tëra arsimimi 
dhe edukimi janë përpjekur të na nguliten, duket se zhduken 
mbi altarin e natyrës sonë të vërtetë, ndërsa shoqëria - një fus-
hë territoriale e përshkruar nga valë të mëdha hierarkike - fun-
doset në asgjënë e Kuptimit. Jashtë të pasurit dhe të varfrit, 
mendimtarët, shkencëtarët, vendimmarrësit, skllevërit, të mirët 
dhe të ligjtë, shpirtrat krijuese dhe të vetëdijshmit, progresistët 
dhe konservatorët, nuk janë më veçse ca qenie primitive që, 
me ngërdhjeshjet dhe buzëqeshjet, sjelljet dhe veshjet, gjuhën 
dhe kodet e shënuara në kartën gjenetike të primatit të mesëm, 
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duan të tregojnë vetëm një gjë: o të ruash rangun që ke, o të 
vdesësh. 

Në ditë të tilla, ju keni sa më s’bëhet nevojë për Art. Kërkoni 
me gjithë zemër t’i riktheheni ëndrrës suaj shpirtërore, dëshi-
roni më gjithë shpirt që të ketë diçka që mund t’ju shpëtojë nga 
përcaktimi juaj biologjik, me qëllim që poezia dhe madhështia 
të vazhdojnë të mbeten në këtë botë. 

Kështu, pra, për tu tërhequr sa më larg nga vorbulla e dy-
luftimeve dhe e betejave që janë atribute tipike të species sonë 
sundimtare dhe për t’i dhënë këtij teatri patetik vulën e Artit 
dhe të veprave të tij madhore, ju pini një filxhan çaj ose shikoni 
një film të Ozysë. 

Përktheu nga origjinali: Klara Lagji

Muriel Barbery ka lindur në Bayeux në vitin 1969. Ajo është Profesore në 
filozofi. Romani i saj i parë, Gourmandise, i botuar nga Gallimard në vitin 
2000, është përkthyer në 12 gjuhë. Kur, në vitin 2006, Gallimard vendosi të 
botonte romanin e dytë të Muriel Barbery, ‘Eleganca e iriqit’, botuesit nuk e 
prisnin suksesin që ai pati. As vetë autorja… Romani ka qenë surpriza e bo-
timeve të vitit 2006. Ka fituar një numër çmimesh letrare, njëri prej të cilëve 
është edhe Çmimi i Librarëve në vitin 2007. Ka pasur 30 ribotime dhe vetëm 
në gusht 2006 janë shitur më shumë se një milion kopje, duke zënë vendin e 
parë të shitjeve për tridhjetë javë rresht. Romani është përkthyer në 34 gjuhë. 
Edhe tre vjet pas botimit, në verën e vitit 2009, ky roman ka qenë në krye të 
shitjeve të librave të xhepit në Francë.



40

Vajzat e vdekura të Futogut

1

Më 23 korrik 2009, në orën 18 isha në kishën katolike të 
Futogut dhe po shihja se si ime më hyri në kishë në radhën 
e fëmijëve të bashkësisë. Ajo, sikurse të gjitha vajzat, mbante 
veshur një fustan të bardhë me dantella në pjesën e sipërme, 
ndërsa flokët e zinj të dendur i kishte të kapur bisht. Përmes 
dritares së madhe (prej xhami) në të djathtë të altarit, dielli i 
pasdites së vonë binte në ndarjen e mesit, ku vajzat e vendo-
sura në rresht për një dhe pranë tyre të gjithë djemtë e vdekur, 
njëri pas tjetrit, çapiteshin drejt altarit, duke bërë kujdes që 
të mos ngatërronin hapin. Ime më vinte e imët, siç mbeti deri 
në fund të jetës, në dorën e djathtë mbante qiririn, ndërsa në 
fytyrë kishte një shprehje serioziteti të devotshëm, pas të cilit, 
teksa më pa në hijen e anijes së kishës, përvidhej një nënqeshje 
e djallëzuar: Pa shiko, paske ardhur tani!

Ishte tashmë dita e tretë me radhë, që vendasit thoshin se 
ishte më e nxehta e gjithë vitit. Pardje kaluam pranë fusha ve me 
miliona luledielli të thara, që serbët i quajnë Srem, hungarezët 
Szerémseg, ndërsa shvabët e Danubit, që u dëbuan prej këndej 

Karl – Markus Gauß
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në vjeshtën e ftohtë të vitit 1944,i quanin Sirmien. Rruga kalonte 
nëpër fshatra të shtrirë, në të cilët hera-herës, disa qen të trem-
bur, të zgjuar nga gjumi i drekës, e ndiqnin makinën tonë një 
copë here e më pas ktheheshin të zemëruar, pastaj kaluam në 
manastiret e fshehura në pyll, ku populli serb kishte kaluar di-
kur gjumin e gjatë të mungesës së historisë. Çdo pak kilometra 
shiteshin buzë rruge shalqinj të gjigandë, tri, katër syresh ishin 
të ndarë më dysh dhe qëndronin të hapur mbi tezgat modeste 
të shitjes, të tjerët ishin vënë pirg duke formuar piramida të 
mëdha ngjyrë jeshile të errët.

Fshatari ishte duke pushuar në hijen e traktorit, kur nda-
luam. U ngrit në këmbë, tërhoqi kanotierën mbi bark, a thua 
se ndihej krenar për mullën e tij të madhe, e cila tundej lehtë 
pas çdo lëvizje që bënte. Gjysmë duke kafshuar e gjysmë duke 
rrufitur, i bëmë qejfin në heshtje duke ngrënë copat e shalqirit 
dhe, vetëm kur mbaruam, na pyeti nga vinim dhe ku shkonim. 
Kur i thashë se vinim nga Beogradi dhe do të shkonim në Novi 
Sad për të vizituar qytetin dhe vendet përreth, në të cilat ishin 
lindur e rritur prindërit, gjyshërit dhe stërgjyshërit e mi, e vlerë-
soi synimin tonë, e sidomos faktin që nuk hezitonim ta bënim 
këtë pikërisht në ditën më të nxehtë të vitit.

Ime më bëhej keq, vitet e fundit të jetës, sepse unë, që 
bëja aq shumë udhëtime e shkruaja për ca grupe etnike në Ka-
labri, Lituani apo Maqedoni, emrat e të cilëve nuk i njihte kush, 
nuk e kisha vizituar kurrë Batschka-n (Bačka), vendin e etërve të 
mi. Një drojë e çuditshme më pengonte ta bëja, unë që kisha 
dëgjuar për historinë e kësaj krahine që fëmijë dhe emrat e 
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fshatrave dhe të qytezave të vogla Kikinda dhe Palanka, Werschetz 
(Vršac) dhe Hodschag (Odžaci), Kubin dhe Filipowa (Bački Gračac) i dija 
përmendësh. Ndoshta, kjo botë e largët, të cilën prindërit e 
mi e kishin marrë me vete në Austri, ishte aq e pranishme në 
fëmijërinë time, saqë doja t’i shpëtoja zhgënjimit, që do të vinte 
me siguri kur të shihja vendin, për të cilin më kishin treguar kaq 
shumë legjenda. Nuk doja të gjeja një realitet krejt ndryshe nga 
imazhi që mbaja që herët brenda vetes. Ndërsa tani, katër vite 
pas vdekjes së saj, qëndroja në kishën e Futogut dhe gjithçka 
ishte ashtu sikurse ma kishte rrëfyer ime më dhe siç e kisha 
përfytyruar për pesëdhjetë vjet.

2

Dje kishte qenë edhe më nxehtë se pardje dhekur shkuam 
për herë të parë në Novi Sad, qytetin, të cilin banorët hun-
garezë e quajnë Ujvidék dhe që shvabët e Danubit e quanin 
Neusatz, rrugët dhe sheshet në lagjen e vjetër ishin pothuajse 
të braktisura. Ndërsa hymë te Trg Slobode, Sheshi i Lirisë, në 
zemër të qytetit të vjetër, monumenti në mesin e tij dukej si-
kur vezullonte. Cilido kalimtar ngjeshej pas shtëpive, për të 
gjetur pak hije, kështu që Svetozar Miletic, me zemërimin e tij 
të pashtershëm, sundonte i vetëm sheshin përpara bashkisë. 
Rrallëherë  gjendet një monument i tillë në ndonjë qytet. Edhe 
kolona mbi të cilën është vendosur është mbi dy metra e lartë 
dhe mbi të është vendosur një figurë gjigande bronxi, e gjelbër, 
e nxirë nga koha, një burrë me mjekër të dendur, flokët që ia 
valëvit era, njërën dorë të ngritur në lartësinë e kokës e të mble-
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dhur grusht, një tribun, i cili ka arritur në pjesën më të zjarrtë të 
fjalimit të tij dhe duket se i qëndron besnik zemërimit të tij të 
metaltë. Svetozar Miletic, publicist dhe politikan serb i shekullit 
të nëntëmbëdhjetë, kishte shpresuar se pikërisht në Vojvodinë, 
krahinë e cila banohej kaherë prej shumë popujsh, kryengritja 
kombëtare e vetëm njërit prej grupeve etnike, e serbëve, do të 
sillte liri dhe demokraci për të gjithë. Në monumentin e tij ai 
është paraqitur pothuajse karikaturë, me pamjen e një inatçori 
fanatik, zemërimi i të cilit nuk ka nevojë të ketë shkak.

Sheshin ku kalojnë edhe dy rrugët, të cilat çojnë në veri 
dhe në jug, e njihja me pëllëmbë që fëmijë, pa dalë asnjëherë 
nga Salzburg-u, aq shumë më kishin treguar për të: Katedralja 
e ndritshme ortodokse serbe e Shën Georgut në njërin skaj, 
pallati i peshkopit në stilin barok, kisha katolike e Shën Mërisë, 
e hollë dhe e lartë, e ndërtuar në 1900-ën ndërsa përballë saj, 
në anën tjetër të sheshit, ndërtesa neogotike e bashkisë, në 
përmasa të drejta, kufizuar me shtëpitë e rinovuara bukur të 
një qyteti të vjetër me një traditë të nderuar qytetare. Aty ka 
ndjekur shkollën e mesme ime më – dhe për të, Novi Sadi ka 
mbetur përjetimi i parë i qytetit, takimi i parë me një botë urba-
ne, model mbi të cilin kishte ngritur  përfytyrimin për çdo qytet. 
Pashë që nga sheshi kryesor drejt jugperëndimit vijon Futoska, 
rruga që kalon nga sinagoga dhe varrezat e hebrenjve për të 
dalë në Futog, dikur një fshat rreth tridhjetë kilometra larg Ne-
usatz-it (Novi Sadit), sot periferia Futak e Novi Sad-it. Ime më 
ishte nga Futogu, dhe që të mund të ndiqte në Novi Sad gjim-
nazin serb, Drzavna zenska realna gimnazija dhe jo atë gjerman, iu 



44

desh të bindte fillimisht të atin. Ai, i cili nuk e konceptonte dot 
ndryshe, përveçse që shvabët e Danubit do të qëndronin gjith-
monë në tokat midis Danubit dhe Tisës, ju dorëzua më në fund 
lutjeve të saj të paepura, pasi ajo e bindi me argumentin se, për 
një tregtar shvab, mund të ishte e këshillueshme që e bija të 
ndiqte shkollën më të mirë të etnisë shtetformuese, e cila, që 
prej vitit 1918 ishte ajo serbe...

Përktheu nga origjinali: Marsela Likaj
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45

Dëborë nëntori

Kapitulli 8

Pa mbërritur te pylli nisi sërish të binte borë. Fillimisht pak, 
pastaj gjithnjë e më dendur. Zakonisht, kur binte dëborë në 
fillim të nëntorit, zgjaste vetëm disa orë. Tani dukej sikur donte 
të mbante gjithçka nën vete, për javë të tëra. Nuk dukej këm-
bë njeriu, të paktat cicërima që pata dëgjuar në vajtje kishin 
heshtur. Çdo zhurmë qe fshehur nën mbulesën e bardhë, e cila  
bëhej gjithnjë e më e trashë. Më dukej sikur isha në një planet 
që vërtitej ftohtë dhe përhumbur nëpër hapësirë.

Sikur të isha shtrirë në dëborë për t’u çlodhur, mund të 
më kishte kapur gjumi. Dhe do të ngrija. Pa dhimbje, pa e nd-
jerë vdekjen. Të vdisja – nuk do të ishte kjo zgjidhja?  Një e 
moshuar kishte vdekur. Jurij më priste me gjurin të plagosur. 
Tomi e kishte treguar, se sa i paparashikueshëm ishte. Ndërsa 
policia ishte në kërkim të së ashtuquajturës bandë me biçikleta, 
fytyrat tona i njihnin kudo. Brenda një dite ishim shndërruar 
në ca kriminelë, të cilët duhej të prangoseshin, për të mbrojtur 
njerëzit e ndershëm.

Më në fund mbërrita te sheshi, ku ndodhej lokali i pi-

Jürgen Banscherus
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kniqeve. Nuk i ndieja më gishtat, edhe pse me doreza, rripat 
e qeseve të pazarit më kishin shkaktuar të prera në pjesën e 
brendëshme të duarve.

Hodha sytë nga ndërtesa e rrënuar. Dëbora mbi çati qe 
bërë tashmë gjysmë metri. Dritaret e gozhduara vështronin 
bosh nga unë si sytë e një të verbri. Kisha një ndjesi të pa-
këndshme. Sikur aty brenda të më priste diçka më e keqe nga 
çfarë kisha përjetuar deri tani. 

Kur hyra nëpërmjet derës së kuzhinës, në ndërtesë qe hes-
htje.

“Erdha!” – thirra. Zëri im humbi në kthinat dhe ambien-
tet ngjitur me kuzhinën. Pas një copë here dëgjova hapa. U 
tërhoqa sërish te dera në mënyrë të pavullnetshme. Në dhomë 
hyri Tomi. Fytyrën e kishte shkumës të bardhë, në sy kishte një 
shprehje që më bëri të dridhesha. Pulovrën e kishte krejt të 
ndotur në pjesën e barkut. 

“Më në fund”, tha. Zërin e kishte si përherë. “Desh vdiqa 
nga uria.”

M’u afrua dhe zgjati dorën te qeset. Unë u tërhoqa pas, 
desh rashë te pragu.

 “Çfarë pate, Lina? Ej, kam uri, moj!”
I zgjata njërën prej çantave/qeseve. E hapi pakon me dy 

panine dhe nisi të hante me uri.
“Lëri edhe Jurit”,- i thashë.
“Ai iku”,- tha Tomi me gojën plot.
“Iku?”
Tomi ktheu një gllënjkë të madhe Cola. “ia mbathi”,- tha.
“Po ai as nuk ecte dot!”,  bërtita.
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“Nuk ecte?” Tomi qeshi, domethënë u përpoq, por tingël-
loi më shumë si e lehur qeni. “Ia mbathi si një skile”, tha.

Diçka nuk shkonte. Unë e pashë vetë, se si u rrëzua Juri me 
bicikletë. Askush nuk do të mund të vraponte një ditë pas atij 
rrëzimi. 

U ula përtokë, përballë Tomit. Megjithë distancën mes 
nesh ia ndieja erën e djersës dhe dhëmbëve të palarë. Nga sa 
mund të shquaja në gjysmëerrësirë, njollat e mëdha në pulovër 
nuk qenë zhul. Jo, duhej të ishte gjak.

Tomi e vuri paninen e ngrënë përgjysmë në dysheme, 
pranë vetes.

“Sikur kishe uri”, i thashë.
“Nuk qenkan gjë”, tha ai.
Nuk ishte e vërtetë. S’kisha ngrënë kurrë panine më të 

mira, edhe pse më pas m’u përzie. “Çfarë ndodhi?”, e pyeta.
Tomi nuk u ndje. 
“Çfarë ndodhi?”, përsërita unë.
Këtë herë më vështroi. “Donte paratë”, mërmëriti.
“Paratë?”
Ai pohoi me kokë. “Juri mendoi se po flija. Dhe u përpoq 

të më merrte paratë.”
“Po, edhe?”
“U përleshëm.”
“Po pastaj?”
“Kur e munda, i thashë se nuk do të marrë asnjë qindarkë.”
“Po ku ka vajtur?”, desha të dija.
Tomi ngriti supet. “Në rrugë.”
“Mendon se do të lajmërojë policinë?”



48

“Marrëzi”, u përgjigj Tomi. “Nuk do të djegë veten.” Më 
afroi qesen me ushqime. “Ha diçka”, më tha.

“Kam ngrënë”, i thashë. Pastaj i afrova gazetën. “Gruaja e 
moshuar ka vdekur.”

“Bandë me biçikleta”, tha Tomi, teksa mbaroi së lexuari. 
“Këta nuk mbushin/ i kanë dërrasat mangët.”

“Gruaja ka vdekur”, përsërita.
“E çfarë faji kam unë?”,- bërtiti Tomi. “Këtu thuhet, se ishte 

shtatëdhjetë e tetë vjeç!”
“E trembe për vdekje. Nuk të bën përshtypje kjo gjë?”
Në vend që t’i përgjigjej pyetjes sime, Tomi u ngrit. Munda 

të dalloj qartë, se si shtrembëroi fytyrën teksa ngrihej.
“Të dhemb gjë?”,- e pyeta.
Ai tundi kokën. Ngadalë shkoi në dhomën ku kishim fjetur. 

Unë i shkova pas. Në dhomë binte erë e djegur. 
“E përse në gazetë thuhet se, ti e ke kërcënuar punonjësin 

e arkës me pistoletë?”,-  pyeta. “Ne nuk i kishim armët fare me 
vete.”

Tomi u lëshua rëndë mbi perdet e hedhura në dyshemenë 
e dhomës. “Ai robi gënjen”, tha nën zë. “Nuk ka se si të pranojë 
që m’i dha vetë kartëmonedhat. Banka është grabitur edhe dy 
herë të tjera,- thuhej në gazetë. Ndoshta, plakushi e ka hum-
bur.”

“Po të tjerët?”,- vazhdova të pyes. “Si mund të thonë, që i 
ke kërcënuar me pistoletë?”

“Sa naive je!” – qeshi Tomi me përbuzje. “Ata janë të gjithë 
të lidhur me njëri-tjetrin.”

Mund të ishte siç thoshte ai. Ose mbase, Tomi e kishte 
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marrë me vete pistoletën e ujit, kur kishte hyrë në bankë. Dhe 
e kishte nxjerrë duke menduar se ishte vetëm me punonjësin 
e arkës. Ka dashur vetëm të shfrytëzojë momentin, që të dukej 
një grabitje e vërtetë.

Tomi hapi shishen e vodkës dhe piu një gllënjkë të madhe. 
“Do edhe ti?”,- pyeti.

Nuk iu përgjigja, por u ngrita për të gjetur një mundësi për 
t’u larë. Në njërën prej banjove krejt të ndotura gjeta një rubi-
net që pikonte. Në mur kishin mbetur copat e një pasqyre të 
thyer. Lava fytyrën, sa qe e mundur, lava dhëmbët dhe u kreha. 
Flokët duheshin larë urgjentisht. Por ato pika që dilnin nga cez-
ma nuk mjaftonin për të larë kokën. Ndonëse pas larjes ndie-
hesha shumë më mirë, frika mbeti. Kisha ngecur në një skutë 
të errët dhe zhytesha gjithnjë e më thellë. Këtu diçka kishte 
ndodhur. Duhej ta mësoja medoemos se çfarë.

Kur u ktheva në dhomë Tomi ishte zhdukur. Shishja e vod-
kës, e përgjysmuar, ishte përtokë, aty pranë paninia gjysmë 
e ngrënë. U ula nën dritare, tërhoqa një perde mbi vete dhe 
mbylla sytë.

Ku mund të ishte Juri, tani? Ta kishte kapur policia, vallë? 
Si nuk më tha se çfarë kishte ndër mend? Përse më la vetëm 
me Tomin?

Juri ishte inteligjent. Ai meritonte të ishte në gjimnaz, në 
klasën tonë ua kalonte të gjithëve. Vetëm matematika dhe 
latinishtja nuk i pëlqenin. “E ç’më duhen, unë gjithsesi mekan-
ik do të bëhem”, thoshte, kur i fliste ndokush. Në Kazakistan, 
prindërit kishin qenë mësues në ushtri. Kush e di se çfarë jepnin 
mësim. Ndërsa tani, e ëma punonte si pastruese, kurse babai 
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rrinte në shtëpi. Dikur pati gjetur një punë në një dyqan pijesh. 
Por që ditën e dytë i doli krahu vendit dhe nuk mund ta bënte 
më atë punë të rëndë. Përgjithësisht ishte njeri i mirë, vërtetë. 
Më parë shkoja shpesh për vizitë dhe më trajtonte si vajzën e 
vet.

E tani, Juri qe larguar. Ishte jashtë, nëpër borë, me gjurin 
të vrarë. Vinte vërdallë duke u hequr çalë-çalë. Ndoshta nuk e 
dinte ende, se ku qemë fshehur. Me siguri nuk dinte as ku të 
shkonte...

Përktheu nga origjinali: Marsela Likaj
© 2002 Arena Verlag GmbH, Würzburg. Alle Rechte vorbehalten
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Rita Petro

Kënga e turmës 
Këndova këngën tënde turmë,
Më shumë se këngën time,
Se gërmova ty thellë ku ti ke frikë të hysh nga
Manipulatorët.
Këndova në rreshtin e parë,
Por ti më vure para.
 
Të dua se je e vërtetë,
Je e përlyer, erëdjersë, erëhashash kundërmon,
Je ndjellëse, gojëpisët , e marrë , budallaqe,
Kokëkrisur, zemërplagë, gojështhurur,
Zëfortë,  potente, vullkan, e pandalshme...
T’u dhashë ty trup e shpirt,
Po në vend të dashurisë
Më qëllove me baltë, gurë, mutra të tharë
Me gjithçka që të dilte përpara
Se në dorë t’i jepnin manipulatorët,
Dhe, kur u largova prej teje, më deshe prapë, 
Se ç’kuptim do kishte jeta jote pa mua,
E imja jo e jo pa ty.
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Dhe ja ku më ke,
Lakuriq para teje kam vendosur të jem, 
Duke kënduar bukurin e frikës nga kati
Kundër frikës që na mban mbërthyer ne vend.
 
Sirena

Unë kam lindur sirenë
Shumë kohë më parë,
E dashuruar me Princin e Detit
Që ditën kur hapa sytë...
Ai ka një bisht marramendës
Me luspa verbuese
Të argjendta e të florinjta,
Kurora e tij është gdhendur
Me guaska
Zbukuruar me korale e perla.
E hipnotizuar nga magjia e tij
S’mbaj mend sa gjatë
Ashtu jetova,
Deri atë mëngjes
Kur u zgjova me vegimin tënd
Që në një jetë tjetër
Dikur e kisha parë...
Mbi shkëmb të detit qëndroje

Ti aq çuditërisht i bukur
Me lëkurën e bardhë
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E të lëmuar
Mes krahëve të hapura
Një shigjetë
Në harkun e tendosur
Mes këmbëve të hapura
Një zambak
Mrekullisht i çelur
Asnjë bimë e lartë uji
Nuk krahasohej me të
Për nga hijeshia
Gati sa nuk u çmenda
Nga dhimbja e mesit
Kur bishti
M’u nda në dy pjesë
Që u shndërruan në këmbë,
E mes këmbëve
Një lule gojëhapur mbiu.
Shigjetari im i bukur
Më godite ende
Pa lëshuar harkun...
Tani këmbët më çojnë vetë te ty
E ditë pas dite
Çmendurohemi nga dashuria,
Unë një sirenë
Me një këmbë në shkëmb

E një këmbë në det
Ti një shigjetar
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Aq i bukur e bujar
Që në heshtje më le
Me Princin e detit
Ndonjë natë të fle...
 
Vëllai im i bukur
Aq shumë më dhemb
Pse i dënuar je
Të mbetesh në breg...
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Shënime të regjisorit - Anija ime quhej “Legjenda”

Askush në Shqipërinë komuniste nuk do të kishte besu-
ar kurrë se një ditë do të përmbushej profecia e personazhit 
të një anekdote që qarkullonte fshehurazi, i cili thoshte se kur 
kufijtë e këtij vendi të hapeshin, ai do të ngjitej mbi një pemë 
në mënyrë që të mos rrëmbehej nga turma e njerëzve që po 
largoheshin.

Në vitin 1991, papritmas u gjeta në mes të asaj turme edhe 
pse nuk më kishte shkuar ndonjëherë në mendje të largohesha 
nga Shqipëria. Dy vjet më parë, kur isha ende një student 
universitar në Tiranë, një nga miqtë e mi më të mirë, student 
me mua, e kishte provuar, duke u përpjekur të kalonte me not 
liqenin e Shkodrës për të shkuar në bregun jugosllav. I kish 
ecur mirë: e kishin kapur.  Ndërsa të tjerëve që kishin tentuar 
të kalonin kufirin, u kishin gjuajtur nga larg. Atij i shkoi edhe 
më mirë gjatë procesit gjyqësor, ku e cilësuan me sëmundje 
mendore dhe më pas e liruan. Dënimi i parashikuar për arratisje 
ishte 15 vjet burg e lart. 

“Edhe ti?” Fjalët e tij ishin plot gëzim dhe çudi kur mbrëm-
jen e 7 marsit 1991 u gjetëm në bankinën e portit të Brindisit. 

Roland Sejko
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Po shkonim për në Durrës në të njëjtën mënyrë, duke ndjekur 
thashethemnajën se porti ishte i hapur, vetëm me rroba tona, 
pa pasur kohë për të paralajmëruar askënd, madje as prindërit 
tanë. Ne ishim në të njëjtën anije të ankoruar në port, një ani-
je e vjetër, tregtare, e ndryshkur që mbante emrin “Legjenda”, 
e ngarkuar me qymyr dhe me 5000 persona. Gjatë orëve të 
pritjes, para nisjes dhe gjatë udhëtimit kisha takuar në atë ani-
je disa shokë dhe shoqe të mi, të cilët, sikurse unë, nuk do t’i 
kisha imagjinuar  kurrë se do të arratiseshin në mënyrë kaq të 
rrezikshme nga Shqipëria. Ne përqafoheshim. Edhe ti?

Gjatë viteve të mëvonshme imazhet e asaj arratie dhe ajo 
turmë e marsit 1991 do të përzihej ngadalë në kujtesën imag-
jinare dhe kolektive me hapa të tjerë më mbresëlënës. Duke 
filluar me eksodin më të madh të gushtit të të njëjtit vit, me ani-
jen simbolike, Vlorën, dhe me mbingarkesën me 20,000 njerëz.  
Anija e vetme e flotës shqiptare që mbante medaljen “Heroinë 
e punës socialiste”, medalje që që zakonisht u jepej njerëzve, u 
kthye në manifest të rrëzimit të Shqipërisë komuniste. Disa vite 
më vonë, në vitin 1997, arratisja e qindra anijeve nga Shqipëria 
që gjendej në flakë pas rënies së piramidave financiare. Edhe ky 
eksod i tretë do të kishte anijen simbolike: quhej Kater i Radës, 
e cila u fundos pas përplasjes me vedetën e patrullës Sibilla.

“And the sun will respect every face on the deck/ Dhe diel-
li do të respektojë çdo fytyrë në kuvertë të anijes”/. Ky varg 
nga kënga e Bob Dylan “When the ship comes in/Kur anko-
rohet anija” që është përdorur si kolonë zanore në një pjesë 
të dokumentarit, më ka shoqëruar për muaj të tërë në tryezën 
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time gjatë punës kërkimore, ngjitur me një foto të zmadhuar 
të një turme në anije: mijëra fytyra të panjohura dhe anonime. 
Një shpërthim. Kërkimi për fytyrat në turmën e fotografive 
dhe imazheve kishte filluar muaj më parë nëpërmjet gazetës 
së shqiptarëve në Itali “Bota Shqiptare”, që ndër vite kishte 
rubrikën e saj “Edhe unë kam qenë në anije.” Nëpërmjet një 
kërkimi të gjatë të personazheve brenda fotografive, gjeta Ma-
jlindën, të fotografuar në bankinën e portit të Brindisit, teksa 
zbriste vetëm nga anija. Ajo ishte 13 vjeç, tani është doktoreshë 
në Milano. Në mesin e materialeve televizive të përzgjedhura, 
unë kisha veçuar një intervistë në portin e Brindisit, pranë një 
anijeje të një djali të shkathët shqiptar që në vitin 1991 fliste një 
italishte të shkëlqyer. Atë djalë e gjeta ... në Facebook! Ai jeton 
në Rovigo. Dhe kështu një nga një, fytyrat e asaj turme i gjeta 
në të gjithë Italinë. Të tjerët i gjeta në Shqipëri, ku u kthyen për 
të jetuar.

Paralelisht, hulumtimet në arkivat televizive dhe filmike në 
Itali, Shqipëri, Francë dhe Angli kishin nxjerrë në dritë qindra 
orë xhirimesh të pashfaqura ndonjëherë: në një nga vendet më 
të papritura kam gjetur një skenë të pashfaqur të anijes “Vlora” 
në portin e Durrësit. Dyshues, e pashë dhe e ri-pashë atë film-
im disa herë duke zbuluar në mënyrë të përsëritur detaje që 
meritonin të zmadhoheshin për të gjetur brenda tyre shumë 
histori të veçanta, të tilla si fytyrat në turmë.

Nëse italianët zakonisht e pyesin një shqiptar që sapo e 
kanë takuar “Si ndihesh në Itali?”, shqiptarët e thyejnë akullin 
mes tyre duke pyetur “Si erdhët në Itali?”. Ka pak krenari kur 
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përgjigjja është “Kam ardhur me anijet e eksodit”. Pyetja që 
vijon është riti. “Cila anije?” Nëse është Legjenda, Vlora, Kall-
mi, Lirija, Skënderbeu, Kavaja, Drashovica, Kater Radës apo të 
tjerat nuk ka asnjë shans që bashkëbiseduesi, nëse nuk ishte 
në anijen tuaj, nuk kishte një vëlla, një kushëri, një të afërm, një 
fqinj në atë anije. Sikur të pretendohej një anëtarësim kolektiv, 
madje edhe kombëtar, për anijet e eksodit, për zbarkimin, për 
kalimin e detit, për udhëtimin. Disa orë para se të bëheshin 
‘emigrantë’.

Përktheu nga origjinali: Edlira Agolli

Roland Seiko u lind në Shqipëri dhe u diplomua për gjuhë të huaja dhe 
letërsi në Universitetin e Tiranës. Më 1991 largohet nga Shqipëria me anije 
në eksodet historike që po ndodhnin ato kohë dhe vendoset në Romë. Prej 
vitit 1995 ka punuar në Institutin ‘Luce’ ku ai është përgjegjës i përdorimit të 
arkivit dhe eventeve të lidhura me këtë arkiv. Më 2008 debutoi si regjizor i 
dokumentarit me metrazh të gjatë ‘Shqipëria - vendi i anës tjetër’ me pro-
duksion të Institutit “Luce” dhe “History channel”. Sejko është autor i disa 
filmave për Arkivin Historik të Institutit “Luce” dhe gjithashtu është kurator i 
ekspozitës “Luce – Imagjinata italiane’ ekspozitë e cila shëtiti në shumë qytete 
të Italisë. Ndër dokumentarët e realizuar prej tij përmendim: ‘Anija’, ‘Hyrje në 
luftë’ (bazuar në një tregim të Italo Calvino-s), ‘Pritja’, ‘Regjimenti propagan-
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Moderatorët e Festivalit

Lili Sula

Lili Sula lindi në vitin 1973, në Tiranë. Më 1995 diplomohet në Gjuhë dhe 
Letërsi Shqipe, në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të 
Tiranës. Po këtë vit fillon në Departamentin e Letërsisë të Institutit të Gjuhë-
sisë dhe të Letërsisë, të Akademisë së Shkencave. Nga 2000-2002 studion 
për Letërsi të Krahasuar në Facolta� di Lettere e Filosofia të Universitetit La Sapienza të 
Romës. Nga viti 2003 është pedagoge e Letërsisë Shqipe në Departamentin 
e Letërsisë të Universitetit të Tiranës. Znj. Sula ka botuar librin “100 vjet shkrime 
për Gj. Fishtën” si dhe ka marrë pjesë në dhjetëra konferenca shkencore kom-
bëtare e ndërkombëtare aktet e të cilave janë publikuar. Po ashtu ajo është 
aktive në media të ndryshme për çështje të zhvillimeve letrare dhe të sistemit 
tonë arsimor universitar. Aktualisht ajo mban titullin Profesor i asociuar si dhe 
është përgjegjësese e Departamentit të Letërsisë.
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Parid Teferiçi

Parid Teferiçi (1972) ka lindur në Kavajë. Ka studiuar matematikë në Tiranë 
dhe ekonomi bankare në Milano. Ka punuar pranë Institutit të Kulturës “Gior-
gio Cini” në Ferrara, ku kujdesej për artet vizive. Punimet e tij i ka ekspozuar 
në Romë, në Ferrara. Për pikturën e tij, ndër të tjera kanë shkruar: F. Patruno, 
G. Cerioli, M. L. Brunelli, M. Zavagli, M.Cunico. Gjithashtu ka përkthyer vepra 
nga Robert Lowell, Wallace Stevens, Dylan Thomas, John Ashbery, J. Himenez, 
V. Aleixandre, Cernuda etj. Libra të botuar prej tij janë: “Molla e detyrueshme”, 
1993, “Bërë me largësì”, 1996, “Meqenëse sytë”, 2003, “Largësi ideale”, 2015. 
Ka fituar çmimin e parë për librin me poezi “Largësi ideale” në Panairin e Librit 
2015. Ka fituar çmimin e Ministrisë së Kulturës në vitin 2013 për përkthimin 
e Robert Lowell.



61

Gentian Çoçoli

Gentian Çoçoli ka lindur në Gjirokastër më 1972. Studioi në Universitetin 
‘Eqrem Çabej’ ku  diplomohet për histori. Më 1996 themelon revistën letra-
re ‘Aleph’ të cilën vazhdon ta botojë. Gjithashtu drejton kolanën Aleph të 
‘Poetëve të mëdhenj botërorë’ e cila numëron deri tani tridhjetë autorë. Ka 
botuar tri libra me poezi: ‘Qytetërime të përkohshme’, Faik Konica 1994, ‘Peri-
metri i hirit’Aleph  2001, ‘Dheu njerëzor’Aleph 2006. Ka përkthyer dhe botuar 
libra me poezi të zgjedhura nga autorë si Seamus Heaney, T. S. Eliot, John 
Ashbery (bashkëpërkthyes), Jorie Graham, Charles Wright, Tomas Venclova 
(bashkëpërkthyes), Derek Mahon, Michael Longley, Robin Robertson, etj.
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Edlira Agolli

Edlira Agolli u lind më 1975 në Vlorë, Shqipëri. Ajo ka diplomë universi-
tare në Letërsi dhe Diplomën Master për Studime Evropiane. Edlira ka botuar 
librin e saj me poezi “Zogj dimërorë” në vitin 2003. Ajo ka përkthyer nga 
anglishtja dhe frëngjishtja për dy revistat letrare “Aleph” dhe “Mehr Licht”. 
Edlira ka eksperiencë si redaktore dhe ka përgatitur recensione librash për 
periodikë të ndryshëm.
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Dr. Jonila Godole është pedagoge në Departamentin e Gazetarisë, Univer-
siteti i Tiranës. Ajo ka studiuar fillimisht për gjuhë-letërsi në Tiranë dhe më 
pas është diplomuar për shkenca politike, sociologji dhe pedagogji në Uni-
versitetin J.W. Goethe në Frankfurt am Main (1999-2005). Kërkimi shkencor i 
sajfokusohet në fushën e komunikimit politik dhe kujtesës në media. Përveç 
kontributit të saj në fushën e gazetarisë dhe studimeve në media, Godole 
njihet si shkrimtare (Puthja e Udhëheqësit, roman, 2003) dhe përkthyese e 
letërsisë klasike nga gjuha gjermane, e vlerësuar disa herë me çmime brenda 
dhe jashtë vendit. Ndër autorët e përkthyer veçojmë R.M. Rilke, Robert Musil, 
Thomas Bernhard, H.v. Kleist, Julia Franck, etj. 

Jonila Godole
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Beti Njuma

Beti Njuma është gazetare dhe spikere e lajmeve. Prej vitit 2005 ajo punon 
në Top Channel. Beti njëkohësisht realizon rubrikën “Vitrina e Librit”. Për një 
kohë të gjatë ka qenë gazetare politike duke arritur të jetë një nga emrat më 
në zë të gazetarisë shqiptare. Ka përgatitur edhe një sërë dokumentarësh 
televizivë me tematika të ndryshme. Gjithashtu, ka shkruar disa artikuj në 
gazetat dhe revistat periodike shqiptare. Beti ka pasion përkthimin dhe ka 
redaktuar disa botime.
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Saverina Pasho

Saverina Pasho është profesore e  Letërsisë moderne Franceze dhe Historisë 
së Francës në Universitetin e Tiranës. Ajo është autore e shumë artikujve  në 
fushën e letërsisë,  didaktikës dhe përkthimit, githashtu autore e monografisë  
në gjuhën frënge Kadare entre mythe et roman (2013), bashkëautore e monograf-
isë Migrants et migrations dans les manuels scolaires en Méditerranée (2016), si dhe 
përkthyese e shumë veprave me natyrë historike, filozofike e letrare.  
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Agim Baçi

Agim Baçi u lind më 1971 në Shijak. Studioi për Gjuhë dhe Letërsi në Uni-
versitetin e Tiranës dhe më vonë doktorohet për Studime letrare nga Qendra 
e Studimeve Albanologjike. Është tepër aktiv në fushën e kritikës letrare me 
artikuj, ese, tekste studimore dhe reçensa të botuar në periodikë të ndry-
shëm kulturorë. Ka mbuluar prej disa vitesh faqet e kritikës të Mapos Le-
trare të gazetës së përditshme ‘Mapo’. Për esenë me temën e Don Kishotit 
është vlerësuar nga Ambasada Spanjolle në Tiranë si ‘Eseja më e vlerësuar me 
temën e Don Kishotit në letërsinë botërore’. Sapo ka botuar librin me kritika 
“Letra Dylqinjës së Tobozës”.
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Mimoza Hysa

Mimoza Hysa, lindur më 1967 në Tiranë. Diplomuar në Universitetin e Ti-
ranës për Gjuhë dhe Letërsi Italiane, si dhe në universitetin ICoN për Kulturës 
Italiane. Aktualisht doktorante për Letërsi Shqipe në Qendrën e Studimeve 
Albanologjike. Përkthyese e autorëve më të rëndësishëm të letërsisë ital-
iane si Leopardi, Ungaretti, Montale, Buzzati, Tabucchi, Mazzantini, Bevilac-
qua,  Claudio Magris, Melania G. Mazzucco etj. Autore e tre librave në prozë: 
“Koha e Erës” (2005), “Histori pa emra” (2007),  “Vend/imi” (2008).  Autore 
gjithashtu e tre formateve televizive për librin.  Fituese e disa çmimeve bren-
da dhe jashtë vendit si shkrimtare dhe përkthyese, ndër më të rëndësishmit 
ai i Çmimit të madh të Përkthimit për vitin 2014 nga Ministria e Kulturës së 
Italisë. Aktualisht drejtuese e Drejtorisë së Krijimtarisë së Fjalës dhe Përkthim-
it në Ministrinë e Kulturës. 
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