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METIN IZETI 

 

 LEJLA E MEXHNUNI NJË 

RRËFENJË DASHURIE PREJ 

SHKRETËTIRE NË ESENCËN E 

NJERIUT 

Në vitin 1971, njëri ndër më të 

njohurit e muzikës blues, Eric 

Clapton, bashkë me Jim Gordon, 

kompozuan këngën e njohur “Layla”, 

si pjesë e albumit të vetëm “Layla and 

Other Assorted Love Songs” të grupit 

“Derek and the Dominoes”. Clapton u 

frymëzua për këngën pikërisht nga 

historia e Lejlës dhe Mexhnunit. Këtë 

histori të një dashurie të pamundur 

Clapton e lexoi kur ishte i dashuruar 

marrëzisht pas Pattie Boyd. 

Ajo që kërkohej në dashurinë e 

Lejlasë dhe Mexhnunit ishte 

bashkimi i të dashuruarve, por në 

përgjithësi dashuria ka qenë në 

vetvete dhimbje, qeder, hall, 

hidhërim, ka qenë heshtje, ka qenë 

humbje kapitali. Disa prej të 

dashuruarve i vendosnin një gur 

zemrës dhe e vuanin përbrenda këtë 

dhimbje, dikush tjetër për shkak të 

kësaj dhimbjeje ndryshonte për të 

mirë ose të keq. Sepse në qoftë se 

dashuria hidhte rrënjë në zemër, 

atëherë ajo bëhej sovrani i të gjithë 

trupit, përfshi edhe mendjen dhe e 

transformonte të dashuruarin. Në këtë 

kuptim disa eruditë e kanë njohur 

dashurinë si një provim. Si do të 

ndryshonte personi i djegur nga 

dashuria, për mirë apo keq?  Gjendja 

e Lejlasë është një shembull që tregon 

se si e transformon dashuria një njeri, 

se çfarë plagësh hap ajo në shpirt, dhe 

si e përplas ajo njeriun sa andej-

këndej. 

Ata që kanë marrë rrugën e dashurisë, 

në fillim do të pastrojnë rrugët e 

zemrës së tyre, në fillim do të 

pastrojnë kopshtin e zemrës së tyre. 

Sepse pa pastruar barërat e këqija as 

në një vend nuk mund të shkohet. 

Mirëpo çfarë janë brenda nesh këto 

barëra të egra? Çfarë janë këto që e 

bëjnë pis kopshtin tonë të zemrës? 

Urrejtjet, zemërimet dhe obsesionet, 

janë kapriçot tona. Janë vese të cilat 

nuk kemi kurajë t’i largojmë, por 

sajojmë shkaqe për ekzistencën e tyre 

brenda nesh. Ngandonjëherë ato na 

duken aq të vlefshme sa që nuk ka 

force që t’i shkëpusë ato nga vendi, 

ato janë rezistente ndaj çfarëdo lloj 

kushti. Por po të bjerë një herë në 

zemër dashuria, atëherë ,dhe vetëm 
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atëherë varrosen të gjitha kapriçot, të 

gjitha urrejtjet. Dhe ky është Zoti i 

dashurisë, një frymëmarrje e shenjtë 

që e gufon zemrën. Ajo frymëmarrje 

që të pamundurën e bën të mundur, që 

të fundmen e bën të pafundme. Dhe 

ky zjarr i dashurisë e freskon njeriun. 

Pikërisht ashtu siç e pati freskuar 

edhe Pejgamberin Ibrahim. Njeriu 

edhe në qoftë se bie brenda një 

vorbulle, ajo tashmë është kopsht 

trëndafilash, sepse në këtë botë kudo 

që të shkojnë të dashuruarit për ta 

është kopsht me trëndafila. 

Një poezi sufike thotë kështu: 

O mik, në rast se ke rënë në dashuri, 

Asnjëherë mos u gënje, 

Por si Ibrahimi fillo udhëtimin edhe 

sikur një vorbull, 

Sepse nuk digjet ai që bie në këtë 

kopsht me trëndafila 

Kopshti me trëndafila në gjuhën 

sufike ka kuptimin e njeriut që ia ka 

arritur shpëtimit, ka kuptimin e asaj 

zemre që është pastruar nga lulet e të 

keqes dhe është shndërruar në një 

kopsht me trëndafila. Tashmë në atë 

kopsht mbizotërojnë vetëm bukuritë 

hyjnore, të këqijat janë larguar. 

Lejla dhe Kajsi nga fisi Benu Amir u 

njohtuan dhe u dashuruan në njëri 

tjetrin kur ishin fëmijë dhe i kullosnin 

devetë e tyre. Sipas një rrëfenje tjetër, 

Kajsi si I ri kishte dëgjuar për 

bukurinë e Lejlës. Kishte vajtur që ta 

takojë Lejlën e cila organizonte ndeja 

zbavitëse dhe vajzave që vinin u 

dhuronte nga një deve. Aty paraqitet 

edhe konkurrenti I tij Munazili. Por 

ama Lejla dashurohet në Kajsin. Një 

herë Lejla, për ta provuar dashurinë e 

Kajsit, kërkoi prej tij që mos ta 

shprehin dashurinë e tyre në praninë e 

të tjerëve dhe të sillen sikur nuk ka 

asgjë midis tyre. Të bisedonin dhe të 

mirreshin vesh vetëm nëpërmjet 

shikimeve. Ajo I tha: Por ama 

dashuria do të qëndrojë në zemrat 

tona. Kur Kajsi e vërejti se si Lejla 

qëndron indifirente, ai u çmend edhe 

më dhe dashuria e tij u shtua nga dita 

në ditë edhe më shumë. Këngët që ai 

I këndonte për Lejlën filluan të 

zgjerohen në të katër anët. Babai I 

Kajsit, e vërente se si djali I tij 

shkrihej nga dashuria për Lejlën, 

vendosi që të shkojë dhe ta lyp atë nga 

babai I saj për djalin e vet, Kajsin. Por 

ama, babai I Lejlës I hidhëruar se pse 

emri I vajzës së tij ishte bërë temë e 

këngëve që këndoheshin përreth nuk 

ia dha Lejlën Kajsit. Krahas kësaj fisi 

I Lejlës e paditi Kajsin tek kalifi dhe 

ai ua ndaloi që ata të shiheshin dhe 

urdhëroi që Kajsi të vritet nëse do të 

vazhdojë të takohet me Lejlën. 

Fisi i Lejlës shpërngulet në një vend 

tjetër,por Kajsi I ndjek ata. Përkulet, 

vajton dhe lutet që t’ia japin atij 

Lejlën. Me këshillë të parisë së fisit të 

vet babai I tij e dërgon Kajsin në 
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haxh, me dëshirë që ai të shpëtojë nga 

mundimet dhe hjekat. 

Kajsi përderisa ishte në Minë, për ti 

hedhur gurë shejtanit, e dëgjon zërin 

e Lejlës dhe e humb vetëdijen dhe 

thotë: Zemrës time I thash që të 

durojë, ndërsa ajo m’u përgjigj që të 

mos I humbi shpresat, pasi durimi nuk 

do të jetë miku im. Më tha që për mua 

nuk ka gjë më të mire se vdekja në 

rast se e dashura nuk do të jetë pranë 

meje. Ai në vend që pranë Qabes t’i 

lutet të Madhërishmit t’ia largojë 

hjekat dhe mundimin, ai iu lut Zotit 

që t’ia shtojë dashurinë. Por ama 

Kajsi do të përjetonte mundime edhe 

më të mëdha dhe assesi nuk do të 

takohej me të dashurën e tij. 

Lejlën e martojnë me një djalë të ri që 

quhej Verd dhe kur Kajsi e dëgjon 

këtë tërësisht e humb fuqinë e arsyes. 

Veten e quan Mexhnun/i çmendur 

dhe lëshohet të endet nëpër 

shkretëtirë, komunikon vetëm me 

kafshët e egra. Arsyeja e tij I kthehet 

vetëm në çastet e shkurtra kur 

përmendet emri i Lejlës. Ai ka dobësi 

dhe mëshirë të madhe ndaj 

sorkadheve, i do ato shumë për shkak 

se ia përkujtojnë Lejlën. 

Babai dhe të afërmit e tij, pas një 

kërkimi të gjatë, e gjejnë në 

shkretëtirë dhe përpiqen ta kthejnë në 

shtëpi, por ai nuk e dëgjon askënd. 

Ata tentojnë që me dhunë ta lidhin 

dhe ta marrin në shtëpi, por atëherë ai 

fillon ta lëndojë veten dhe ata e lënë 

në botën e tij. Sipas një përcjelljeje 

tjetër, tubuesit e zeqatit e shohin në 

shkretëtirë dhe ju dhimbset shumë, 

prandaj edhe shkojnë te babai i Lejlës 

që të kërkojnë prej tij t’ia jep Lejlën, 

por ai nuk pranon në asnjë mënyrë që 

ta bëjë këtë. 

Shumë njerëz shkojnë në shkretëtirë 

që ta takojnë Kajsin dhe të marrin prej 

tij poezitë dhe këngët që ai i kishte 

shkruar dhe i këndonte për Lejlën. Në 

ndërkohë Lejla sëmuret dhe vdes nga 

malli për të dashurin e saj. Në të 

njëjtën kohë edhe familja e Kajsit e 

gjen të vdekur në shkretëtirë 

Mexhnunin. Ndërsa sipas një rrëfimi 

tjetër Mexhnuni vdes duke vajtuar në 

varrin e Lejlës dhe atë e varrosin afër 

saj. 

Kjo rrëfenjë shkretinore përmes 

Nizam Genxheviut dhe më vonë 

Fuzuliut e shumë poetëve të tjerë 

është shndërruar në një poemë të 

dashurisë sublime. Kajsi në realitet 

ishte I dashuruar në Krijuesin e 

bukurisë së Lejlës. Lejla ishte vetëm 

rruga e mishëruar që atë do ta barte 

deri tek I Dashuri sublim. Kajsi në 

këtë rrugë I kishte humbur mendtë për 

shkak se mendja nuk e kupton 

dashurinë, ajo kuptohet me shpirt dhe 

zemër. Trupi duhet të heq për t’u 

liruar nga lëndorja dhe të takohet me 

sorkadhet e platformës metafizike. 
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Në tesavvufin islam dashuria është 

shpirti i gjithësisë. Dashuria, sipas 

gnostikëve, është origjina e qenies. 

Dashuria është parimi që e ka shtytë 

Krijuesin për ta krijuar gjithësinë. Si 

rrjedhojë dashuria është sekreti apo 

enigma e qenies. 

Te poezitë në të cilat i ka kënduar 

dashurisë ndaj Zotit, Ibn Arabiu ka 

përdorur mjete të brendabotshme. 

Nëse subjekti është për dashurinë, 

atëherë doemos që njeriu do të jetë 

subjekti. Ashtu si pjesa më e madhe e 

poetëve, që për të arritur deri te 

dashuria hyjnore kanë përdorur 

Jusufin dhe Zulejhanë, Lejlën dhe 

Mexhnunin, Vamikun dhe Azrën, 

Keremin dhe Aslinë si motive 

poetike, gjithaq edhe Ibn Arabiu e ka 

përqendruar dashurinë hyjnore te 

Nizami, që në veprën e tij 

Terxhumān el-eshwāk ai është 

personazhi kryesor. Nga frika se mos 

alegoritë dhe metaforat e përdorura 

në vepër keqkuptohen dhe zbriten në 

përmasat e trajtësuara botërore, Ibn 

Arabiu shkruan edhe një komentar 

për të, që titullohet Dhāhairel-e’lak 

shehu Terxhumān el-eshwāk. Ai 

është ndër të parët që ka bërë komente 

për veprën e tij. Në këtë komentar ka 

disa sqarime të rëndësishme në lidhje 

me poetikën e poezisë sufike. Ai 

shkruan: “Këtu (Terxhumān el-

eshwāk) kam bërë fjalë në trajtë 

alegorike për dritën hyjnore, 

shkencat shpirtërore dhe vendimet e 

Ligjvënësit. Por, të gjitha këto i 

përfaqësova me subjekte të 

dashurisë trupore. E bëra këtë për 

shkakun se sqarime të kësaj natyre e 

tërheqin më tepër njeriun.” 

Më pas ai flet për tregimet e 

personazheve kryesore të veprave të 

dashurisë në letërsinë klasike 

myslimane: për Kajsin, Lubnanë, Ibn 

Derixhin, Gejlanin etj., dhe shpjegon 

se “dashuria e këtyre të 

dashuruarve arabë dhe e jona është 

i njëjti realitet. Por, të dashuruarat 

dallohen, për arsyen se ata janë të 

dashuruar pas gjithësisë, kurse ne 

pas thelbit. Por, shkaqet, kushtet 

dhe nevojat e ngjarjes së dashurisë 

janë të njëjta. Për pasojë, këta të 

dashuruar janë model për ne”. 

Ai është edhe më i qartë në lidhje me 

këtë temë kur thotë: “Poezitë tona në 

përgjithësi, pavarësisht se a fillojnë 

me shprehje dashurie ndaj një të 

dashure apo me fjalë miradije për 

atributet e një femre, apo për ndonjë 

lum, vend, yll etj., në realitet ato 

ngërthejnë njohjet hyjnore. 

Domethënë, ne e alegorizojmë ose e 

simbolizojmë një gjë, por qëllimi 

është për diçka tjetër.” 

Pothuajse në një trajtë identike flet 

edhe Fuzuli në poemën e dashurisë 

Lejla dhe Mexhnuni, që është 

shkruar me të njëjtat ndjenja: “Me 

dëshirën për të arritur deri tek e 

vërteta, u nisa rrugës së alegorisë dhe 
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sqarova fshehtësitë – kinse po 

rrëfej ndonjë tregim. O Zot! 

Nëpërmjet Lejlës nisa të shpjegoj 

atributet e Tua; ndërsa me gjuhën e 

Mexhnunit shpreha nevojën time për 

Ty dhe u luta pandërprerë… O Zot! 

Lejla e sekretit të Realitetit u desh që 

të shihej nga pas perdes së 

njëshmërisë (vahdeh), të zbukurojë 

gjithësinë lëndore me pasqyrimin e 

bukurisë, e shpirti i Mexhnunit, duke 

shëtitur nëpër shkretëtirë, të shohë 

këtë bukuri e ta nënshtrojë vullnetin e 

tij para kësaj bukurie…” 

Ndërsa Hafiz Shiraziu me elokuencë 

të pashoq e ka përshkruar se si duhet 

të mënjanohen pengesat lëndore dhe 

dyzimi nëse kemi dëshirë ta 

përjetojmë dashurinë reale ndaj 

Krijuesit. Ai thotë: 

Shpirti im është perdja e dashurisë së 

Tij, 

syri im është pasqyra e mëshirës së 

Tij, 

as përpara tokës dhe as përpara 

kupës qiellore, nuk përulem; 

por mirësitë e Tij kanë bërë që të 

nënshtrohet 

një shpirt shumë kryelartë për t’u 

përulur. 

Ky është tempull i përgjërimit, ku s’ka 

asnjë mëkat, 

por vetëm flladi mund t’i afrohet, 

kush jam unë, pra për të kuturisur? 

Megjithatë, shumë e ndotur është 

rroba ime, 

a do të fyejë kjo Ty, shumë i Pastërti 

dhe shumë i Larti? 

Ai kaloi pranë trëndafilit, 

Ai ia përlau atij parfumin dhe 

ngjyrën. 

O yll fatlum që do të zbulosh 

sekretin e natës dhe të ditës: 

përpara syve të mi është fytyra Jote, 

në shpirtin tim është dashuria Jote 

Si rrjedhojë është e qartë se poetët 

sufi, si, Hafiz Shirazi, Nizami 

Genxheviu, Fuzuliu, Junus Emre, 

Nezim Frakulla,  me anë të 

simbolizmit poetik kanë patur për 

qëllim të përfaqësojnë realitetin 

hyjnor: Zotin dhe asgjë tjetër. “Çdo 

fjalë që më doli prej goje, ishte 

vetëm Ai dhe vetëm Ai. 

 

 

 

 

 

 



 
12 

 

 

SAMET VATA 

 

PËR UJIN 

Lidhja organike ndërmjet botës 

tokësore dhe asaj qiellore është një 

prej tematikave që spikasin në 

diskursin Islam. Bota e dukshme 

konceptohet si imazhi më i dobët i një 

perfeksioni që është ndërtuar mbi disa 

ide të pandryshueshme. Qëllimi i saj 

është t’i shërbejë njeriut si shkallë për 

të kapërcyer në realitetin qiellor, i cili 

e paraqet të vërtetën në formë të 

pastër. Njëri prej elementeve kyç në 

shërbim të këtij qëllimi është uji. Uji 

është lënda bazë e ekzistencës së 

gjithçkaje në këtë botë. Nuk është e 

rastit është që të gjitha qytetërimet, që 

prej lashtësisë, janë themeluar në 

brigjet e lumenjve, deteve, apo në 

raste të tjera përreth oazave. Mirëpo, 

qëndrimi pranë ujit nuk ka qenë 

vetëm mjet për ta përmirësuar jetesën 

e përbotshme, por në të njëjtën kohë 

për ta ruajtur kontaktin me të 

përtejmen, me botën qiellore. 

Megjithëse Toka është e mbuluar nga 

mëse 70% ujë, këtë element ajo e ka 

të huazuar prej lart. Kurani kur 

shprehet për ujin përdor termin 

“nuzul” , që do të thotë zbritje. Kjo 

zbritje i bart në vete dy konotacione. 

Së pari, aspekti i dukshëm, ku ne 

shohim se uji na vjen së larti 

nëpërmjet shiut. Së dyti, zbritja e ujit 

mund të konceptohet si një zbritje 

kuptimore, pra rënie nga një 

dimension i lartë në një dimension më 

të ulët, siç është paraqitja në këtë botë 

në formën e shiut.  Shiu që zbret është 

një formë e paraqitjes së mëshirës së 

epërme në formën e pikave të ujit. Në 

një transmetim thuhet se për secilën 

pikë është një melek i cili e sjell atë 

në mënyrë të posaçme.  Kjo origjinë e 

lartë e ujit e bën atë jetësues dhe 

pastrues.  “Rënia” e shiut është një 

aluzion piktoresk nëpërmjet të cilit 

njeriu ftohet në mënyrë të 

vazhdueshme të kujtojë se qielli është 

në lidhje të pandashme me tokën. 

Vetëm falë kësaj lidhjeje njeriu mund 

ta përjetojë të përjetshmen brenda 

përkohshmërisë. Ky aluzion ka 

shërbyer si burim frymëzimi për 

letërsinë filozofike Islame, ku kjo 

panoramë paraqitet si një lojë mistike 

që fton çdo kureshtar për ta soditur. 

Mbi këtë ‘lojë’ janë të bazuara edhe 

shumë tregime dhe legjenda për të 

ashtuquajturin ‘Burimin e Jetës’. Ibn 

Sina e përmend këtë burim në veprën 

Hajj Ibn Jakdhan kur flet për 

udhëtimin shpirtëror të një kërkuesi të 
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diturisë dhe thotë se për të nisur këtë 

udhëtim, duhen veshur disa veçori të 

jashtëzakonshme, të cilat arrihen 

duke u larë në ujin gurgullues të 

Burimit të Jetës.   Në këtë kontekst 

tregon edhe Filibeli Ahmeti, i cili e 

përmend Ujin e Gjallësisë si burimit e 

përjetësisë, i cili e bën të pavdekshëm 

atë që pi prej tij.   

Ky Burim i Jetës është dituria e pastër 

e cila arrihet kur personi e çliron 

veten nga prangat e veçorive 

njerëzore dhe vishet me cilësi të 

kulluara, të cilat ia qartësojnë 

shikimin dhe i mundësojnë që të 

shohë përtej asaj që bota e ofron të 

gatshme. Ibn Arabiu thotë se ky ujë 

që zbret, ia mëson njeriut njohuritë 

diskursive dhe vlerësimet teorike për 

çështjet.  

Për të arritur në këtë nivel të njohjes 

nevojitet një proces, një udhëtim në 

prani të një urtari i cili do të 

prezantojë orientimet e nevojshme 

për të arritur këtë Ujë të Jetës, pra për 

të arritur perceptimin e pastër të 

realitetit të ekzistencës. Mevlana 

Xhelaleddin Rumiu thotë se kjo mund 

të arrihet nëpërmjet veshjes së petkut 

të qendisur nga stofi pejgamberllëkut. 

Në Mesnevi ai tregon për një bisedë 

ndërmjet pejgamberit Muhamed a.s 

dhe zonjës së tij Aishes:  

Një ditë Ai (a.s) futet në shtëpi dhe 

zonja e tij i afrohet dhe i prek kokën 

dhe rrobat. Pejgamberi e pyet se përse 

ajo po vepron në atë mënyrë dhe ajo i 

përgjigjet: “O i dërguari i Zotit, gjatë 

kohës që ti ishe jashtë ra një shi dhe 

mendova se do jesh lagur, mirëpo ti 

nuk paske asnjë shenjë lagështie.” 

Pejgamberi i tha: “o Aishe, çfarë 

kishe veshur gjatë kohës që ra shiu?”  

Ajo i tha: “Kisha veshur shallin tënd.”  

Ai buzëqeshi dhe i tha: “O Aishe, 

Allahu të ka treguar shiun e botës së 

padukshme. Ai shi bie nga një qiell 

tjetër, nga një re tjetër.”   

Shiu i kësaj bote është 

domosdoshmëri dhe gjallëri për 

trupin, për natyrën, ndërsa shiu i botës 

së padukshme është gjallëri për 

shpirtin.  

Koncepti i ujit si prezantim i 

përjetësisë qiellore është prezantuar 

gjerësisht edhe në literaturën e 

tesavvufit Islam. Shumë mjeshtër 

sufijë i kanë mëshuar në mënyrë të 

veçantë rolit të ujit si katalizator për 

përndritjen e udhëtarëve shpirtërorë. 

Një prej formave se si ata i kanë 

edukuar pasuesit e tyre ka qenë 

nëpërmjet qëndrimit pranë lumenjve, 

të cilët me rrjedhën e tyre i 

përkujtojnë personit se gjithçka është 

në rrjedhë të vazhdueshme drejt detit 

të pafundësisë. Kjo rrjedhë vërshon 

edhe në brendi të personit, siç thotë 

Junusi në poezinë e tij: 
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Emrin e kam unë Mulli, 

Uji më rrjedh si furi, 

Kështu urdhnoi Ai Zotni, 

Derte kam po vajtoj.  

 

Në këtë katërvargësh Junusi tregon se 

udha drejt ‘Burimit të Jetës’ është një 

rrugë që ka derte dhe vaj. Kalimi 

nëpër këto peripeci bën që të çahet 

shkëmbi në të cilin është fshehur ky 

burim i cili kur fillon të rrjedhë, nuk 

ndalet deri në përjetësi. Kur arrihet 

kjo pikë, trupi i shëmbëllen një 

mulliri, ndërsa shpirti ujit i cili i lëviz 

fletët e mullirit, duke ofruar kështu 

dritë për gjithçka që gjendet përreth. 
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EJMEN ISMAILI 

 

HYRJE NË KONCEPTIN E 

SIJASETNAMES 

Sijasetnamet, si një litaturë e veçantë 

janë përmbledhje të këshillave apo 

përkujtimeve ndaj detyrimeve të 

udhëheqësve. Sijaseh rrjedh nga 

arabishtja që do të thotë kujdesja dhe 

mirëqenia e një gjësë apo një 

organizme, kurse name nga persishtja 

që e ka kuptimin e letrës. Në letërsi 

sijasetnamet nëse janë të shkruara për 

kryetarin e shtetit/mbretin titullohen 

edhe si “nasihatu’l-muluk, ahlak’ul-

muluk, tuhfetu’l-muluk, adabu’l-

muluk”, kurse nëse janë të drejtuar 

për vezir/ministërit apo guvernatorët 

titullohen “mir’atu’l-vuzera, 

nasihatu’l-vuzera, tuhfetu’l-vuzera” 

etj. Në literaturën e besimtarëve, 

burimi kryesor i sijasetnameve është  

 
1 Ebu Davud, “Aḳdhije”, 11; 
Tirmidh, “Aḥkam”, 3; Buhari, 
“Megazi”, 60; Muslim, “Xhihad”, 7; 

nga Kurani a.sh., dhe Tradita 

Pejgamberiane. Dy ujdisje të 

Pejgamberit a.s., merren si burime 

kryesore tek sijasetnamet; biseda me 

Muadh bin Xhebelin1 si guvernator 

dhe gjykatës i Jemenit Verior 

(630/9H) dhe letra për Amr bin 

Hazm’in2 (632/10H) si guvernator i 

Jemenit.   

Përveç tyre, në kohën e pesë halifëve 

të drejtë, kemi edhe mesazhet si 

burime kryesore për sijasetnamen, si 

të Halifit të parë Ebu Bekrit mes 

komandantëve në kohën e luftërave të 

Rrides, urdhërat e tij se si të sillen 

komandantët në vendet që do të 

arrijnë. Mesazhi i Halifit të dytë 

Omerit mes Ebu Musa el-Eshariut në 

lidhje me gjykimdhënjen në Kufe, 

dhe letra e Halifit të katërt Aliut ndaj 

Malik Eshter en-Nehaiut në lidhje me 

udhëheqjen dhe gjykimdhënien në 

Egjipt, që kjo letër është më e 

detajuara krahas letrave të 

përmendura lartë, përndryshe është 

edhe baza e gjithë sijasetnameve në 

literaturën e besimtarëve.  

Duhet dalluar dhe analizuar mirë 

kohën e Pesë Halifëve të Drejtë dhe 

melikëve pas tyre. Sepse ky dallim 

shihet qartë edhe tek mënyra e 

sijasetnameve të shkruara. Në 

Ahmed bin Hanbel, Musned, V, 
235.  
2 Ibn Hisham, “es-Siretu’n-
Nebeviyye”, Kajro, fq. 594-596. 
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kontekst shihet qartë që tek koha e 

Pesë Halifëve të Drejtë baza dhe 

konteksti vazhdonte duke u bazuar në 

moralin fetar, kurse pas tyre edhe 

shtetforimi edhe udhëheqja morën një 

formë laiciteti. Për të analizuar këtë 

dallim, më qartë e kemi krahasimin e 

letrës së Halifit Ali drejtuar Malik 

Eshterit dhe letrat/këshillat e “Ahdu 

Mervan ila ibnihi Ubejdil-lah” që janë 

këshillat e në gjuhën e Mervanit II të 

shkruara nga Abdulhamid el-Katib 

drejtuar djalit të tij Abdullahut. Tek 

“Ahdu Mervan”-i e shohim qartë 

ngjashmërinë e tij me ‘Princi’n e 

Niccolo Machiavellit edhe pse 

‘Princi’ ishte tetë shekuj më vonë. Që 

kjo qartë tregon se si u bë një 

ndryshim në udhëheqje të shtetit dhe 

se forma që erdhi me frymë fetare u 

ndërrua me kohë, bile mundemi të 

themi që  edhe u hup dizajnimi nën 

frymën morale.  

Hadithi “Feja është Këshillë” ishte 

motoja e krijimit së sijasetnameve në 

botën islame. Siç transmetohet kur e 

pyesin sahabët se: “Për kë është 

këshillë?” Pejgamberi s.a.s., 

përgjigjet: “Për Allahun, për Librin 

e Tij, për të Dërguarin e Tij, për 

drejtuesit e myslimanëve dhe për 

mbarë myslimanët.”3  Sijasetnamet 

mundemi t’i dallojmë nga koha dhe 

kërkesat e vendit. Ndër ta ‘Ahdu 

 
3 Imam Muslim, “Iman”, 95; Buhari, 
“Iman”, 42; Ebu Davud, “Edeb” 59; 

Mervani’ që u përmend më lartë ishin 

këshillat për mbretin të ardhshëm, 

edhe pse Abdullah bin Mervani u 

mund nga Abbasit dhe u krijua 

dinastia e re në tokat fetare. Ndër tjera 

brenda kohës kemi edhe ndryshimet 

të konteksteve tek sijasetnamet, 

Ibnu’l-Mukkafës drejtuar melikit të 

Abbasive “Risaletu’s-sijaseh” 

këshillat e tij për organizimin 

ushtarake, ekonomike, institucionet e 

shtetit, drejtësinë dhe problemin se si 

duhet të kujdeset të mos shkatërrohet 

shteti. Nizam’ul-mulk 

“Sijasetnamen” e tij e shkroi në 

shtetin që filloi të fuqizohet atëkohë 

Selçukëve, në atë kohë të Selçukëve 

ishte edhe “Nasihatu’l-Muluk” e Ebu 

Hamid Gazaliut, po ashtu Ibn Tejmija 

shkroi “es-Sijassetu’sh-Sherijje”, një 

sijasetname për arsye të humbjes së 

autoritetit nga luftërat me mongolët 

dhe fillimi i rritjes së  hajdutëve që i 

ndalonin nëpër rrugë, nga arsyet të 

llojllojshme kishin ndryshime 

sijasetnamet në kohë dhe vend, 

gjithashtu edhe Imam Maverdi tek 

“Nasihatu’l-Muluk” tregon se si e ka 

për detyrë udhëheqësi t’i dëgjojë 

këshillat dhe të kujdeset për 

përditshmërinë e tij. Bedreddin Ibn 

Xhemaa për arsye të pushtimit 

Mongol në “Tahriru’l-ahkam fi 

tedbiri ehli’l-Islam” tregon dallimin e 

halifes dhe sulltanit, dallimet në 

Tirmidhi, “Birr”, 17; Nesai, “Bej’at”, 
31 dhe 41.  
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detyrimet e tyre dhe rëndësinë e 

xhihadit. Gelibolu Mustafa Ali sqaron 

në “Nus’hatu’s-selatin” gabimet në 

udhëheqje të Lala Mustafa Pashës. Po 

ashtu edhe Turtushi Andaluzian tek 

“Siraxhu’l-Muluk”, për arsye të 

multikulturalizmit në Andaluzi 

tregon rëndësinë e jetës dhe lirisë së 

njerëzve të cilët i takojnë popujve dhe 

feve të tjera, dhe se si duhen të 

bashkëjetojnë ata.  Përndryshe edhe 

nasihatnamet/këshillat, munden të 

pranohen në sferën e sijasetnames. I 

pari i shtetit të Gaznelive, pranohet 

Sebuk Tegini dhe “Pendameja” e tij 

pranohet në llojin e sijasetnameve. 

“Divan’i Hikmeti” i Ahmed Jesevisë, 

“Pendameja” e Feriduddin Attarit, 

“Ejjuhel-Veled” e Ebu Hamid el-

Gazaliut, “er-Risaletu’n-Nus’hijje” e 

Junus Emres munden të pranohen si 

një  sijasetname, “Fihi ma fih” dhe 

“Mesnevi” e Mevlanës dhe “Bostani 

dhe Gylistani” e Sadi Shirazit, direkt 

apo indirekt për arsye të këshillave 

ndaj udhëheqësve munden të 

pranohen tek sijasetnamet. Tek 

“Pendameja” e Feriduddin Attarit një 

kaptinë bile titullohet “Gjërat që e 

dëmtojnë udhëheqësin”.  

Ndër tjera si Sijasetname të 

përkthyera shqip dhe punimet serioze 

në lidhje me të, edhe pse janë një 

numër i vogël mundemi t’i cekim 

kështu: Një punim për Ibn Mukaffën, 

“Ibn Mukaffa Jeta dhe Vepra 

(Qeverisja dhe Populli), e Bekim 

Sulejmanit [Lingua Star, 2020].  

“Mesazhe për Pushtetmbajtës” 

(Nasihatu’l-Muluk) e Ebu Hamid 

Gazaliut, e përkthyer nga Mulaim 

Shehu [LOGOS - A, 2020]. Mundemi 

të themi në shqip kemi nasihatnamet 

dhe disa pjesë së sijasetnameve të 

botuara s’i: “Qeverisja Islame” e 

Takijuddin Ibn Tejmijes, “Mesnevi” e 

Mevlanës, “Bostani dhe Gylistani” e 

Sadi Shirazit, “O djalosh” e Ebu 

Hamid Gazaliut, “Treqind e Tri Fjalët 

e Imam Aliut” të Hafiz Ali Korçës etj. 
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RAMAZAN FETAHU 

 

“QYTETI I VIRTYTSHËM” I 

FARABIUT 

Në parim Farabiu e ka konceptuar 

njeriun si qenie e varur prej shkakut të 

parë. Duke qenë se është qenie e 

varur, njeriu ka nevojë për shoqërinë 

për ta plotësuar pjesën e mangët të 

qenies së tij. Shoqëria te Farabiu është 

një organizëm i gjallë, i cili 

vazhdimisht evoluon dhe zhvillohet. 

Jetën shoqërore Farabiu e konsideron 

si domosdoshmëri për të ekzistuar, 

prandaj dhe politika është një lloj 

etike kolektive . Në këtë aspekt 

Farabiu punon në drejtim të 

harmonizimit të idesë së shtetit në 

përputhje me gjenin njerëzore.  

Arsyeja më e rëndësishme që i 

motivon njerëzit për të formuar 

shoqëri të ndryshme është "qëllimi" 

sipas Farabiut. Kjo është ajo që 

përcakton karakterin e vërtetë të 

shtetit dhe shoqërisë. Karakteri, 

zakoni dhe dija janë përbërësit e 

shoqërisë, që sjellin lidhje, partneritet 

shpirtëror dhe kulturor në shoqëri. 

Meqenëse solidariteti është 

domosdoshmëri, shumë shoqëri të 

mirë organizuara kanë arritur 

përsosmërinë dhe shumë të tjera kanë 

dështuar në këtë aspekt . Në mënyrë 

që njerëzit të arrijnë nivelin e 

shoqërisë, ekziston një shkencë që 

shqyrton idetë, veprat dhe shpirtin e 

tyre: Farabiu e quan këtë "shkenca e 

civilizimit" (ilmu medeni). Sipas tij, 

"dashuria" është një nga faktorët që i 

bënë njerëzit të jetojnë së bashku dhe 

të ruajnë unitetin e tyre. Zoti është 

burimi i kësaj dashurie sepse për nga 

natyra e Tij kërkon unitetin . 

Sipas këtij perceptimi e gjithë 

shoqëria njerëzore shihet si një trup i 

gjallë dhe e gjithë bota si një shtet i 

madh ideal. Mund të thuhet se kjo 

teori e cituar nga Farabiu me të 

vërtetë tërheq vëmendjen tek ideja e 

komunitetit global, me zhvillimin e 

telekomunikimit dhe transportit, kur 

merret parasysh koha kur ka jetuar 

filozofi, edhe në ditët kur filozofët e 

shekujve të fundit kishin zhvilluar 

teorinë e qytetërimit kozmopolit. 

Megjithatë duhet të theksohet se 

Farabiu përmend vetëm një shoqëri 

globale, jo një shtet global. Kanë 

ekzistuar mendime në lidhje me 

organizime shoqërore lokale, por jo 

edhe globale sikurse thekson Farabiu. 

Për të bërë një krahasim të vogël, 
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mund të themi se Farabiu ndikohet 

nga Platoni, por vetëm me këtë hollësi 

në filozofinë e shoqërisë duket shumë 

ndryshe nga Platoni. Për shkak se 

Platoni fliste për gjendjen e 

`shoqërisë` dhe `shtetit` të tij, kurse 

Farabiu ishte në gjendje të shihte të 

gjithë botën jashtë kushteve të kohës 

së tij duke folur për një shoqëri 

globale. Por siç theksohet, shteti i 

Farabiut nuk është një shtet global, 

por një shoqëri globale në vetvete . 

Një tjetër kategori e përparuar e 

shoqërisë së Farabiut është shteti ose 

kombet në tokë, që quhen shoqëria e 

mesme. Nga ana tjetër, shoqëria që 

filozofët paraqesin në kuptimin e 

shoqërisë së komunitetit dhe shoqëria 

në të cilën qëndrojnë më së shumti 

është shoqëria e formuar nga njerëzit 

që jetojnë në qytete të cilat quhen 

shoqëri të vogla në një shtet apo komb 

. 

Siç u përmend më lart, Farabiu i 

klasifikon shoqëritë e zhvilluara 

(shoqëritë e plota) në mënyrë të tillë 

që ato të klasifikohen si `shoqëri` dhe 

nën-shoqëritë komunitare që ai e quan 

“shoqëri jo të plota”. Sipas tij në këtë 

kategori janë njerëzit e fshatit, 

banorët e lagjes, njerëzit që ndajnë të 

njëjtën rrugë dhe banorët e shtëpisë. 

Por ai shton se nuk duhet të injorohen 

edhe këto pjesë të komunitetit sepse 

ato janë pjesë integrale të njëra-

tjetrës. Sipas kësaj shtëpia, rruga dhe 

lagjja, fshati, shoqëria e qytetit 

(shteti); janë pjesë e shoqërisë 

universale botërore. Duke pasur 

parasysh se qëllimi i bashkëjetesës 

është arritja e lumturisë, atëherë 

lumturia dhe mirësia më e lartë mund 

të arrihet jo vetëm në komunitetet e 

vogla në qytet, por edhe në të gjithë 

shoqërinë dhe shoqëritë më të larta. 

Megjithëse Farabiu e sheh shtetin dhe 

botën si shoqëri më të zhvilluar dhe 

më të përsosur, ai bazohet në 

shoqërinë e qytetit në vlerësimet e 

tyre. Siç kemi shprehur ndoshta ai e 

shikon shoqërinë e qytetit si një nivel 

më të ulët në përmbushjen e mirësisë 

dhe lumturisë . Sepse sipas tij 

shoqëritë e qytetit që punojnë për të 

arritur lumturinë me qëllime të mira 

mund të krijojnë një botë të lumtur në 

një komb që është një komb i 

virtytshëm dhe i lumtur. Në këtë 

profil Farabiu po shkon drejt 

konceptimit të një “shoqërie globale”. 

E gjithë bota mund të kthehet në një 

mbledhje të sofistikuar dhe të lumtur 

duke i dhënë një dorë si një shoqëri të 

vetme. Por kjo kërkon bashkëpunim 

të të gjitha shteteve dhe kombeve. 

Megjithatë kuptohet që nuk ka një 

bashkësi të vetme botërore dhe një 

shtet të vetëm botëror në kuptimin e 

vërtetë.  

Sipas filozofit secili individ sigurisht 

ka një detyrë dhe përgjegjësi në 

lumturinë e shoqërive. Ai thekson se 

e mira është gjëja që njerëzit e kanë 

arritur me vullnetin e tyre të lirë dhe 
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se të paktën njerëzit që jetojnë në një 

shoqëri me madhësi të qytetit duhet të 

kenë një "vullnet të mirë", një dëshirë 

"të mirë", në mënyrë që të jenë në 

gjendje të krijojnë një shoqëri të 

virtytshme. Një shoqëri politike 

ideale mund t'i bëjë individët një 

shoqëri të virtytshme dhe të zhvilluar 

me synime të mira. Sipas Farabiut një 

shoqëri e virtytshme është një shoqëri 

e lumtur në të njëjtën kohë. Virtyti 

dhe lumturia nuk janë gjëra që jepen, 

por ato merren me përpjekje . 

“Qytetin e Virtytshëm” Farabiu e 

krahason me trupin e njeriut. Ashtu si 

ekziston harmonia e përsosur në 

trupin e njeriut, ekziston një harmoni 

edhe në shoqërinë e zhvilluar. Ashtu 

si të gjitha organet në trup janë në 

harmoni të përsosur dhe ndihmojnë 

njëri-tjetrin për vazhdimësinë e jetës, 

ekziston edhe një solidaritet në 

shoqëritë e zhvilluara për vazhdimin 

e ekzistencës së shoqërisë. Ekzistenca 

e llojeve të ndryshme të organeve në 

trup shkon në analogji të plotë me 

lloj-llojshmërinë e elementeve 

shoqëror. Truri dhe zemra janë ato që 

sundojnë dhe qeverisin trupin, kështu 

edhe sundimtari apo udhëheqësi 

qeveris shtetin e virtytshëm.  

Farabiu shpreh faktin se trupi i 

shëndetshëm i njeriut është i 

ngjashëm me shoqërinë e zhvilluar, 

por gjithashtu vë në dukje dallimin në 

vijim: organet e trupit të njeriut, 

veprimet që kryejnë dhe harmonia e 

tyre me njëra-tjetrën janë të 

natyrshme, situata në shoqëritë e 

zhvilluara nuk është saktësisht e 

njëjtë. Sipas tij elementet e shoqërisë 

së zhvilluar nuk janë të natyrshme, 

por natyrale, pasi ato janë në organet 

e trupit në aspektin e cilësisë dhe stilit 

të shërbimeve dhe veprimeve që ato 

bëjnë për shoqërinë e zhvilluar . Një 

shoqëri e përsosur, e virtytshme dhe e 

zhvilluar është një shoqëri e 

institucionalizuar.  

Sipas tij një shoqëri virtuoze duhet të 

ketë shkencëtarët, filozofët, 

administratorët, poetët, muzikantët, 

shkrimtarët, matematikanët që 

merren me shkencat pozitive, 

ushtarët, oficerët e zbatimit të ligjit 

dhe njerëzit e angazhuar në të gjitha 

llojet e bizneseve (tregtarët, mallrat 

dhe prodhuesit e shërbimeve). Sipas 

filozofit e kundërta është një shoqëri 

e pazhvilluar dhe e prapambetur. Një 

demonstrim i zhvillimit në një shoqëri 

është vetëm përdorimi i një mjeti 

prodhimi për të përmbushur nevojat e 

nevojshme; për shembull duke 

kultivuar mjetet bujqësore plotësohen 

të gjitha nevojat në shoqëri . Siç mund 

të kuptohet, Farabiu e sheh 

institucionalizimin si një 

domosdoshmëri për turmat që të 

bëhen pjesë e shoqërisë. Ndoshta 

arsyeja për mungesën e njësive të 

komuniteteve më të vogla se 

shoqëritë e qytetit qëndron këtu, 

sepse në komunitetet e vogla nuk ka 
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njerëz të mjaftueshëm ose njerëz të 

kualifikuar për të formuar të gjitha 

organet dhe institucionet e nevojshme 

të shoqërisë.  

Siç u përmend më lart shoqëria e 

Farabiut ka një strukturë hierarkike. 

Përveç organeve që kryejnë 

funksione të rëndësishme në trupin e 

njeriut, ka njerëz apo institucione të 

tjera që kryejnë detyra më të thjeshta 

përveç menaxherit apo institucionit 

menaxherial që kryen punë mjaft të 

rëndësishme në shoqërinë e zhvilluar 

si dhe ekzistencën e organeve të tjera 

që bëjnë punë më të parëndësishme 

sesa të tjerët. Megjithatë, për shkak të 

thjeshtësisë së detyrës së ndonjë 

organi në trupin e tij, ai nuk mund të 

konsiderohet si një organ i 

parëndësishëm, edhe në një shoqëri të 

përparuar në këtë aspekt caktimi i një 

personi ose një institucioni në detyra 

të thjeshta nuk tregon thjeshtësinë e 

personit ose institucionit. Farabiu 

përdor marrëdhënien e Zotit dhe 

universit si një shembull për të 

theksuar se është një strukturë 

hierarkike në shoqëri duke zgjeruar 

analogjinë që ai ka bërë në këtë 

çështje. Marrëdhënia e shkakut të 

parë (Zotit) me ekzistencat e varura 

nga Ai është e njëjtë me 

marrëdhënien e drejtuesit të shtetit me 

qytetarët . Botëkuptimi i Farabiut më 

tepër afrohet nga monarkia sesa nga 

demokracia.  

Struktura hierarkike në dukje e ngurtë 

e Farabiut në kuptimin e shoqërisë 

duket të jetë për shkak të rëndësisë së 

tepërt që ai i jep administrimit të 

qytetit. Kjo ndodh pasi ‘udhëheqësi’ i 

shtetit te Farabiu nuk është një person 

i rastësishëm . Ai krahasohet me 

“Pejgamberin filozof” sipas disa 

komentuesve . Arsyen pse çdokush 

nuk mund të bëhet udhëheqës i shtetit 

ideal Farabiu e shpreh edhe kështu: 

“Sepse udhëheqësia (er-rijāseh) 

fitohet në dy mënyra: a) udhëheqësi 

në fjalë për nga natyra duhet të jetë i 

aftë për të udhëhequr, dhe b) ky 

person duhet t’i fitojë aftësitë dhe 

qëndrimet e vullnetshme lidhur me 

udhëheqjen. Këto aftësi dhe qëndrime 

ndërkaq lindin dhe zhvillohen te 

njerëzit që për nga natyra kanë prirje 

për të udhëhequr ”. Farabiu mund të 

ketë qenë i ndikuar nga platonikët në 

këtë strukturë të të kuptuarit të 

shoqërisë. Gjithkush duhet të bëjë 

punën e vet në strukturën e fortë 

hierarkike të shoqërisë së Farabiut. 

Me gjithë ndikimin që kishte nga 

Platoni, duhet vënë në dukje dallimi i 

liderit platonik me atë të Farabiut. Për 

dallim nga shoqëria e Platonit, e cila 

ka vetëm një sundimtar, te Farabiu 

mund të ketë më shumë sundimtar në 

të njëjtën kohë. Në fakt ky numër 

mund të shkojë deri në gjashtë . 

Farabiu ka vazhduar të shpjegojë 

karakteristikat e shoqërisë së 

zhvilluar dhe të pazhvilluar në një 
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mënyrë gjithëpërfshirëse. Sipas tij ka 

një strukturë homogjene në shoqëritë 

e zhvilluara; uniteti dhe solidariteti në 

këto shoqëri janë elemente të forta; 

madje ato janë si një shpirt i vetëm . 

Në shoqëritë e zhvilluara ekzistojnë 

dy lloje veprimesh që lidhen me 

tiparet e lartpërmendura të 

individëve. Një nga këto është lidhja 

që e lidh individin me individin tjetër 

në shoqërinë civile dhe tjetrën në 

komunitetin ku i takon individi. Sipas 

Farabiut këto dy lloje të lidhjeve janë 

një burim i rëndësishëm lumturie. 

Ndërsa individët në bashkësinë e 

qytetit që punojnë për të rritur dy 

llojet e kohezionit, do të arrijnë një 

nivel më të lartë shpirtëror dhe do të 

bëhen gjithnjë e më të virtytshëm. 

Është niveli më i lartë i lumturisë që 

njerëzit që jetojnë në shoqëri të 

zhvilluara (në qytetin e virtytshëm) ta 

kuptojnë njëri-tjetrin . 

Pika kyçe mbi të cilën qëndron 

Farabiu është se ai vendos si kriter për 

zhvillimin e shoqërisë dijen. Sipas tij 

shoqëritë e sofistikuara janë shoqëri 

të larta të shkolluara me nivele të 

përgjithshme të dijes. Sigurisht kjo 

dije është në përputhje me rrethanat e 

kohës. Përndryshe është e qartë se 

filozofi nuk flet për një 

intelektualizëm në nivelin aktual. 

Sidoqoftë vlen të përmendet se 

Farabiu ka zhvilluar një shoqëri të 

informuar dhe të shkolluar ne 

kuptimin e dijes që ishte e vlefshme 

gjatë periudhës së tij.  

Një tregues tjetër zhvillimor sipas 

Farabiut është se individët në shoqëri 

janë vazhdimisht të angazhuar në 

vepra të mira, duke bërë mirë dhe 

duke zhvilluar një tipar të mirë që 

ekziston në to . Tjetër pikë e 

rëndësishme është se shoqëria e 

Farabiut është një shoqëri paqësore që 

nuk e parasheh luftën.  

Farabiu ka përmendur më tepër cilësi 

mbi shoqëritë e pazhvilluara sesa ato 

të zhvilluarat. Ai u përpoq të vendoste 

tiparet që nuk janë në ato shoqëri të 

zhvilluara (virtuoze) duke numëruar 

karakteristikat e asaj që ai e quajti 

"shoqëri qytetare injorante" (d.m.th. 

shoqëria e pazhvilluar). Sipas tij në 

mesin e shoqërive të pazhvilluara janë 

shoqëri me nivele të ulëta morale 

(morale), të cilat nuk e njohin 

lumturinë e përgjithshme si tipar të 

përbashkët. Në shoqëritë e tilla ku 

mbizotëron një ndjenjë e fortë e 

pronësisë nuk ka strukturë humane të 

mendimit. Këto shoqëri kryesisht janë 

të përqendruara në vetvete, 

parashikojnë akumulimin e mallrave, 

ngrënien dhe pirjen, respektin dhe 

prestigjin, shtypjen e të tjerëve, 

pengimin e lirisë dhe një lloj 

papërgjegjshmërie kolektive. Këto 

komunitete e perceptojnë jetën si një 

qasje hedoniste dhe shoqëritë e tilla 

nuk kanë pothuajse ideal. Këto janë 

shoqëritë e formuara nga njerëz 
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egoistë që kërkojnë lumturi në epshe, 

të cilët nuk janë në dijeni të 

perceptimit të përgjithshëm të 

lumturisë ose që janë indiferent ndaj 

tij . Sipas tij individët që janë të 

pazhvilluar janë individë që duan të 

luftojnë dhe kështu duket të jenë 

zyrtarisht njerëzore, por në të vërtetë 

janë larg nga njerëzimi. Sepse të jesh 

njeri me plotë kuptimin e fjalës do të 

thotë të jesh i virtytshëm . 

Një karakteristikë tjetër e shoqërive jo 

të virtytshme dhe të pazhvilluara 

është se ata vazhdimisht bëjnë gjëra të 

këqija dhe bëjnë të keqen një tipar të 

tyre. Farabiu thotë se shumica e 

njerëzve në shoqëritë e pazhvilluara 

janë njerëz të cilët janë kokëfortë, 

xhelozë, mashtrues. Sipas tij këta 

njerëz nuk mund të jenë populli i 

shoqërive të zhvilluara sepse ekziston 

një lidhje e ngushtë midis zhvillimit 

dhe virtytit.  

Sipas Farabiut individët e shoqërive 

të pazhvilluara gjithashtu duhet të 

jenë individualistë. Sipas këtyre 

shoqërive qëllimi kryesor është jeta 

dhe ajo duhet shfrytëzuar në 

maksimum. Në këtë aspekt ata 

ngjajnë me kafshët . Për shkak të këtij 

individualizmi, nuk ka strukturë 

hierarkike në shoqëritë e pazhvilluara 

sikurse në shoqëritë e zhvilluara.  

Siç kemi parë, një tjetër karakteristikë 

e gjetur në shoqëritë e pazhvilluara 

sipas Farabit është se nuk kanë 

respekt për pozitën, që duhet të jetë në 

shoqëritë e zhvilluara për shkak të 

mungesës së hierarkisë. Përveç këtij 

lloji të shtetit Farabiu përmend edhe 

disa lloje të shteteve joideale, të cilat 

do t’i përmendim shkurtimisht: 

Qyteti i prishur (el-medīnetu’l-

fāsikah) posedon të njëjtat ide si të 

qytetit të virtytshëm (ideal). Ai e njeh 

lumturinë, Zotin e Lartësuar e Fisnik, 

qeniet e shenjta të shkallës së dytë, 

Intelektin aktiv dhe çdo gjë që mund 

të dijë e të besojë populli i qytetit të 

virtytshëm. Mirëpo punët dhe sjelljet 

e banorëve të këtij qyteti janë të 

njëjtat me ato të qytetit injorant . 

Qyteti me karakter të ndryshuar (el-

medīnetu’l-mubeddeleh) është qyteti 

që dikur ka pasur ide dhe punë të 

njëjta me ato të qytetit të virtytshëm, 

mirëpo që tani ka ndryshuar dhe në 

vend të ideve dhe punëve paraprake 

shquhet me ide dhe punë të tjera . 

Qyteti i lajthitur (el-medīnetu’d-dāl-

leh) është ai që synon lumturinë në 

jetën e pastajme, por që ushqen ide të 

gabuara e të rrezikshme lidhur me 

Zotin e Lartësuar e Fisnik, qeniet e 

larta të shkallës së dytë, Intelektin 

aktiv bile edhe nëse të njëjtat këto ide 

merren si simbole (ettemeththulāt) 

dhe përfytyrime (et-tehajjulāt) të 

lumturisë së vërtetë. Sundimtari i parë 

i këtij qyteti është një njeri që 

pretendon se i zbret shpallje 

(inspirim, el-vahj), ndonëse nuk është 
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i tillë. Për hir të vërtetimit të këtij 

pretendimi ai nuk i ikën as 

mashtrimit, as gënjeshtrës e as 

tradhtisë . 

Është gjithashtu interesante se 

analogjia e Farabiut për këta njerëz në 

shoqëritë e pazhvilluara është 

interesante. Me këto ndarje Farabiu 

po përpiqet të zbulojë karakteristikat 

e shoqërive të pazhvilluara në këtë 

mënyrë, gjithashtu mendon se 

papjekuria e tyre nuk do të kthehet në 

një kohë të shkurtër dhe se gjeneratat 

e mëvonshme do të vazhdojnë të 

zhvillohen, sepse ata do t’i 

perceptojnë dhe mësojnë të gjitha 

këto situata si situata normale.  
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NURIDIN AHMETI 

PROF. DR. SKENDER RIZAJ 

 ( 14 MARS 1930) 

 

NJË JETË KUSHTUAR 

SHKRIMIT TË PERIUDHËS 

OSMANE TE SHQIPTARËT 

“Pra, kombit shqiptar, më shumë se 

kurdoherë, i duhet:  

-Një poet si Naim Frashëri e Gjergj 

Fishta, si Mehmet Akifi e jo poeti 

pansllavist; një shkrimtar si De Rada, 

Pashko Vasa, Naim Frashëri dhe Fan 

S. Noli, e jo shkrimtari pansllavist; 

një diplomat si Abdyl Frashëri e 

Ismail Qemali, e jo diplomati 

pansllavist; një gjuhëtar si 

Kristoforidhi, si Sami Frashëri, si 

Eqrem Çabej, e jo gjuhëtari 

pansllavist; një hoxhë si myfti Ymer 

Prizreni e Mulla Haxhi Zeka, e jo 

hoxha pansllavist; një prift si Fan S. 

Noli e Gjergj Fishta, e jo si prifti 

pansllavist; një historian si Marin 

Barleti, e jo historiani pansllavist; një 

flijimtar si Haxhi Zeka dhe Hasan 

Prishtina, të cilët flijuan edhe 

pasurinë për çështje kombëtare, e jo 

flijimtari pansllaviste, i cili i flijon 

interesat kombëtare për hir të 

interesave vetanake; një mbrojtës i 

kalave shqiptare si Hasan Riza Pasha, 

e jo si Esat Pashë Toptani pansllavist; 

një deputet i parlamentit si Nexhip 

Draga, e jo deputeti pansllavist; një 

burrështeti si Skënderbeu, i cili qe ilir 

i fundit dhe shqiptar i par, e jo 

burrështeti pansllavist”.( Giuseppe 

Catapano, Nermin Vlora-Falaschi-

Skender Rizaj, Shqiptarët-popull i 

ndarë,(Libri i parë), Pejë, 1996, f. 

190-191).  

Këto janë vetëm disa parashikime të 

historianit të periudhës osmane te 

shqiptarët Prof. dr. Skender Rizajt, të 

shkruara në vitet e 90-ta, në njërin nga 

librat e tij si bashkautor. Po që se 

vështrohen me vëmendje këto rreshta, 

mund të thuhet se në një fare forme 

tingëllojnë aktuale edhe sot.     

Por, kur jemi të studimet osmane, 

veprimtari i njohur i çështje 

kombëtare, Mithat Frashëri, qysh në 

dekadat e para të shek. XX, ka ngritur 

shqetësimin e tij rreth mungesës së 

studimeve dhe kuadrit të 

osmanistikës te shqiptarët. Ky 

shqetësim i tij, edhe pse i ngritur para 

shumë viteve, edhe sot mund të jetë 

aktual, ngase përgjithësisht në trojet 

shqiptare numri studiuesve që merren 



 
26 

 

me dokumente osmane vazhdon të 

jetë i vogël, edhe pse albanologjia ka 

nevoja të shumta për studime të 

mirëfillta nga kjo periudhë historike. 

Jo se kanë munguar studiuesit tanë 

nga ky lëmë, por ky konstatim del nga 

krahasimi i përpjekjeve të 

gjertanishme me dorëshkrimet dhe 

dokumentet e shumta orientale që 

gjenden në qendrat e ndryshme 

botërore, si në: Stamboll, Ankara, 

Sofje, Sarajevë, Tiranë, Shkup etj. E 

të cilat presin dorën e studiuesit 

Skender Rizaj, modeli i studimeve 

osmane 

Megjithëkëtë, edhe pse të paktë në 

numër shqiptaria pati dhe ka të atillë 

që me punën e vyer shkencore, po 

lënë rezultate të lakmueshme në 

fushën e historiografisë shqiptare, 

sidomos në lëmin e studimeve nga 

periudha osmane te shqiptarët, ndërsa 

njëri nga ta  është edhe historiani, 

Prof. dr. Skender Rizaj, kontributi 

shkencor e pedagogjik i të cilit na 

bënë që në 91-vjetorin e lindjes t’i 

shkruajmë disa rreshta, shkencëtar i 

cili edhe pse të tjerët mundohen ta 

harrojnë, ai me punën e vet të 

deritanishme shkencore e 

pedagogjike, na detyron që në asnjë 

mënyrë të mos e harrojmë.  

    Tek ne sikur është bërë traditë 

që njerëzit e vyeshëm, t’i përkujtojmë 

apo të na bjerë ndërmend  për ta, 

vetëm mbasi të vdesin, sa janë në jetë 

sikur nuk iu dihet vlera, edhe pse me 

punën e tyre e merituan që  të bëjmë 

më shumë për ta.  

Prof. dr. Skender Rizaj punon për 

shumë vite, edhe përkundër moshës, 

ende i mundohet të jep kontributin e 

tij në shkencë. Ai është doktori i parë 

shqiptarë i shkencës se historisë në 

Kosovë pas Luftës së Dytë Botërore. 

Prej Ligjëruesve ta parë si doktor 

shkence në Universitetin e Prishtinës, 

krahas Idriz Ajetit, Mark Krasniqit e 

Drevish Rozhajës, ishte ndër  

themeluesit e parë të Katedrës së 

Historisë në Universitetin e 

Prishtinës, i cili, së bashku me Ali 

Hadrin etj., i dha shpirt e zemër, gjak 

e gjallëri dhe e afirmoi historiografinë 

tonë si në rrafshin kombëtar ashtu 

edhe në atë ndërkombëtar. Me punën 

e gjertanishme mund të thuhet se 

është shembull i mirë në fushën e 

historiografisë sonë kombëtare, është 

edhe mësues për punonjësit e rinj 

shkencorë që të punojnë me zell e 

korrektësi në fushën e shkencës. I 

gatshëm gjithmonë për t’iu dalë në 

ndihmë atyre që kanë nevojë dhe që e 

kërkojnë ndihmën e tij. Është njëri 

ndër veteranët e shquar të 

historiografisë shqiptare në Kosovë. 

Nga biobibliografia e Skender Rizajt 

Skender Rizaj u lind  në Pejë më 14 

mars 1930. Pasi që rrjedh nga një 

familje autoritare hoxhallarësh të asaj 

ane, të cilët njihnin mirë gjuhet 
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orientale, arabisht, persisht, 

osmanishte, prof. S. Rizaj arriti të 

merrte njohuri solide nga ta, për këto 

gjuhe, konkretisht nga babi i tij 

Esherfi, i cili ishte hoxhë me autoritet, 

për të vazhduar më vonë edhe matej 

me specializime për osmanisht si në 

Sarajevë e në Stamboll. Në Pejë e ka 

kryer shkollën fillore (1941) dhe 

semimaturën (1945), kurse në Prizren 

shkollën normale (dy kurse 

pedagogjike: 1946, 1947). Në Shkup 

e ka kryer Fakultetit Filozofik - Dega 

e Historisë (1956); në Beograd 

provimin shtetëror për profesor të 

gjimnazit (1960); në Sarajevë 

studimet pasuniversitare dhe 

doktoratën (1965). 

Në  moshë 17-vjeçare, angazhohet në 

ilegalitet, ku mbante pseudonimin” 

Fishkëllima” dhe i takonte 

organizatës ilegale “ Besa 

Kombëtare”. Gjykata e Qarkut në 

Prizren në nëntor të vitit 1946 (si 

nxënës) i shqiptoi dënimin me 1 vit 

burgim të rëndë, në bazë të nenit 3/1 

të ligjeve të atëhershme në fuqi (Shih: 

Arkivi i Kosovës, Fondi: Gjykata e 

Qarkut në Prizren, Lënda Penalja nr. 

20). 

Gjatë vitit 1948 ka shërbyer si mësues 

në katundin Gllaviçicë; gjatë viteve 

1948-1952 në Pejë ishte mësues dhe 

drejtor i shkollës fillore; profesor i 

gjimnazit (1956-1961); në Prishtinë 

arkivist i Arkivit të Kosovës (1961-

1963); në Pejë arsimtar i shkollës 

fillore (1963 - 1965); në Prishtinë 

asistent - docent - profesor inordinar - 

profesor ordinar (1965-1987); në 

Stamboll këshilltar kompetent - 

specialist (uzmanı) i Drejtorisë së 

Përgjithshme të Arkivave Shtetërore 

të Qeverisë Turke (Başbakanlık 

Arşivi) (1989-1990). 

Pas mbarimit të doktoratës i lidhur 

shpirtërisht me osmanishten, prof. S. 

Rızaj nuk do të ndalet së hulumtuari 

dokumente  për  periudhën osmane te 

shqiptarët. Krahas gjuhëve orientale, 

prof. S. Rizaj, zgjeroi njohuritë edhe 

në gjuhën angleze, duke i dhënë 

mundësi që të bëjë, krahasime me 

dokumente historike nga te dy anët e 

botës orientit dhe oksidentit.   

Zotërimi i  gjuhëve të huaja ia hapi 

rrugën prof. S. Rizajt për hulumtime 

në  biblioteka dhe arkiva në shumë 

qendra dhe institucione të ndryshme 

shkencore  të botës si (në Sarajevë, 

Beograd, Shkup, Zagreb, Dubrovnik, 

Prishtinë...), të Shqipërisë, të Italisë, 

të Gjermanisë, të Turqisë, më së 

shumti ka bërë hulumtime në 

Stamboll (në Başbakanlık Arşivi , në 

bibliotekat: Bayezid, Süleymaniye, 

Devlet Kütüphanesi) dhe në Londër 

(në The Public Record Ofice, The 

British Museum, The British Library. 

Vendin kryesor në veprimtarinë e tij 

shkencore në historiografinë 

shqiptare e zënë studimet që kanë të 

bëjnë me historinë  e popullit shqiptar 

në periudhën e Perandorisë Osmane. 
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Ka marrë pjesë me referate dhe 

kumtesa në kongrese, simpoziume 

dhe konferenca ndërkombëtare të 

mbajtura në ish-Jugosllavi (në 

Prishtinë, Beograd, Sarajevë, Sjenicë, 

Mostar, Shkup); në Shqipëri (në 

Tiranë); në Turqi (në Stamboll, 

Ankara, Edrene); në Greqi (Athinë); 

në Rumani (Bukuresht); në Gjermani 

(Munih); në Itali (Palermo). Këto 

referate dhe kumtesa janë botuar si 

materiale të kongreseve, të 

simpoziumeve, të konferencave 

përkatëse. 

Ka botuar një mori studime shkencore 

dhe profesionale: studime 

monografike, tekste shkollore dhe 

universitare, artikuj, kontribute, 

fejtone, kritika, recensione, etj.. 

Punimet i ka shkruar dhe publikuar: 

në gjuhën shqipe, serbo-kroate, 

maqedonase, sllovene, angleze, turke, 

italiane, gjermane, arabe; kurse i ka 

botuar: në Prishtinë, Pejë, Prizren, 

Sarajevë, Zagreb, Shkup, Vrajë, 

Kralevë, Lubjanë, Sjenicë, Novi Sad, 

Tiranë, Istanbul, Edrene, Ankara, 

Athinë, Bukuresht, Palermo, New 

Jersi (SHBA), Munih (Gjermani), 

Irbit (Jordani). 

Një fjalë e urtë latine thotë: “Libri 

është më shumë se një përmendore”, 

andaj Prof. S. Rizaj, me punën e 

deritashme publicistike e shkencore 

mund të thuhet se ia ka ngritur një 

përmendore vetes.  

Ndër kontributet më të çmueshme, 

veçojmë: 

Lidhja Shqiptare e Prizrenit në 

dokumente angleze, Prishtinë, 1978 

Kosova gjatë shekujve XV, XVI dhe 

XVII - Administrimi, ekonomia, 

shoqëria dhe lëvizjet popullore, 

"Rilindja", Prishtinë, 1982 

Historia e Përgjithshme Koha e Re 

(1453-1789), Prishtinë, 1985.(tekst 

universitar). 

Burimet osmane nga shekulli XV deri 

ne shekullin XVIII për banoret e 

Deçanit dhe te rrethinës (kumtese), 

Simpozium Ndërkombëtar me teme 

"Deçani dhe arti ne shekullin XIV ne 

boten bizantine" (Beograd dhe Deçan 

10-15 shtator 1985) (organizuar nga 

Akademia Serbe e Shkencave dhe 

Arteve si dhe Akademia e Shkencave 

dhe Arteve e Kosovës). Publikimi i 

kësaj kumtese  do t’i  kushtoj me 

largimin nga puna ne universitet, por 

jo edhe me largimin nga shkenca, 

prof. S. Rizaj assesi nuk do të 

demoralizohet, por përkundrazi ai do 

të vazhdojë edhe me intensivisht të 

merret  me punën e vet kërkimore 

shkencore në fushën e historiografisë 

shqiptare.  

Lidhja Shqiptare e Prizrenit (1877-

1885) dy vëllime-dokumente/The 

Albanian League of Prizren (1877-

1885), Prizren, 1998 
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Lidhja Shqiptare e Prizrenit (1877-

1885)/The Albanian League of 

Prizren (1877-1885), Prizren, 1998. 

E drejta historike e shqiptarëve për 

vetëvendosje / The Albanians' 

Historical Right to Self-

Determination, Prishtinë, 2005. 

Falsifikimet e historiografisë Serbe 

/The Falsifications of Serbian 

Historiography, Prishtinë, 2006. 

Të vlerësohen puna dhe kontributi 

shkencor i Profesorit 

Mund të themi lirisht se shumica  

kontributeve të prof. S. Rizajt edhe 

sot e kësaj dite mbeten të 

patejkalueshme dhe një pikë referimi 

e padiskutueshme për historianët dhe 

studiuesit që merren me këto çështje. 

Por jo vetëm me punën shkencore 

prof. S. Rizajn në 91-vjetorin e lindjes 

e kujtojmë edhe si një pedagog të 

vyeshëm, që me sjelljet e tij prej një 

pedagogu të vërtetë  la mbresa të 

pashlyeshme te studentët. Ne mesin e 

shume studentëve pata fatin që edhe 

unë si autor i këtij punimi të ndiqja 

për dy semestra ligjërata te prof. S. 

Rizaj në studime posdiplomike në 

Universitetin e Prishtinës-Dega 

Histori. Jo vetëm gjatë orëve të 

ligjëratave që u soll me ne si më mirë, 

por edhe në shtëpi sa herë i kemi 

trokitur dhe po i trokasim, gjithmonë 

duke na pritur duar hapur, sepse siç 

thotë edhe vetë prof. S. Rizaj: “Unë 

rri me të rinj, sepse sa here rri me ju 

unë marr nga rina juaj dhe gjithmonë 

po e ndjej  veten te ri”.  

Në qoftë se do të shpreheshim në 

rastin e prof. S. Rizajt me shprehjen 

kenediane   “Mos pyet se çdo të bëjë 

atdheu për ty, por pyet ç‘mund të bësh 

t’i për të”,-atëherë pa mëdyshje do të 

konstatojmë prof. S. Rizaj del 

ballëhapur në këtë përvjetor para 

popullit të tij me kontributin shkencor 

dhe pedagogjik. Ka punuar dhe  ende 

po benë përpjekje të punojë duke 

shkruar dhe publikuar monografi, një 

numër i dorëshkrimeve të cilat po 

presin dorën bujare  të ndonjë  

donatori.  Prof. S. Rizaj ende po 

vazhdon të jetë aktiv dhe shumë 

konstruktiv me këshilla ndaj 

kandidatëve në doktoratura nga fusha 

e historiografisë.   

Nuk kam se si ta mbyll këtë shkrim 

modest timin e mos të pyesë, se çfarë 

janë duke bërë institucionet tona për 

këtë njeri? Përgjigjja pa mëdyshje se 

do të ishte negative: Asgjë. I mbyllur 

në shtëpinë e tij, Prof. S. Rizaj, duke 

punuar pandërprerë, duke dhënë 

mund dhe duke u munduar qe dijen 

dhe njohuritë  e Tij t’i derdhë në letër 

dhe pas gjithë atij mundi nuk gjen 

donator ndoshta për botime. E kanë 

për detyrë ata që janë ne institucione 

vendimmarrëse në Kosovë, një numër 

i të cilëve ishin edhe studentë dhe 

morën dije prej  prof. S. Rizaj, të 

bëjnë me shumë për këtë njeri, 
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përndryshe përgjegjësia do të bjerë 

mbi ata të cilët patën mundësi të bëjnë 

për këtë njeri dhe nuk bënë asgjë. E 

pakta që mund të bëjnë është që t’ia 

botojnë  në një komplet pjesën me të 

madhe të punimeve të botuara e të 

cilat kanë vlera të shumëfishta  

shkencore për historiografinë  

shqiptare dhe disa prej punime  që 

presin për disa vite në dorëshkrim t’i 

mundësohen për botim.  
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FITIM VELIU 

 

KONCEPTI ESTETIK DHE 

KODET TEMATIKE 

UNIVERSALE  NË ROMANIN 

PARAJSA E GJENIVE 

Femra, e bukura e saj estetike si 

formë duket në pjesën e saj si formë e 

paekspozuar, meqë ruan dëshirën e 

tjetrit në trajtën e enigmës, kur ajo 

është në pjesën e pazbuluar. Pra, 

bukuria e fermës është kurtoazi, një 

bukuri e nemur, siç do ta quante 

Bodëleri dhe bukuri sublime që 

shkakton fatkeqësi, tërmet e tragjedi, 

siç e quan Drini. Pra, askund në 

letërsinë botërore nuk e kemi të 

trajtuar bukurin e femrës si te Drini e 

Bodëleri, dy autorë që të bukurën e 

shohin në dy koncepte: figura e gruas 

dualiste del te këta dy autorë, e 

bukura e saj engjëllore dhe e bukura e 

saj djallëzore. Sigurisht se të dy këta 

shkrimtarë kanë historinë e tyre të 

rrëfimit e të tregimit për gruan, 

bukurinë e dashurinë, vetëm që 

dallimi elementar te këta dy 

shkrimtarë është trajta e rrëfimit, te 

Bodëleri e kemi vargun poetik, te 

Drini vargun prozaik, pra bota e 

femrës në roman. Mirëpo, e bukura e 

saj dualiste shfaqet si koncept që i 

bashkon. Nuk do të merremi më gjatë 

me Bodëlerin, meqë nuk e kemi temë, 

por këtë e potencova për të parë 

kujtesën e shkrimit, si formë të 

komunikimit, mes dy autorëve te 

epokave të ndryshme, historike e 

letrare, ideologjike e konceptuale. 

Koncepti i Drinit për femrën niset 

rëndë e mbyllet lehtë, si te Dante, pra 

në këtë kontekst themi që Drini krijon 

artin e së mundshmes, përmes 

formave e mënyrave jo të rëndomta, 

por të një imitimi që nuk i ngjanë jetës 

reale, por jetës artistike si paramodel. 

Bukuria e femrës sipas konceptit 

Drinesk del në pika, për të dhënë një 

strukturë të mendimit dhe një renditje 

të skicimit të anës së errët dhe dritës 

së kësaj bukurie platonike. Parajsa e 

gjenive, është roman që hapet me 

vdekjen dhe mbyllet me dashurinë, 

fillon ftohtë e mbyllet ngrohtë dhe kjo 

ka një logjikë të shkrimtarit, i cili e 

ndërton romanin në këtë formë. E 

arsyeja e kësaj shpjegohet më së miri 

nga teoricieni E.M.Forster, në veprën 

e tij Aspekte të romanit, ku thotë: 

“Dashuria, sikurse vdekja, pëlqehet 

nga romansieri, sepse përmbyllë 

veprën në mënyrë të përshtatshme.”  

Sepse në fillim të romanit D.N. vret 

tre persona, pastaj kemi vetërrëfimin 

e D.N-së në kishë dhe romani mbyllet 

me formula mbi bukurinë e 
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dashurinë, disa prej të cilave po i 

sjellim në vijim.  

1. Bukuria sublime femërore është 

vetëm ajo që shkakton fatkeqësi. 

2. Bukuria femërore është endemike, 

sepse nuk mund të ketë dy bukuri të 

njëllojta. Endemike brenda natyrës së 

saj, jo vendit ku gjendet. 

3. Bukuria e madhe femërore është 

surprizë. Është diçka që shihet dhe 

fshihet, që fshihet dhe shihet...Nuk 

mund të ketë një bukuri të ekspozuar. 

Si i mendoni arabët e lashtë? 

Budallenj dhe fanatikë që i mbulonin 

gratë? Nuk e bënin këtë as për moral, 

as për fanatizëm, por sepse, kur 

zhvishej femra në shtrat, donin një 

bukuri surprizë! Sepse edhe një femër 

jo fort të bukur, që e ke parë të 

mbuluar tërë ditën, të duket e bukur 

kur e zbulon. Këtë mos e ngatërroni 

me mbulimin e femrës sot, sepse 

është thjesht një fetarizëm! 

4. Bukuria e madhe sublime është 

efemere. Gënjehesh duke menduar që 

e sheh gjatë atë. Ajo është shuar, 

njëlloj si drita e yjeve të vdekur, që 

vazhdojmë t’i shohim edhe pas 

vdekjes së tyre. Kjo të shtyn të 

mendosh që bukuria e madhe 

femërore zgjat një të përplasur 

qerpiku, kaq. E ke rrokur në atë të 

përplasur qerpiku, e ke rrokur për tërë 

jetën, sepse është një shkreptimë që të 

ngulet në tru! Nuk e rroke, mos u 

lodh, sepse nuk mund ta rrokësh 

gjithë jetën! 

5. Mis bukuria kudo që të bëhet dhe 

sido që të quhet nuk është tjetër 

përveç një mashtrim i madh. Mis 

bukuria është ankandi i femrës. 

6. Bukuria e madhe femërore e di kur 

duhet të vdesë. Mos u mundo më kot 

t’i bësh një zgjatim kozmetik i jetës! 

7. Bukuria e madhe femërore kërkon 

butësi. Nuk mund të gjendet në 

Antarktidë. 

8. Bukuria e madhe ka nevojë për 

dinamikë, prandaj është gati ta 

pranojë atë përpëlitje qerpiku deri në 

vetasgjësim. Kjo është arsyeja që nuk 

mund të jetë e vërtetë as në 

fotografim, por as e gdhendur në 

mermer.  

 Ky është koncepti Drinesk për 

të bukurën sublime, e subtile, diçka 

që buron nga e bukura e një trajte të 

pazbuluar në vetitë e saja fizike dhe 

në një sekuencë të reflektimit të 

shikimit të sekondës, që po u kap 

nervi i saj, arritet edhe e bukura e saj, 

po iku, kot vrapojmë pas saj, sepse do 

ta gjejmë iluzionin e së bukurës, por 

jo kategorinë e saj makrosublime. 

Profesor Lampari po e dëgjonte 

Harallambin, dhe ky diskurs po i 

dukej një e çakërdisur, mirëpo ai ishte 

i bindur që: “idetë e çuditshme 

lindnin aty ku diskutohej buka.”  
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Drini me këtë roman e idealizon të 

bukurën, femrën, dashurinë e idealin 

mbi dashurinë e saj, por ky roman i  

Drinit dhe jo vetëm, ka një 

karakteristikë, ose veçanti mbi të 

gjitha romanet e autorëve shqiptarë, 

të cilët flasin mbi dashurinë, sepse 

është një nga romanet e vetme që ka 

prirje ta paraqesë ndjenjat e 

jashtëzakonshme, pa erotizime, pa 

dhunë e skena të tradhtisë e të 

intrigave të tjera dhe për këtë, ky 

roman i përgjigjet poetikës 

bashkëkohore të teorisë së romanit si 

rregull estetik. Sipas kësaj poetike, 

“romani ka prirje të paraqesë 

personazhe dhe ndjenja të 

jashtëzakonshme e të paqortueshme. 

Dhe, në fakt, situatat dhe ndjenjat e 

paraqitura në romanet e dashurisë 

provohen se janë të pastra nga çdo 

teprim erotik e, për më tepër, nga çdo 

poshtërsi morale...”  

E bukura lidhet me të madhërishmen, 

jo vetëm në letërsi, por edhe në art, në 

përgjithësi. E bukura lidhet me 

estetikën, të madhërishmen, etikën, 

komiken, tragjiken dhe të 

shëmtuarën. Mirëpo, Drini, këtu, në 

këtë roman e idealizon të bukurën 

estetike si formë e së madhërishmes. 

Drini e përkufizon të bukurën, sepse 

“Në qendër të larmisë së pafundme  të 

fenomeneve estetike qëndron e 

bukura.”  

Ky roman mund të lexohet në një vijë 

me romanin e Milltonit Parajsa e 

humbur, Parajsat artificiale te 

Bodëlerit dhe me romanin Krimi e 

ndëshkimi te Dostojevskit. Romani 

thurë në brendi tema të ndryshme, 

sociale e ekzistenciale, të botës së 

krimit e të rrënimit të një pjese e 

shtrese të shoqërisë, e cila mendonte 

se e kishte kapur ditën e vet. Në vijim 

të kësaj pjesë do të mundohemi të 

skicojmë disa tema e ide thelbësore të 

këtij romani të veçantë të letërsisë 

shqiptare.  

Parajsa e vdekjes, shenja themelore e 

ambientit ku rrinin Viagra, Haralluni, 

Halluni, etj. “Vdekjen e tyre e kishin 

shkaktuar ato shishet boshe të birrës 

të hedhura poshtë tavolinës. Ai e 

kuptoi përnjëherësh që kjo skenë i 

takonte heroizmit të alkoolit.” 

Katarsa e shpirtit. ‘Erdha këtu, sepse 

dua të derdh gjithë helmin e shpirtit 

tim te dikush që nuk ia shoh 

fytyrën...’. 

Etika si zvetënim. ‘E skuqura nuk 

është më në modë që nga koha e 

trubadurëve!”. 

Varri dhe Dita e Gjykimit. ‘Një qetësi 

e frikshme rreth e rrotull. Një qetësi 

kundër gjallesës. E thellë, e errët. Aty 

ishte fundi, por duhet të ishte edhe 

fillimi. Këtu duhet ta kishte bazën ai 

koncepti i ringjalljes...’. 

Trungu i humbur. ‘Halluni e pa me 

vëmendje. Sot nuk ishte e 

rëndësishme familja, po biznesi.’ E 
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kundërta e Balzakut. Ai potenconte se 

në themel të shoqërisë ishte familja, 

jo individi, te Drini këto dy subjekte 

zëvendësohen me biznesin. 

Kataklizmi, ose shpërthimi i madh. 

‘Globi duhej të ulërinte që ata të 

ngriheshin.’ (Poetika postmoderne). 

Simboli i Besimit. ‘Unë nuk do të 

mbrohem me dritën artificiale, por do 

të mbrohem me dritën e kozmosit, për 

të cilën pak kush kujtohet.’ 

Kohët e errëta. “Mos ma shkelni 

hijen!” është një britmë gati si në 

agoni, është një klithmë mosbesimi 

ndaj kohërave që do të vijnë.’ 

Koha e humbur. ‘Dikur duhej një jetë 

për të arritur deri te seksi, tani duhet 

një jetë për të arritur te dashuria.’ 

Varfëria e dashuria-prezenca e të 

parës, humbja e sigurt e të dytës. 

‘Jetën e kemi pasur aq të rëndë, sa 

dashuria nuk kishte ku të zinte vend 

aty.’ 

Sedra (thembra e Akilit). Shumë kujt 

i kam thënë që i vrava ata të tre, se me 

vdiqën nënën, mirëpo ne ballkanasit 

kemi sedrën mbi nënën e babanë!’ 

Cipa e hipokrizisë njerëzore. ‘Vetëm 

në varreza mund të bisedohej, sepse 

“aty shkarkohej” dyfytyrësia e njeriut 

hipokrit, sepse aty njerëzit sesi 

bëheshin me të ndershëm dhe me të 

moralshëm për pak kohë.’ 

Harmoni racash. Ka një bashkëjetesë 

të çuditshmes mes njeriut e qenit, që, 

për mua, ndonjëherë shkon deri në 

ngatërrim të llojit, sepse qeni mund të 

sillet si njeri dhe njeriu si qen. 

Paradoksi i Oksidentit. ‘Për mua 

është interesant fakti që parimet 

themeluese për Evropën vijnë nga 

periferia, ai i kulturës nga Greqia dhe 

latinët, ai i krishterimit nga Azia!’- 

tha Gjeniu. Idealja e së bukurës. 

‘Është surprizë, jo ekspozim, shihet e 

fshihet, fshihet dhe shihet; kërkon 

butësi, ka nevojë për dinamikë.’ Ky 

është romani i Drinit, që letërsisë 

shqipe ia jep një identiteti të veçantë 

të bukurisë së shprehjes estetike, 

temave të mëdha dhe stilit të 

inkuadrimit të diskurseve të përziera. 

Një roman që kërkon rilexim e 

rikonfigurim të kuptimeve që dalin 

nga një lexim i thellë dhe i 

ngadalshëm për të nxjerrë tërë 

përvojën që mbart kjo vepër e epokës 

sonë bashkëkohore mbi jetën, krimin, 

dashurinë, bukurinë, dijen, mëkatin, 

vrasjen, xhelozinë, besnikërinë, 

varrin, vdekjen, dehjen, moralin. Pra, 

në këtë roman gjithçka përshkruhet në 

imtësi, detaje e besnikëri, sipas 

parimit të shkollës realiste, ku detaji, 

përshkrimi, imagjinata, krijimi, 

realiteti, e vërteta, sinqeriteti, 

absolutja “skenat e jetës së 

zakonshme”  
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ARDIT MEHMETAJ 

 

ROMANI “DUELI” NGA AGRON 

TUFA 

Romani ndahet në tetë kapituj dhe 

përfundon me epilog. Në secilin 

kapitull fillon me ndonjë shprehje të 

autorëve të mëdhenj si Goethe, 

Nazim Hikmet, etj. Rrëfimi bëhet në 

vetën e tretë e herë – herë kemi kthim 

në retrospektivë. 

Subjekti brenda romanit ndahet në dy 

ngjarje kryesore, ku në të dy këto 

ngjarje protagonist është Martin 

Gega. Ngjarja e parë topos ka 

Shqipërinë, kurse ngjarja e dytë 

Rusinë. Historia këtu përsëritet. Në 

Shqipëri, Martin Gega është nxënës 

dhe në vendin ku jeton ai e sjellin një 

familje të internuar e në mesin e tyre 

është edhe një vajzë e re që quhet 

Etleva Xh., e cila bie në një klasë me 

Martin Gegen, madje për fatin e tij, të 

mirë ose të keq, ajo ulet një bankë me 

të. Martin Gega dashurohet në të, por 

ajo Martin Gegen e sheh si shok 

shumë të mirë, madje si vëlla dhe 

marrëdhënien e saj më të e sheh si 

incest, andaj nuk pranon të hyjë në 

lidhje dashurie me të. Ajo vajzë e cila 

ishte e internuar, nuk kishte shumë të 

drejta dhe nuk e konsideronin si të 

barabartë me të tjerët. Të gjithë 

djemtë dashurohen në të dhe e 

ngacmojnë, derisa në një lojë 

volejbolli edhe fillojnë e prekin. Aty 

Martin Gega përleshet me Fari Ferren 

që e ngacmonte Etleven. Ai betohet se 

Etleven do ta përdhunojë në sytë e 

Martin Geges dhe ashtu edhe bën, 

madje jo i vetëm por me një grup 

njerëzish. Vajza pas një kohe vet i 

shkon përdhunuesit dhe kryejnë 

marrëdhënie më të. Pastaj edhe 

Mësues Vendimi e përdhunon vajzën, 

ndërsa dalëzotës i vajzës bëhet Martin 

Gega, por në mundësinë e parë që i 

jepet edhe ky e përdhunon vajzën dhe 

në njëfarë forme e keqpërdorë 

lirshmërinë që e ka vajza me Martin 

Gegen. Ngjarja e dytë është thuajse e 

njëjtë, në Rusi, në qytetin e Moskës, 

Martin Gega ka lënë një duel me një 

djalë që quhet Maksi me 

ndërmjetësimin e shkrimtarit 

Sebastian Kok. Aty përderisa e 

kërkon vendin ku e kanë lënë duelin, 

e sheh një vajzë e cila thotë se Maksi 

ka dashur ta përdhunojë atë por kjo ka 

kundërshtuar dhe ka shpëtuar dhe i 

tregon se si Maksi është një kriminel 

i keq që i keqtrajton të gjitha femrat e 

lagjes aty. Martin Gega i thotë se ka 
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duel me të dhe do të hakmerret edhe 

për të dhe ajo e dërgon deri në 

palestrën ku qëndronte rëndom 

Maksi, aty s’është askush, pra janë 

vetëm Martin Gega dhe vasha e cila 

quhet Ljuba. Martin Gega e 

shfrytëzon këtë rast për të keq dhe e 

përdhunon Ljuben e pastaj ajo kur 

dashurohet në Martinin, ky e refuzon 

atë. 

Romani është shumëdimensional dhe 

si i tillë paraqet shumë elemente të 

ndryshme siç është raporti i individit 

dhe i familjes në shoqërinë e 

Shqipërisë së kohës totalitare, 

gjithashtu paraqet edhe psikën dhe 

huqet e shumta të qenies njeri 

kudoqoftë ai.  

Elementi i parë që del në pah është ai 

i vendit totalitar, ku familja që 

internohet nuk ka asnjë të drejtë në 

vendin ku shkon dhe si e tillë është e 

pabarabartë me vendasit aty. Ata 

keqtrajtohen e shfrytëzohen, madje 

kemi edhe shfrytëzim seksual siç 

ndodh në romanin “Dueli” të Agron 

Tufës dhe përkundër padrejtësisë të 

internuarit s’kanë ku ankohen pasi 

janë njerëz pa të drejta dhe çfarëdo që 

bëhet me ta kushtimisht është 

legjitime. Shtëpia e të internuarve 

zakonisht ishte më larg se shtëpitë 

tjera të fshatit dhe e tillë del edhe në 

roman. Internimi atëherë ndodhte për 

hiç gjë e njëjtë edhe familjes së 

Etlevës i kishte ndodhur, pra vetëm 

për shkak të një vëllai i cili ishte 

arratisur nga Shqipëria.  

Elementi i dytë është ai i Sindromit të 

Stokholmit, ku i dhunuari dashurohet 

në dhunuesin. Njëjtë edhe tek 

“Dueli”, Etleva Xh. dashurohet në 

dhunuesin e saj Fari Ferren. Ai pasi e 

përdhunon dhe e keqtrajton është 

Etleva Xh. e cila e kërkon atë. Njëjtë 

ndodh edhe me Ljubën, e cila 

dashurohet në Martin Gegen pasi ky e 

përdhunon atë. Pra, Tufa qenien njeri 

e paraqet si qenie komplekse e cila 

përgjithësisht vuan nga ky sindrom i 

cili tashmë quhet si sindromi i 

Stokholmit, ku viktima shfaq ndjenja 

dashurie ndaj abuzuesit të saj.  

Elementi i tretë dhe më i rëndësishmi 

është ai i raportit dhunues – viktimë – 

mbrojtës (dalëzotës). Ku mbrojtësi 

nga dhunuesi i së tashmes, gjithmonë 

është një dhunues potencial i së 

ardhmes. Kjo del në roman kur 

Martin Gega e shpëton Etleva Xh-në, 

për ta përdhunuar vet. Gjithashtu 

edhe në rastin e dytë kur Martin Gega 

e shpëton Ljuben, për ta përdhunuar 

më pastaj vet. E kështu del thuajse 

gjithmonë ngase ky është huq i qenies 

njeri. Madje edhe në raportet 

shtetërore mund të jetë kështu. Një 

shtet që e liron një shtet nga sundimi 

i një shteti, bëhet sundues i po atij 

shteti vet në të ardhmen. Gjithashtu, 

dalëzotësi ndonjëherë me fjalët e tij 

ka kundërefekt tek dhunuesi dhe këtë 

e pëson i dhunuari. Të tillë rast ka 
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edhe Martin Gega, ku me fjalët e tij 

që dëshiron ta ndalojë Fari Ferren, ka 

vetëm kundërefekt pasi e nxit atë 

edhe më shumë për dhunë ndaj 

Etleves. E ky raport në roman del 

interesant, pasi shpesh dalëzotësi e 

ëndërron pozitën e dhunuesit pasi po 

sa ta shpëtojë të dhunuarin e zë vet 

vendin e dhunuesit.  

Në roman ambienti është kryesisht 

urban, sidomos kur ngjarja zhvillohet 

në Rusi, ndërsa në Shqipëri ambienti 

është rural dhe edhe pse rrallë, por 

gjithsesi kemi ndonjë inkuadrim 

popullor siç është betimi që e bën 

nëna e Etleva Xh-së. “Ajo e mallkoi 

atë fshat, duke hequr tri herë shaminë 

e kokës”(f. 125) , pra heqja tri herë e 

shamisë së kokës ishte besëtytni 

popullore që mallkimi të ishte edhe 

më i fuqishëm. 

Një konstatim tjetër interesant që 

Tufa e bën në roman është edhe ai i 

dashurisë, ku sipas tij mes mashkullit 

dhe femrës s’ka dashuri, ka vetëm 

dëshirë, pra ka vetëm epsh. Ai thotë 

“Hiqi femrës format e bukura 

epshndjellëse dhe ke për të parë se 

asaj s’ka për t’ia hedhur sytë askush. 

Po format janë vetëm ngacmime të 

nepsit. Atëherë dashuria ç’hyn këtu? 

Ajo që në të vërtetë është përulje dhe 

idhujtari para objektit seksual, na 

është servirur me një kuptim kaq të 

lartë e të shenjtë ndër shekuj, sa fjalës 

dashuri ia kanë hequr kuptimin e saj 

esencial, çka do të thotë dëshirë dhe 

asgjë më tepër”(f. 69 dhe 70), pra 

dashuria është çështje shpirtërore, 

ndërsa tek të rinjtë kjo është bërë 

çështje trupore dhe përderisa është e 

tillë s’mund të quhet dashuri por 

dëshirë. 

Dueli i pranishëm në roman del dy 

herë, njëherë mes duelit futbollistik e 

që rrënjët i ka në rivalitetin për 

dashurinë e Etleva Xh-së, e ky duel 

është mes dy shokësh të gjeneratës, 

pra mes Martin Geges dhe Medarit e 

që të dy e dashurojnë Etleven. Ky 

duel del në periudhën komuniste në 

Shqipëri. Dueli i dytë del të jetë mes 

Martin Geges dhe Maksit në 

periudhën postkomuniste në Rusi. Që 

të dy duelet përfundojnë me dhunim 

nga ana e Martin Geges. Kështu që 

vendi, koha dhe sistemi nuk arrijnë 

dot ta shërojnë këtë ves që është huq i 

qenies njeri kudo që shkon ai.   

Ndërsa gjuha në roman është gjuhë 

eksplicite e cila e bën romanin ndër të 

parët në letërsinë tonë shqipe që 

përdorë një gjuhë të tillë ku autori nuk 

përdorë autocenzurë. Gjithashtu edhe 

tema dhe ngjarjet që rrëfehen janë 

tabu për kohën. Ngjarje të tilla kemi 

edhe në romanet tjera në letërsinë 

shqipe si p.sh tek romani “Stina e 

stinëve” të Kasëm Trebeshinës, por 

që nuk paraqiten në mënyrë kaq 

eksplicite.  
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FATLUM SADIKU 

 

MES SAIDIT DHE SHAYEGANIT 

 

Dy janë mendimtarët e orientit që 

kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në 

mënyrën time të menduarit. Ai është 

palestinezi Edward Said dhe iraniani 

Daryush Shayegan. Që të dy përveçse 

se të mbarsur me kulturat native, pra 

me vendet prej nga vinin kishin çuar 

dekada të tëra jetese edhe në 

Perëndim: Said në Amerikë e 

Shayegani në Francë, për të qenë 

kështu pjesë edhe e kulturës 

perëndimore, përkatësisht për ta 

plotësuar kolazhin e tyre formativ 

edhe me brum oksidenti. 

Kur Said vjen në jetën e një të 

ngatërruari mes traditash e kulturash 

siç jemi ne ballkanasit në tërësi, për 

aq sa ngjall një katarsis, për aq sa në 

ty bie njëfarë gongu për nevojën e të 

dëgjuarit edhe të zërave lindorë, - aq 

më shumë kur flitet për ta -  po e 

përqafove fort, të shkakton edhe 

njëfarë dembelie intelektuale, njëfarë 

komoditeti për të besuar që gjithçka 

çfarë qenka shkruar për orientin nga 

perëndimoret deri me sot qënka e 

kote, asnjëherë e vërtetë, shpifje etj. 

Ndaj që herët por vështirë t'ia pranoja 

vetes, pata vërejtur që Said ose 

injorohet në tërësi duke u konsideruar 

si njëfarë gulcuesi pa rëndësi 

palestinez, ose përqafohet në tërësi 

me njëfarë patosi të zjarrtë për ta 

varur në varëse çdo fjale që vije nga 

Perëndimi (pika ku kisha ardhur 

vete). Ka edhe një përqasje të tretë: 

kur dikush do snobçe të thotë se di 

diçka EDHE nga orienti e përmend 

kalimthi, sa për të mos thënë nuk e 

njoh. Do i kthehem kësaj trinie me 

poshtë. 

Nëse Saidi është njëfarë opiumi 

ngushëllues që di të të mbyll në vete, 

Shayegani përkundrazi është vera që 

të bën të bërtasësh e t’i nxjerrësh të 

vërtetat për Orientin duke ia kaluar 

nganjëherë edhe orientalistit më të 

keq, a udhëpërshkruesit më ekzotik 

perëndimor. Libri i tij: "Vetëdija e 

plagosur -  Skizofrenia kulturore, apo 

si shoqëritë islame konfrontojnë 

Perëndimin", më shumë se sa një 

rrekje gjykuese mbi veten dhe tjetrin, 

na del si një ndërmarrje hetuese e 

prokuruese: "Ne persët sot e vërtete 

që nuk e ndjejmë, Rumin, Shemsin, 

Kayyamin, por e di se edhe mullahët 

që kemi pushtet akoma jetojnë në 
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Mesjetë", nis pak a shumë faqja e parë 

e librit. Bombë e vërtetë! Sepse ku ka 

me keq një kulturë mijëravjeçare të 

mos i ndjej me etërit e vet kulturor, 

por ku mund të shkojë më përtej së 

vërteti se sa  fakti se mullahët jetojnë 

në Mesjetë (sado origjine kristiane të 

ketë kalendari me të cilin masim sot).  

I pari ngushëllues, penalizues 

argumentativ i Perëndimit, e besa 

formalisht edhe përkrahës i kauzës 

palestineze (pamja e famshme duke 

gjuajtur gur mbi policët izraelitë), 

kurse tjetri një vikates se ndodhemi 

në përrua, me dhe pa fajin tonë. Dhe 

është mu kjo fjali, fjala çelës e 

mendimit shayeganian: shoqëritë 

islame sot, ndodhen në një përrua mes 

dy bregoreve, me saktësisht: mes të 

"kurrë me", dhe "akoma 

s’mbërritëm". E vërteta e parë, për 

Shayeganin na e flet abstenine e 

traditës, sado pritje të kotë që mund të 

rrezatojë kjo absteni. Me mjeshtëri 

Shayegan tregon se pikërisht ngaqë 

nuk kthehet tradita dy palët e 

konsiderojnë akoma të gjallë: të paret 

nga dëshira, të dytët nga frika. Kjo 

bën që ndjenja se tradita vazhdimisht 

është aty diku të bej që mullahe e 

moderniste të pajtohen deri në 

pakthim! Mullahet thonë "është 

akoma e gjallë, vetëm se duhet t'i 

merr këmbët", modernistët thonë 

"është akoma gjallë, duhet ta vrasim". 

Dhe po aq 'pajtim' mbi formatin e së 

ardhmes ka edhe tek "akoma 

s'mberritëm", meqë të parët kanë mall 

në shoqërinë sheriatike islame, kurse 

të dytët për bashkekohoresine aq 

shumë të ëndërruar. Mall e ëndërr 

pra! E tërë kulmon kësodore me 

"vetëdijen hibride", ose "meleze" siç 

e quan Shayegan në një libër tjetër të 

shkruar pas Pranverës Arabe.  

Nga çfarë thash deri këtu, natyrisht se 

të interesuarit për këto tema do t'i bëjë 

me të etur për Shayeganin se sa për 

Saidin. Por daleni se s'është bash 

ashtu. Saidi vije bash atëherë kur e 

harroni. Madje kur e harroni më së 

shumti, për t’iu shpulluar fort se sa 

shumë keni rënë në grackën e 

orientalizmit si ligjërim perëndimor. 

Rast konkret këto kohe është njohja e 

Izraelit. Ky shtet sikur na bën të 

gjithëve të harrojmë se situata me të 

është shume e komplikuar. në e 

marrsh vijimësinë e tyre origjinare ata 

janë semite, pra  vëllezërit e arabeve 

e aramative (sirianeve të krishtere) të 

sotëm, që në i shajmë përditë e për 

nate. në i marrsh si hemisfere, kjo 

"çfarë na ndien në për Palestine" bie 

në ujë, sepse aty ku është Palestine 

është edhe Izrael, dhe anasjelltas. të 

shfaq pra hipokrit edhe në gjeografi. 

në e marrsh si lidhje historike mes 

popujsh, shqiptaret dalin se kane 

lidhje me që të dy popujt, madje 

shume me shume me 

palestinezet/arabet se sa me 

hebrenjtë, që pos ndihmesës 

reciproke politike në Luftën e Dyte 
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Botërore dhe tani se fundmi të 

politikaneve amerikane me origjine 

çifute nuk ka diçka nyjtuese që na 

lidh. Ndaj po them, Saidi vije atëherë 

kur me se shumti fleme. 

Ja edhe një shembull: shqyrtuar në të 

gjitha dimensionet eskterminueset me 

të mëdha në Ballkan në këta 30 vjet 

dalin Serbia, Bullgaria dhe Kroacia! 

Serbia nisi katër luftëra dhe e ktheu 

ish trevën jugosllave në një varr të 

madh. Bullgaria dëboi afërsisht 

gjysmë milioni turq dy vite para 

nisjes se luftërave në Jugosllavi (bota 

realisht priste që lufta e pare 

paskomuniste të jete Bullgari vs 

Turqi!). Krejt në fund Kroacia dëboi 

mbi 200 mije civilë serbë. E patë? Të 

merresh me një pllakate që ka harruar 

një rome, ta heshtësh humbjen e jetës 

se një siriani, baras me heshtjen e 

Serbisë, Bullgarisë e Kroacisë. Gropa 

vete! Pa një lexim deri në palcë 

saidian nuk kuptohet as Ballkani. E 

megjithatë edhe Shayegani është i 

patjetërsueshëm: ai është aty për të na 

e kujtuar se nuk na erdhën gjithë të 

këqijat nga Perëndimi por me 

shumëçka ia bëmë vetes.  

Veprat e që të dyve janë miniere me 

dije për ata duan t'i hapin horizonte 

vetes për lexime e interpretime të 

toponimisë sonë shoqërore e politike. 

Ballafaqimi i tyre mundëson për të 

kuptuar cili ishte konteksti hemisferor 

yni në të kaluarën; c'ngjau rrugës, si 

morën dhënë ngatërrimet e mëdha 

dhe si mund t'ia dalim përballe të 

ardhmes indiferente, kështu të marrë 

në thua! 
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ALBIN MEHMETI 

 

NGATËRRESA 

 Një gabim i vogël mund t’i 

ndryshojë gjërat në jetë. Korrigjim. 

Mbase fjala gabim nuk është adekuate 

në rrëfimin që do ta rrëfej. Nuk guxoj 

të gaboj ngase një fjalë mund ta 

ndryshojë edhe rrjedhën e tregimit. 

Tregimi s’është as më pak e as më 

shumë sesa jeta dinamike në 

miniaturë. Do të mendosh se e 

ekzagjerova që thashë se një fjalë e 

vetme mund ta ndryshojë jetën. Nëse 

ke menduar kështu, atëherë ke 

gabuar. Ndonjëherë jo vetëm fjala, 

por edhe pika e presja mund t’ia 

ndryshojë dikujt jetën. Ndoshta keni 

dëgjuar për të burgosurin që i shpëtoi 

vdekjes falë një gabimi të vendosjes 

së një presjeje. Nëse s’e keni dëgjuar 

atëherë pyetni dikë që e ka dëgjuar. 

Unë s’kam të drejtë ta them. S’ma 

lejon e drejta e autorit. Të komentojë 

mbase kam të drejtë. Këtu, ka një 

zbrazësi ligjore, ha, ha, ha. 

Shpeshherë them sa me fat paska 

qenë i burgosuri që shkronjësi i 

dekretit paska munguar në orën e 

gramatikës kur është shpjeguar për 

rregullat e pikësimit. E shihni, një 

gabim i bërë dekada më herët ia 

ndryshoi dikujt jetën.  

 E di që e zgjata dhe bëra 

gabim. Ndoshta ky gabim ka ndikuar 

që lexuesit t’i kanë kaluar këta rreshta 

e ndoshta ka edhe që e kanë lënë 

tregimin pa e lexuar. Ky gabim ka 

bërë që të dukem se më ka humbur 

fija dhe nuk po di të kthehem aty ku 

kam nisur. Në dallim nga jeta që 

s’mund të kthehesh prapa t’i ndreqësh 

gabimet, unë mundem të kthehem 

prapa. Me një lëvizje të lehtë të dorës 

mund ta shqyej fletën. Ta bëj? Në 

rregull, po e lë, por vetëm më lejo pak 

sekonda të kthehem e të shikoj se 

çfarë kam nisur të them.  

 Fjalën gabim më të vërtetë e 

paskam përdorur gabim. Në rrëfimin 

që do ta nisi ta rrëfej pas pak do të 

duhet ta përdori fjalën ngatërresë. A 

mos po ju duket se jam duke bërë 

gabim që jam duke përdorur pak si 

shumë fjalën ndoshta. Ndoshta po. 

Ndoshta jo. Ndoshta as po e as jo.  

 Po e bëj një ndërprerje të 

rrëfimit. Pas pak do të filloj drejt e në 

temë. Do t’ia filloj nga mesi i 
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ngjarjeve apo siç  thonë teoricienët e 

letërsisë in medias res.  

***  

 Atë ditë lindën shumë fëmijë. 

Korridori i Repartit të Gjinekologjisë 

të Spitalit të Madh të Dashamirit 

gëlonte nga familjarët. I gjithë stafi, 

madje edhe ata që ishin në pushime 

javore e vjetore kishin ardhur për të 

punuar. Të gjithë shtretërit të të gjitha 

dhomave ishin zënë. Po të vinte (e që 

për fat asnjë nuk erdhi) ndonjë grua 

tjetër për të lindur, sigurisht se do të 

lindte në korridor a në ndonjë kthinë. 

Nejse, kjo pak ka rëndësi për ne.  

 Para përfundimit të orarit të 

punës u bë një mbledhje e stafit të 

mjekëve. Diskutuan për pacientet e 

gjendjen e tyre.  

Kohëve të fundit diskutonin edhe për 

vendlindjen e gjithsecilës. Të parat 

pak rëndësi kanë për rrëfimin tonë. 

Mbase kjo e fundit po. Se për çka do 

ta shihni. Kjo do të ndërlidhet me një 

ngatërresë që ka ndodhur dhe e cila do 

ta ndryshojë rrjedhën e tregimit. 

Nejse, për t’u kuptuar ngatërresa, së 

pari po e rrëfej fillimin e ngjarjes dhe 

më pas do të kthehem tek ngatërresa. 

Nuk e di se a kam bërë gabim më 

fillim që rrëfeva nga mesi e jo nga 

fillimi apo tash që po kërcej sa këndej 

e sa andej.  

***  

 Në Dashamir dhe në fshatrat 

përreth po ndodhte diçka që s’kishte 

ndodhur më herët. Këtë se mbanin 

mend as plakat e as pleqtë e 

Dashamirit dhe të fshatrave përreth. 

S’kisha ndodhur as në përrallat dhe 

mitet e shumta të këtyre anëve. 

Asnjëherë s’kishte ndodhur që të 

gjitha nënën që lindnin e ato që kishin 

lindur disa muaj më herët të mos 

kishin qumësht për fëmijët e tyre. 

Çudia edhe më shumë shtohej atëherë 

kur u kuptua se vetëm gratë e fshatit 

Bardhjan kishin me çka t’i ushqenin 

fëmijët. As në barnatore dhe dyqane 

s’kishte qumësht artificial. Fëmijët 

rrezikonin të vdisnin. Dikush filloi të 

krijonte mite se si qumështi i grave të 

Bardhjanit ishte qumësht i zanave të 

bjeshkëve të atij fshati.  

Arsye tjetër përveç këtij miti askush 

nuk dha. Dikush dha idenë që fëmijët 

e Dashamirit dhe të fshatrave përreth 

t’i dërgonin tek mëndeshat e 

Bardhjanit. Ato vetëm se kishin 

themeluar biznesin e tyre. Ashtu edhe 

u bë. Kundrejt një pagese të majme, 

mëndeshat e Bardhjanit ushqenin 

fëmijët e Dashamirit dhe të fshatrave 

përreth. 

***  

 E dëgjuat rrëfimin? E dëgjuat 

emrin Bardhjan? Mirë. Njëra nga 

gratë që lindi atë ditë në Repartin e 

Gjinekologjisë në Spitalin e Madh të 

Dashamirit ishte nga Bardhjani. Të 
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gjithë sytë nga ajo. Aty ishte 

shpëtimtarja e jetëve të shumë e 

shumë fëmijëve që kishin lindur në 

një kohë të rëndë. Drejtori i Repartit 

të Gjinekologjisë në Spitalin e Madh 

të Dashamirit kërkoi nga 

recepsionistja që t’ia tregojë numrin e 

dhomës dhe të krevatit të 

bardhjanases. Ndoshta nga numri i 

madh i pacienteve e ndoshta edhe nga 

lodhja, recepsionistja gaboi numrin e 

dhomës. Këtu ndodhi e papritura... 

Këtu edhe unë po e ndali për pak 

rrëfimin. Si narrator duhet të jem i 

barabartë si për fillimin dhe si për 

fundin e tregimin. Po dal pak kah 

fundi e ashtu kështu do të kuptohet 

më lehtë mesi i tregimit.  

***  

 Po zhvillohet një gjyq i madh 

dhe i paparë më herët në Dashamir. 

As gjyqtarët e as gjyqtaret më të 

vjetra të Dashamirit s’e mbajnë mend 

një gjyq kaq të madh.  

Në karrigen e të akuzuarit gjendeshin 

një grup i madh i njerëzve. Bri njëri-

tjetrit gjendeshin drejtori i Repartit të 

Gjinekologjisë në Spitalin e Madh të 

Dashamirit, mjekë, infermiere, 

pesëmbëdhjetë gra dhe 

pesëmbëdhjetë burra nga Bardhjani. 

Prokuroria e Dashamirit i akuzonte 

ata për një sërë akuzash duke filluar 

nga krim i organizuar, shkaktim i 

rrezikut të shëndetit dhe përfitim 

pasuror në mënyrë të jashtëligjshme. 

Sipas akuzës, drejtori i Repartit të 

Gjinekologjisë në Spitalin e Madh të 

Dashamirit së bashku me mjekë dhe 

infermiere kishte planifikuar dhe 

zbatuar planin “Mëndesha”. Ata 

kishin planifikuar që me gratë nga 

Bardhjani të krijonin një grup të 

mëndeshave, të cilat do t’i ushqenin 

fëmijët e Dashamirit dhe të fshatrave 

përreth. Çdo gruaje që kishte lindur 

atyre gjidhënëse do t’u injektohej një 

ilaç që do t’ua humbiste qumështin. 

Këtu përjashtoheshin gratë nga 

Bardhjani, të cilat do ta kryenin 

profesionin e mëndeshës për fëmijët e 

Dashamirit dhe të fshatrave përreth. 

Fitimi do të ndahej përgjysmë mes 

stafit të Repartit të Gjinekologjisë dhe 

mëndeshave. Burrat e mëndeshave do 

të shëtisnin orë e çast nëpër barnatoret 

dhe dyqanet e Dashamirit dhe do ta 

blinin gjithë kontigjentin e qumështit 

artificial.  

 Kjo punë ishte duke vajtur për 

mrekulli po të mos bëhej ngatërresa 

në Spital. Drejtori i Repartit të 

Gjinekologjisë do ta ngatërronte 

bardhjanasen me një dashamirase. Ai 

pa frikë do t’ia rrëfejë asaj planin. Më 

pas ajo do ta lajmërojë rastin në 

polici. 

***  

 Tashmë ka mbetur edhe 

vendimi i gjyqtarëve për të akuzuarit. 

Mbase po bëj gabim që s’po e pres 

vendimin. Ndoshta shkronjësi i 
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verdiktit s’ka qenë në orën e 

gramatikës dhe shumë lehtë mund t’i 

lirojë të akuzuarit. Nëse mendon se 

jam duke bërë gabim, përmirësoma 

gabimin dhe shko ndiqi nga afër 

seancat e gjyqit. 
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FANTAZMA 

Keni dëgjuar për tellallët? Ata që 

dikur bridhnin rrugëve, rrugicave, 

shesheve e tregjeve të qyteteve për të 

kumtuar lajme. Sigurisht keni 

dëgjuar. Ky profesion tanimë s’ka 

rëndësinë e dikurshme. Tani është 

zëvendësuar me radio e televizione. 

Tellallëku është profesion i shuar. 

Por, jo edhe në vendin e çudirave. Jo, 

edhe në Dashamir. Do mendoni se 

Dashamiri është një vend i largët, larg 

civilizimit modern, aty ku nuk ka 

mbërri ende teknologjia. Jo. Në 

Dashamir ka radio, televizion e 

gazetë lokale. Madje, edhe rrjeti i 

internetit është në çdo shtëpi. Pa 

marrë parasysh këtë, tellallët bredhin 

rrugëve për të kumtuar se kush ka 

lindur e kush ka vdekur, kush ka 

humbur e kush është gjetur, kush 

është vjedhur dhe kush ka vjedhur, 

kush ka ardhur dhe kush do të shkojë, 

kush e kush, e kushe pafund. 

Dashamirasit, edhe pse e shohin një 

lajm në radio, televizion, gazetë a 

internet, përsëri nuk e besojnë, derisa 

ai lajm të dali nga goja e tellallit. 

Zgjedhja e tellallëve të qytetit lë nën 

hije zgjedhjet për kryetar komune e 

deputet zone. Në zgjedhjet për tellall 

ka rivalitet e kualitet. Në dallim nga 

zgjedhjet politike, tek zgjedhjet për 

tellall ke alternativë të mirë të 

zgjedhësh. Aty zgjedh më të mirin e 

të mirëve. Mandati i tellallit zgjat 

pesë vite, me të drejtën e 

rikandidimit.  Pasi të zgjedhjet tellalli, 

atij i vuhet një nofkë, në bazë të një 

veçorie që ai ka. Nëse veçoria që ka 

tellalli është e njëjtë me të një tellalli 

tjetër paraprak, pas nofkës i shtohet 

edhe numri rendor, i sati tellall është 

me atë emër. Tradita shtatë shekullore 

e tellallëve njeh shumë tellall me 

nofka të njëjta. Madje, Tellall 

Zëkumbues, deri më tani kemi 

pesëmbëdhjetë të tillë. Në garë 

zakonisht marrin pjesë shumë 

kandidatë. Dy me më së shumti vota 

zgjedhën Tellall dhe Zëvendës 

Tellall.  

***  

Rrallë ndodhte që brenda një dite, 

tellalli të dilte dy herë të kumtonte 

diçka. Tellall Zëmadhi V, në mëngjes 

lajmëroi: “Qytetarë e qytetare! Ju 

njoftojmë se sot ka vdekur Xhemil 

Livdohova. Varrimi bëhet sot, në ora 

pesë pasdite, në varrezat e qytetit”. 

Rrallë ndodhë që njerëzit të 

gëzoheshin për vdekjen e dikujt. Por, 

ajo ndodhi. Xhemil Livdohova ishte 

prej njerëzve të egër. Të gjithë e 

njihnin për njeri brutal. Nuk kishte 

njeri në Dashamir që s’kishte pësuar 

nga ai. Vdekja e tij thuajse çliroi 

njerëzit.    

Në mbrëmje, Tellall Zëmadhi V, dha 

kumtin: “Qytetarë e qytetare! Xhevat 

Bardhjani ka humbur që nga dje. Ata 

që e kanë parë ose dinë diçka për të, 

ta lajmërojnë familjen e tij ose 
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policinë”. Ai ishte një njeri me 

probleme mendore, që bridhte 

rrugëve të qytetit. Nuk ishte dëmi i 

askujt. Të gjithë e donin pa 

përjashtim. Humbja e tij mërziti dhe 

shqetësoi të gjithë.  

***  

Uh, kam filluar të çmendem. M’u 

duk se e pashë Xhemilin. Ishte 

çuar lugat. Të zezat që i ka bërë, 

s’po e lënë as në varr.- i tha Tellall 

Zëmadhi V, një shoku të tij. 

Edhe pse nuk e tha me zë të lartë, ai u 

dëgjua nga disa të tjerë. Lajmi mori 

dheun. Tani qyteti filloi të frikësohej 

nga fantazma e Xhemilit. Brenda tre 

orësh u krijuan sa e sa versione. 

Brenda tre orëve Xhemilit i dolën 

krahët. Brenda tre orësh Xhemilit i 

dolën edhe dhëmbët e ujkut. Brenda 

tre orësh Xhemili u bë emri më i 

përmendur në Dashamir.  

***  

Qyteti u zgjua nga një zë ndryshe. 

Zëvendës Tellalli me një zë të shterur, 

jepte një lajm: “Qytetarë e qytetare! 

Ju njoftojmë se Avni Arraj u gjet i 

vdekur në shtëpinë e tij. Për varrimin, 

do të ju njoftojmë me kohë.” Avni 

Arraj, apo Tellall Zëmadhin V, e 

gjetën të vrarë në shtëpinë e tij.  Ishte 

rasti i parë në traditën shtatë 

shekullore të Dashamirit që të vritej 

një tellall. Tellallëku në Dashamir 

kishte vlerën e të shenjtës, madje edhe 

të hyjnores.  

Në bazë të rregullave, posti i tellallit i 

takonte zëvendësit të tij, tani tellall i 

Dashamirit do të ishte Tellall 

Zështeruri II.  

*** 

Historia me fantazmën e Xhemilit 

bëhej çdoherë më enigmatike. Ai që e 

shihte atë, të nesërmen gjendej i 

vdekur.  

Tellall Zështerurit II dhe Policisë së 

Dashamirit iu kishte dalë mjaft punë.  

*** 

Teksa populli merrej me fantazmën e 

Xhemilit, Xhevat Bardhjani ishte 

harruar. Nga ai, nuk kishte asnjë lajm. 

Humbi si të mos ishte. Humbi pa 

nishan.  

*** 

Vrasje thuajse çdo ditë. Kriminelët 

jashtë burgut. Çdo sekondë që ecte, 

qytetarët rrezikoheshin më shumë. 

Duke mos duruar më, qytetarët ishte 

ngritur në protestë për të kërkuar 

zbardhjen e krimeve. Në një moment, 

protesta eskaloi. Qytetarët filluan të 

gjuajnë me gurë dhe koktej molotovi 

në drejtim të institucioneve që 

gjendeshin në bulevard. Zjarri kaploi 

teatrin e qytetit që gjendej ngjitur me 

prokurorinë. Ndërhyrja e zjarrfikësve 

ishte e shpejtë. Teksa mundonin t’i 

fiknin flakët, në zyrën e grimerit të 



 
51 

 

teatrit, do të gjenin diçka që do ta 

ndryshonte rrjedhën e ngjarjeve. 

*** 

Aksioni i policisë që filloi në orët e 

para të mëngjesit, përfundoi me tre të 

arrestuar. Qytetarët prisnin me 

padurim lajmet nga tellalli. Kah 

mesdita, Tellall Zështeruri II,  doli në 

shesh, dhe me zërin e shterur, tha: 

“Qytetarë e qytetare! Sot në aksionin 

e policisë u arrestuan Xhemil 

Livdohova, Mulla Zeka dhe Tafil 

Maska”.  

Masa u çudit. Si ishte e mundur të 

arrestohej fantazma, kleriku e artisti! 

*** 

Gjyqi ndaj tre të arrestuarve filloi. 

Xhemil Livdohova akuzohej për 

vrasje, tentim vrasje, vjedhje, rrahje, 

ikja nga drejtësia dhe një varg 

veprash penale. Zekë Sherifi, imami i 

qytetit akuzohej për fshehje të veprës 

penale, kurse Tafil Maska, grimer në 

teatrin e qytetit akuzohej për ndihmë 

në kryerjen e veprës penale. Sipas 

Prokurorisë së Dashamirit, të tre në 

bashkëveprim kryen veprën penale si 

vijon: “I pandehuri Xhemil 

Livdohova me qëllim të ikjes nga 

drejtësia, sajoi vdekjen e tij. Me 

bashkëpunim me Tafil Maska, ai 

krijoi maskë, të ngjashme me fytyrën 

e tij, të cilën me pas ia vendosën 

viktimës Xh. B, të cilin më pas do ta 

vrasin, dhe do të krijojnë alibi, se 

kinse i vdekuri është Xhemil 

Livdohova. Më pas, kleriku Zekë 

Sherifi., derisa do ta kryente 

ceremoninë e larjes së trupit, sipas 

riteve fetare, do të dëshmonte para 

policisë se trupi ishte pikërisht i 

Xhemil Livdohova, dhe kështu do të 

konstatohej vdekja e tij. Ndaj të 

pandehurit Xhemil Livdohova, 

rëndojnë edhe akuzat për tetë vrasje, 

duke përfshirë vrasjen e Tellall 

Zëmadhit V, të cilët u vranë pasi panë 

rastësisht Xhemil Livdohova.  

*** 

Dita përfundimtare e gjyqit erdhi. 

Qindra qytetarë prisnin para gjykatës. 

Prisnin verdiktin final të Gjykatës. 

Tellall Zështeruri doli nga Gjykata 

dhe dha lajmin: “Qytetarë e qytetare! 

Gjykata vendosi që Xhemil 

Livdohova të dënohet me burgim të 

përjetshëm, pa të drejtën e lirimit me 

kusht. Zekë Sherifi dënohet me dhjetë 

vjet heqje lirie dhe Tafil Maska 

dënohet me njëzet vjet burg.”   



 
52 

 

 

 

ADIL OLLURI 

 

KTHIMI I BABAIT 

Sa i papeshë qenke bërë, baba! 

Asnjëherë nuk më ka vajtur mendja 

se do të mund të të bartja vetëm në 

njërin krah e vetëm me njërën dorë. 

Mbi këtë qese ngjyrë korbi qenka e 

varur një letër e bardhë, në të cilën i 

paskan shënuar disa numra që të 

takonin ty, të vetmet gjëra që tashmë 

të dallojnë nga të tjerët, që patën 

fatin tënd të ktheheshin kaq të lehtë 

në atdheun, që tashmë nuk u duhet 

gjë.  

Fol baba, fol! Ma thuaj të paktën një 

fjalë! Nxirre një zë dhe më trego 

ç’t’u desh atdheu, për të cilin u bëre 

kaq i lehtë e i pamish?! Nuk të 

mjaftuam ne?! Nuk të mjaftoi nëna, 

që u përkujdes për ty, siç i rri gati 

murgesha një tempulli të shenjtë, që 

t’u bind sikurse më e devotshmja 

besimtare një profeti dhe t’u përul, 

sikurse më kokulura robëreshë një 

prijësi shpirtëror?! Nuk të mjaftova 

unë, që të kisha yrnek në çdo gjë që 

bëja, në çdo fjalë që flisja?! Nuk të 

mjaftoi qyteti që i hapi dyert për ty, 

rrugët e të cilit t’i puthnin hapat në 

çdo të lumin mëngjes e në çdo muzg 

vetullngrysur të mbrëmjeve?! A nuk 

ishim ne për ty atdheu apo ai gjendej 

diku në katet e epërme dhe të 

padukshme të qiellit, të cilat unë nuk 

mund t’i shihja dhe nuk mund t’i 

shoh dot?!  

Gjersa të bart mbi supe, më vinë 

ndërmend kohët kur ti më mbaje në 

krah e më shëtisje rrugëve e parqeve 

të qytetit apo edhe fushave të blerta 

të fshatit tënd të lindjes apo rreth e 

rreth oborrit të shtëpisë së gjyshit. 

M’i fshije buzët dhe faqet sa herë që 

zhytesha nga ëmbëlsirat që m’i blije 

vazhdimisht, edhe atëherë kur unë 

nuk doja. Më ndiqje sa herë që unë 

arrija të të ikja nga dora. Ah, sa më 

pëlqente kur të shihja duke vrapuar 

pas meje. Ngazëllehesha, shkrihesha 

në gaz, kur nuk arrije të më zije, 

edhe pse më afrohesha aq afër sa me 

një zgjatje dore mund të më kapje. 

Unë hareshëm u gëzohesha fitoreve 

të mia, që krenarisht ia kumtoja 

nënës dhe gjyshit, që më donin po aq 

sa ti. E mbaj mend që, fill pas një 

viti, nuk më pëlqenin më ato ndjekje, 

meqë nisa të ndiej se ti mund të më 

zije sa hap e mbyll sytë, por me kast 

bëje kinse nuk më arrije, vetëm e 

vetëm që ta nxirrje të qeshurën time. 

Më pëlqente të më mbaje në krah 
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çdo kund që shkonim, pos në rrugën 

që dërgonte te mjeku, veçmas te ai 

syzemadhi, pamja e të cilit më ishte 

bërë si gogol nate. E urreja jo vetëm 

atë, por secilin mjek. Nuk mund ta 

duroja atë aromë ilaçesh që kishin 

ato vende. Nuk mund t’i duroja ato 

gjilpëra të pashpirta, që aq me 

gjakftohtësi ma shponin trupin. Më 

ishin bërë ëndërr tmerri ato shiringa 

dreqi, që më thernin thuajse për çdo 

ditë. Nëna më ka treguar se dy herë 

më kishe menduar për të vdekur në 

atë kthinë të ngushtë ambulante, që 

për mua ishte shndërruar në një kënd 

truptherës, që nuk doja ta shihja me 

sy, por ti vazhdimisht më dërgoje 

aty, sepse urreje të më kapte edhe më 

e vogla grimcë e ndonjë sëmundjeje.  

 Më pëlqenin ato çaste, kur ti 

më merrje në kafene me miqtë e tu. 

Më nxisje t’ua tregoj emrin e ata më 

pyesnin se i kujt jam, e unë me 

mburrje ua thosha tëndin emër. Ua 

ktheja fjalët dhëmb për dhëmb kur 

ata thoshin se ti nuk ishe ashtu siç 

mendoja unë. Sa shumë qeshnin kur 

u thosha se të tillë ishin vetë, se e 

kishin hundën e shtrembër, se e 

kishin barkun e madh sa koshi i 

gjyshit në fshat, se djemtë e tyre 

ende shurronin në shtrat, ndërsa unë 

dilja vetë në tualet. Sa bukuri kishin 

e sa lumturi ngjallnin ato ditë me ty, 

që nuk mund të harrohen lehtë.  

Çdo gjë u prish në një ditë kur ti u 

ktheve më herët se zakonisht në 

shtëpi dhe i the nënës se më nuk do 

të shkoje në punë, jo që më nuk doje, 

por nuk të linin më aty. I the që do të 

niseshe qysh në javën e ardhshme në 

një vend të largët, në të cilin askush 

nuk do të thoshte që të mos punoje. 

Unë nuk të pashë duke u nisur, sepse 

ti kishe marrë udhë në orët e vona të 

natës dhe nuk doje të ma prishje 

gjumin. Nëna nuk e mbante në mend 

në më kishe puthur në ballë, sepse 

miku yt me veturë nuk guxonte të 

priste gjatë, por i kujtohej se kishe 

hyrë në dhomë dhe më kishe 

mbuluar me të portokalltën e të 

trashen batanije mua, 

shpinëzbuluarin, dhe i ishe lutur asaj, 

edhe pse ishte natë fillimshtatori, të 

më ruante nga të ftohtit e mbrëmjes.  

Na vinin shpeshherë letrat e tua me 

bukurshkrimin tënd, të cilin 

përpiqesha ta kopjoja me javë të tëra. 

Isha i fiksuar ta shkruaja secilën 

germë si ti. Na vinin kartolinat e 

zbukuruara, ngjyrëndezta, të cilat i 

ruaja pranë fletoreve kopertinëtrasha 

që m’i kishe dërguar, e që dallonin 

nga ato që bliheshin në qytetit tonë. 

Krekosesha me to para shokëve të mi 

të klasës së dytë. Na vinte edhe zëri 

yt nga telefoni i bardhë i xhaxhait, 

me numra të gjysmëfshirë, që e 

mbante ngjitur në murin e korridorit 

të banesës së tij, që ishte dy herë më 

e madhe se e jona. Na vinte çdo gjë 

nga ti, por vetë nuk na erdhe 

asnjëherë, baba.  
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U bënë tetë vjet pa trokitur në derën 

e banesës tonë. Unë isha bërë 

katërmbëdhjetëvjeçar, pa më parë 

për asnjë çast duke u rritur. Na thanë 

se ishe kthyer në vendin tonë dhe 

rrije në një fshat të thellë malor, 

sepse nuk guxoje të vije në qytet. Na 

thanë se kishe vendosur të na sillje 

lirinë dhe të na hiqje frikën nga të 

uniformuarit që nuk flisnin si ne. 

Doje t’u hakmerreshe atyre që nuk të 

lanë të punoje, që të ndoqën e të 

larguan nga ne. Nëna nuk mund të 

besonte se ti, aq i qetë e zemërbutë, 

mund të kapje armë dhe t’ia drejtoje 

atë dikujt, ndërsa unë për çdo ditë e 

torturoja veten, duke thurur plane në 

mendjen time se si të vija në atë fshat 

e të të shihja ty tok me të gjithë 

lirisjellësit.  

Lufta mbaroi. Unë dhe nëna kishim 

marrë rrugën e ikjes, që sillte më 

kollajshëm shpëtimin. Liria erdhi, 

por ti nuk u duke gjëkundi. Të pritëm 

rreth dy muaj pas lufte që të 

shfaqeshe në banesën tonë dhe të 

gëzoheshim për këto ditë 

ngadhënjimi, por ti nuk u bëre i 

gjallë, nuk na dhe asnjë shenjë, 

derisa e morëm vesh që ti ishe zënë 

rob dhe nuk dihej se në ç’burg ishe a 

se në ç’vend të kishin degdisur.  

Për çdo natë të shihja në ëndërr të 

varur kokëposhtë në tavanin e një 

dhome të errtë, këmbë e duar lidhur 

me një litar të pazgjidhshëm, që e 

mbante një tra i vjetër, si dhe tre 

policë shëmtakë që të godisnin 

pamëshirë. Sa herë që t’i ofshaje 

dhimbshëm nga goditjet e tyre të 

fuqishme, ata binin në një ekstazë 

kënaqësie, duke qeshur me zë deri në 

kupë të qiellit. I gëzoheshin triumfit, 

meqenëse kishin robëruar dikë që 

kishte guxuar t’ua kthente plumbin. 

Ata për të bërë edhe më të 

kënaqshëm argëtimin e tyre, të 

zhvishnin të tërin dhe të godisnin 

edhe më vrazhdë, me tërë fuqinë që e 

kishin. Të ishte gjakosur tërë trupi 

dhe buzët e tua nuk kërkonin gjë 

tjetër pos ujit, por të pamëshirshmit 

as që donin të dëgjonin dhe etjen 

mund ta shuaje vetëm me pikat e 

gjakut tënd nga balli dhe vetullat e 

shqyera. Pikonte trupi yt në atë 

dhomë të errët, duke e mbuluar 

ngjyrën e saj të zezë me njolla të së 

kuqes. Ato net ishin të mbushura me 

përplot ëndrra makthi, që po të mos 

ishte nëna afër, do ta merrja malin.  

Unë dhe nëna të kërkuam me vite. 

Nuk lamë njeri pa pyetur, nuk lamë 

gjurmë pa ndjekur. Donim ta dinim 

se në ç’vend të kishin zhdukur. Edhe 

pse kaluam një dhjetëvjeçar lirie, së 

cilës ti iu bëre fli, ne ende kishim 

shpresë se një ditë do të ktheheshe i 

gjallë, se një ditë krejt papritmas do 

t’i bije ziles së banesës, ose pa bërë 

zhurmë do të hyje brenda në orët e 

vona, mu ashtu siç kishe dalë nga 

ajo, për të mos u kthyer më kurrë. 

Shpresonim dhe vetëm shpresonim, 
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derisa një ditë morëm një lajm se e 

kishin gjetur trupin tënd, eshtrat e të 

cilit sot po i bart nën shpinë, të 

mbështjellë në këtë qese të zezë.    
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ANDRIN KABASHI 

 

VRASJA E T. IVAN IVANOVIÇIT 

Albert Smith ishte një djalë i ri i cili 

studionte pikturën dhe trajtën artistike 

të saj, në akademinë e arteve të 

bukura. Jetonte në një bujtinë aty 

pranë akademisë, duke qenë se vinte 

nga një qytet tjetër, qytet në të cilin 

nuk gjeje ndonjë perspektivë të lartë 

zhvillimore artistike. 

Ajo çka binte në sy tek ai, ishte fiziku 

i tij. Flokët i kishte bojëkafe me 

kaçurrela. Zakonisht i mbante të 

lidhura pas koke, duke nxjerrë në pah 

sytë të cilët kishin një nuancë të 

veçantë blu, që shndrisnin në fytyrën 

e bardhë me pika poshtë syve. 

Shtati i tij nuk ishte ende i zhvilluar 

plotësisht. Ishte i dobët e i ligë nga 

shëndeti. Ishte i dobët, e i gjatë nga 

trupi. Gjithmonë ishte i bardhë, e 

kishte nga anemia.  

Albert Smith kishte zakon të 

kafshonte buzën e sipërme, e madje 

shpesh ta lagte atë me gjuhë. E kishte 

zakon paksa të çuditshëm, por mbi të 

gjitha, kjo e ‘çuditshmja’ e tij, e 

qetësonte kur ishte puna tek ndonjë 

situatë stresuese me peshë të madhe, 

siç ishte ballafaqimi me profesorin e 

tij, Paul Casper.  

Atë ditë, Alberti po qëndronte i ulur 

në zyrën e profesor Casper, gjersa ky 

i fundit vështronte me kujdes punimin 

e fundit të Albertit. Tymoste një 

cigare e cila kundërmonte një erë 

tmerrësisht të keqe. Doemos se duhet 

ta ketë blerë tek tregu i gjërave të lira, 

aty shitet duhani më i keq në qytet. 

Sakaq, me të mbushur gojën plot tym 

cigareje, ai shtoi duke shfryrë plot 

tym: 

- Ngjyra e gjakut të Ivan 

Ivanoviçit është e 

tmerrshme Albert! – duke 

hedhur tutje punimin e 

studentit të tij. 

- Por profesor, - shtoi 

Alberti me zë të trishtë, - 

kjo është hera e tretë që po 

ma refuzoni pikturën time. 

- Po, hera e tretë, dhe nuk 

do ketë herë tjetër për të të 

refuzuar! – u shpreh i 

mllefosur profesor Paul, 

gjersa fiku cigaren e tij, në 

pikturën e Albertit. 

- Por... 

- Nuk ka “por” Albert! 
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Alberti ndërkohë iu gjunjëzua duke e 

mbërthyer nga dora teksa i lutej që 

mos ta ngelte. T’i jepte edhe një 

mundësi tjetër, të ndreqte gabimin e 

tij në kopjen e pikturës së famshme 

“Ivani i tmerrshëm dhe i biri Ivan”. 

Ai ishte një djall i vërtetë në 

formulimin e gënjeshtrave dhe fjalëve 

që të preknin në zemër. Artikulonte 

aq mirë fjalët saqë bindte personin 

tjetër të bënte çka t’i kish ëndja e tij 

djallëzore.  

Edhe këtë herë, pa dal huq, Alberti 

arriti të bindte profesor Paulin, që t’i 

jepte edhe një mundësi të fundit. Ai i 

premtoi se do punonte me sa forcë të 

kishte, madje, po qe nevoja, edhe më 

shumë se aq. 

Në fund të bisedës, profesor Paul 

ktheu kokën mënjanë dhe lëkundi 

dorën për t’i thënë Albertit, se tashmë 

ishte i lirë të largohej. Sakaq, ai doli 

nga akademia dhe mori rrugën për në 

bujtinë. 

Bujtina ku banonte Alberti ishte e 

vogël dhe e ngushtë. Në të hyrë të saj, 

qëndronin disa shkallë të cilat 

përthyheshin për të të dërguar në 

katin e dytë, e pranë tyre ishte një 

korridor i vogël që të jepte rrugë për 

tek një derë, për të cilën Alberti nuk 

kishte dijeni se ç’kishte pas saj. Pranë 

derës, disa shkallë të tjera të cilat të 

shpinin për në qilar. Hyrja për në qilar 

ishte paksa e çuditshme. Kishte dy 

lloj formash për të hyrë. E para, ishte 

rruga nga shkallët, e cila përdorej 

gjithmonë; ndërsa e dyta, ishte vetëm 

për depozitimin e drunjëve të dimrit, 

të cilët hynin në qilar nga një derë e 

veçantë, paksa e pjerrët dhe me dy 

kapakë që zëvendësonin derën. 

Në qendër të këtij korridori të 

ngushtë, gjendej një llambë e vetme, 

që ndriçonte korridorin dhe shkallët 

gjer në kat të dytë. Dukej se llamba 

ishte vjetërsuar dhe duhej ndërruar 

nga dita në ditë, por askush nuk 

merrej me të. Kjo gjë Albertit i kish 

rënë në sy, por fundja, ai vetëm se 

banonte me qira në atë bujtinë dhe 

nuk i interesonte ajo llambë aspak. 

Me të hyrë, Albert Smith ngjiti 

shkallët për në kat të dytë, drejt 

apartamentit të tij, jo fort të madh. 

Hapi derën, hodhi rrobat mënjanë dhe 

vuri përparësen e tij të pikturimit, 

duke iu futur punës pa humbur kohë. 

Atë ditë ishte e enjte, dhe Albert 

Smith kishte kohë deri të hënën të 

mbaronte pikturën e tij, e ta dërgonte 

atë në akademinë e arteve, si punimin 

kryesor të vitit. Nuk dinte nga t’ia 

mbante. Tashmë kishte provuar të 

gjitha ngjyrat e mundshme që gjente 

në treg, për të perfeksionuar pikturën 

në fjalë, por përsëri nuk arrinte dot të 

krijonte një ngjyrë të vërtetë gjaku. 

Kishin kaluar dy ditë e gjysmë, dhe 

Albert Smith tashmë kish përfunduar 

thuajse të gjithë pikturën, në 

përjashtim të vendit se ku ai do 
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vendoste ngjyrën e kuqe. Asnjë 

ngjyrë nuk përputhej! E vetmja gjë që 

ai bënte, ish të kapte kokën e tij dhe të 

endej nëpër dhomë duke menduar se 

si vallë do arrinte të kalonte vitin, me 

këtë dreq pikture që nuk po mund ta 

mbaronte kurrë. Netët e vona e 

përcillnin atë nën ethe e djersë të 

ftohta që i kaplonin ballin e 

nganjëherë edhe duart, nga ku, furça i 

rrëshqiste e binte në tokë. 

Në apartamentin e tij nuk kish tjetër 

dritë të ndezur pos dritës e cila 

qëndronte pingul mbi pëlhurë, madje 

edhe dritaret ishin të mbuluara me 

perde, pasi që Albert Smith 

pretendonte se drita e përqendruar 

vetëm në pëlhurë do ta ndihmonte të 

shihte më qartë çdo pjesë të saj e të 

mos lejonte as një gabim t’i ikte nga 

sytë të cilët tashmë kishin zënë rrathë 

të zinj poshtë tyre. 

Në një çast, ai la furçën dhe ngjyrat. 

U ul në dysheme, në një pjesë të errët 

të dhomës, dhe mbështeti kokën mbi 

pëllëmbë. Tundej sa para – mbrapa, 

thua se po tundte veten që ky makth 

t’i kalonte sa më parë. Dhëmbët e tij 

kërcisnin nga presioni që ai ushtronte 

ndaj tyre. Ishte një zhurmë që të 

irritonte veshët. Pos tjerash, ai filloi të 

shkulte flokët e tij, me qëllim të 

ndjente një dhimbje tjetër, në vend të 

kësaj që e kish kapluar, duke menduar 

se do dilte faqebardhë nga kjo 

katrahurë ku kishte hyrë. Në këtë 

situatë, ai dukej i shkatërruar. Flokët 

e tij ishin të shthurura dhe kaotike, 

duke prezantuar më së miri gjendjen 

e tij. Frymëmarrja e tij gjithmonë e 

më tepër vinte duke u shpejtuar e 

rënduar. Vrimat e hundës hapeshin e 

mbylleshin me të shpejtë për të 

thithur e nxjerrë sa më shpejt ajër nga 

mushkëritë e tij, të cilat kohën e 

fundit nuk kishin qenë edhe aq mirë. 

Edhe pse duart i dridheshin, ai 

vazhdonte të grimconte thonjtë e tij 

gjithmonë e më tepër, duke i copëtuar 

ata me dhëmbë, të cilët, si për çudi, 

ishin krejtësisht të drejtë, pos dy prej 

tyre, pranë cepave të buzëve, të cilët 

ishin të gjatë e me majë. Ndonëse i 

shkujdesur e nën mendime, ai 

vazhdonte të copëtonte thonjtë, derisa 

dhimbja i dha kah tjetër mendimeve. 

Pa se nga gishti po i dilte gjak! 

“Kjo është ngjyra e duhur!” – mendoi 

me vete Albert Smith me plot 

entuziazëm pasi që tashmë kish gjetur 

një ngjyrë për përfundimin e pikturës 

së vdekjes së Ivan Ivanoviçit. Duart i 

dridheshin nga emocioni, ndërsa goja 

i kish mbetur e hapur e i pikonte jargë 

jashtë dijenisë së tij, i cili qe i 

mahnitur me ngjyrën e ndezur të 

gjakut që qe shfaqur para syve të tij. 

U ngrit në këmbë dhe me dorë të 

dridhur, vendosi gishtin e gjakosur në 

pëlhurë, duke ngjyrosur fytyrën e 

Ivan Ivanoviçit me gjak të vërtetë. 

Ngjante hyjnore! Ishte kaq e vërtetë! 

Dukej tamam sikur para syve të tu të 
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kishe tablon e vdekjes së Ivanoviçit 

në krahët e të atit. Por ajo ngjyrë nuk 

mjaftonte! Pëlhura ishte shumë e 

madhe dhe vetëm një vrimë e vogël 

nga e cila rridhte pak gjak, nuk mund 

ta mbushte me ngjyrë të tërë tablon e 

pikturës ruse. 

Pasi që Albert Smith pa se vetëm 

gjaku i vërtet mund ta nxirrte nga 

situata se ku qe katandisur, ai bëri zap 

të marr thikën më të mprehtë që 

kishte, e të priste damarët, që të 

posedonte mjaftueshëm ngjyrë, për 

tablon e tij. Ai kish vendosur dorën e 

tij mbi një pjatë, e mbi dorë thikën. 

Zemra i rrihte fort! Duart vetëm i 

dridheshin nga frika, e thika i lëvizte 

nga dora për shkak të djersëve që 

kishte, ndërsa ai mundohej ta mbante 

e ta kishte nën kontroll. Nuk kishte 

zgjidhje tjetër, duhet ta bënte me 

doemos! Provoi të rëndonte thikën, 

por ishte e dhimbshme. Filloi ta 

tërhiqte atë, por ishte edhe më e 

dhimbshme, sakaq një zë nga jashtë 

thërriti: Posta! – dhe ai u ndal! Ngriti 

kokën dhe u afrua tek dritarja. Largoi 

perden dhe u shtang kur pa se qe bërë 

mëngjes. Kishin kaluar sa e sa orë nën 

errësirën që kish krijuar, pa i vënë re 

tiktaket e orës. Në heshtjen vetjake të 

dhomës se ku ai qëndronte, shtrëngoi 

thikën në dorë dhe u nis drejt derës e 

cila gjithnjë e më shumë trokiste. 

Albert Smith hapi derën, dhe me sy të 

zgurdulluar i nguli thikën në qafë 

postierit, duke e lënë të vdekur. 

Nxitoi të merrte pjatën e ta vendoste 

sa më parë poshtë qafës së postierit, 

që të merrte gjak të pastër e të nxehtë, 

për pikturën e tij. Zemra sa s’i dilte 

nga vendi nga ajo se ç’kishte bërë! 

Fytyrën e kish të dërrmuar; hundët 

vetëm i hapeshin e mbylleshin me 

shpejtësi të madhe dhe nuk dinte çka 

të bënte tjetër pos marrjes së gjakut që 

i nevojitej, gjersa gjoksi i tij dukej se 

do i dilte nga vendi nga frika dhe 

tronditja që e kishte kapluar.  

Nga kufoma që gjendej para derës së 

tij, mbushi plot dy pjata gjak të pastër. 

Gjithmonë e më shumë dridhej në 

vete duke kafshuar thonjtë e duke 

menduar se ç’të bënte me kufomën e 

postierit. Për fatin e tij të mirë ato ditë 

qe i vetëm në tërë bujtinën dhe se 

asnjë nga pronarët apo banorët e tjerë 

nuk gjendeshin aty. Nuk kishte ide 

tjetër veçse ta linte në qilarin e druve, 

por do duhej mund ta dërgonte deri 

poshtë. Megjithatë nuk kishte 

zgjidhje tjetër. Albert Smith e kapi 

kufomën dhe filloj ta tërhiqte zvarrë 

nëpër shkallët e korridorit të ngushtë 

të asaj bujtine të vjetër. Qafa e 

postierit gjithmonë e më tepër 

lëshonte gjak. Të gjitha shkallët ishin 

lyer me gjak të pastër e të nxehtë, të 

një të pafajshmi. Me të arritur tek 

dyert e pjerrëta të qilarit, poshtë në 

fund të shkallëve kryesore, Albert 

Smith i hapi ato, por problemi ishte se 

si ta ngjiste kufomën deri aty lartë sa 

ta fuste në qilarin e druve. Në mendje 
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i vajti që ta shpie nga dera e qilarit, 

por më pas u kujtua se vetëm e zonja 

e bujtinës i kish çelësat, dhe se askush 

nga klientët nuk mund të futej nga ajo 

derë. Ishte e kotë! Çdo tentativë e tij 

ishte e kotë. Ai mundohej me mish e 

shpirt ta merrte në krah të pafajshmin 

postier, por nuk ia dilte mbanë. Albert 

Smith ishte një djalë i dobët nga 

shëndeti e nga shtati; ai nuk mund ta 

ngriste lartë një kufomë e ta hidhte në 

qilarin e druve thuaj se s’ka ndodhur 

asgjë. Pranë dyerve të pjerrëta të 

qilarit të druve, gjithmonë qëndronte 

një sëpatë drush. E vetmja mënyrë që 

ai ta vendoste kufomën e postierit në 

qilar, ishte ta copëtonte atë e t’i hidhte 

brenda copat e trupit! Albert Smith 

mori sëpatën dhe filloi të gjymtonte 

trupin e postierit pafat. E gjymtoi dhe 

e hodhi në qilar, për t’iu kthyer punës 

sa më parë. Ishte e diele dhe piktura 

duhej të ishte gati për nesër. 

** 

Profesor Paul Casper ishte i kënaqur 

tashmë me pikturën dhe vijën artistike 

që Albert Smith kishte përdorur në 

ngjyrimin e gjakut të Ivan Ivanoviçit. 

Piktura e tij u vendos në hollin e 

galerisë së arteve nën titullin e 

ekspozitës “Punime studentore”.  

Tri ditë më vonë, kur profesor Casper 

po ndiqte lajmet e mbrëmjes në 

apartamentin e tij, në to u dha një lajm 

tronditës: “Një djalë i ri, u gjend i 

vdekur në një bujtinë të qytetit. 

Hetuesia policore jep të dhëna se 

kemi të bëjmë me një vetëvrasje të 

dyshimtë, të cilës nuk i dihet shkaku. 

Policia dhe i gjithë ekipi i hetuesisë, 

shprehin ngushëllime familjarëve të 

viktimës!”. 
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Anekdota 
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-ANEKTODA- 

 

SALI ZOGJANI  

 

 

NUK I TREGOHET ANEKDOTA GJITHKUJT     

 

Shkon njëri për t’u larë në hamam. Meqë nuk kishte para për të paguar, i thotë 

hamamxhiut: 

- A bën me u la, pare nuk kam, por po ta tregoj nji mesele...  

- Jo, i thotë hamamxhiu, se hamami nuk nxehet me mesele, po me dru, e ato blihen 

me pare.  

Del ky i mërzitur. Kur e pa njëri ashtu nervoz, e pyeti: - Çka ke?  

I tregoi ky se ç’i kishte thënë hamamxhiu. Ai, e nxori një gur xhevahiri e ia dha duke 

i thënë: 

- Merre këtë xhevahir e shko këtyre dy rrugëve, mos e shit, veç pyeti sa po ta 

vlerësojnë? Shkoi ky rrugës së samarxhinjve, por kurrkush nuk i jepte kurrgjë. Kur 

shkoi rrugës së argjendarëve, ata, dikush i thoshte se për ta blerë atë i duhej të shiste 
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dyqanin e dikush se duhej të shiste edhe shtëpinë. Kur u kthye e i tregoi atij se çka i 

kanë thënë njerëzit e dy rrugëve, ai i tha: 

- Meseleja nuk i tregohet gjithkujt, prandaj xhevahiri te samarxhiu e meseleja te 

hamamxhiu, nuk shiten, se nuk ua dinë vlerën, e mos u hidhëro kot. 

 

 

 

 

PO MË DHIMBET UJKU 

       

Dervish Gaxhuli i Makërrmalit kish qenë shumë i mençur, por fukara. Verës e blinte 

një delme për tambël e dimrit e priste. Njëherë, kur deshi ta priste delmen, fëmija ia 

nisën e po qajnë. Shkoi te kojshiu  e i tha: - A bën, bre kojshi, ta bie një delme të ma 

mbash dimrit, se po u dhimbet fëmijëve që ta pres? 

- Po, - i thotë kojshiu, bjere menjëherë. 

Një ditë, kur çobani shkoi në odë e i kallëzoj të zotit të shtëpisë: 

-Sot ujku ma ka hëngër delmen e Dervishit. I vjen keq kojshiut dhe vendos t’ia japë 

një delme, e e çon një djalë që ta thërrasë Dervishin. Kur vjen Dervishi, e ky i tregon 

që ia ka hëngër delemen ujku, Dervishi ndalet e po kujtohet. Po i thotë kojshiu: 

- Çka po kujtohesh, a fort t’u dhimbtë a? 

- Jo delmja, po ujku, po më dhimbet, - i thotë Dervishi. 

- Po, pse po të dhimbet ujku, Dervish? 

- Se ka hjekë shumë me e gjetë delmen time ndër njëqind copa dhen tuat, - thotë 

Dervishi. 
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TI KAPËRCE, SE ME TY S'KAM PUNË 

              

Njëri, duke e falur namazin e duke hequr tespihe, thoshte: “Suphanallah, 

elhamdurilah, Allahu ekber”.  

Kur i vinte në rend imami i tespiheve, mbas tridhjetë e tri kokrrave, e kapërcente se 

s’ditke çka të thoshte.  Një ditë e pyet hoxhën se çka duhet të thotë? Hoxha i tha, kur 

t’vish te imami i tespiheve, thuaj:  

- Ti kapërce, se me ty s’kam  punë. 

 

 

 

TI KISHE QEF ME TA LADRU KAFEN 

                 

Kishte shkuar dhëndri te miqtë. Ia qet baballëku një kafe, po kur ia jep filxhanin, ia 

jep së uluri e s’luan vendi. 

Dhëndrit iu duk që s’e bëri hesap, që ia dha kafenë pa luajtur vendi, e kur shkoi në 

shtëpi i tha gruas së vet:  

- Ai baba i yt nuk m’ka ba hesap hiç. Kur ma qiti kafen, ma dha për s’ungjti, bile 

s’lujti vendi. 

Kur shkoi kjo te baba i vet i tregoi që burrit i kish mbetur hatri që s’ke luajtur vendi, 

kur ia ke dhënë kafenë. 

Kur shkoi dhëndri së dyti herë, ia qiti baballëku një kafe, e mori filxhanin në dorë e ia 

nisi po endet nëpër odë. 

- Çka u ba që po endesh kështu me filxhan n’dorë? - e pyeti dhëndri vjehrrin. 

- Mora vesh se ti kishe qef niherë me ta ladru kafen, e tani me ta dhanë me e pi, - ia 

ktheu baballëku. 
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GRUAJA KURORË 

   

Në një bisedë burrash ishte zënë fjala për martesën dhe për gruan. Njëri nga të 

pranishmit, kur e mori fjalën, u tha: 

-Gruaja për burrin është si këpuca. Burri këpucën dhe gruan mund t’i ndërrojë sa herë 

të dojë. 

Në atë bisedë kishte qenë i pranishëm edhe një njeri i mençur. Të pranishmit e 

shikuan atë njeri, ngase donin ta dinin si mendonte ai. Mirpo ai nuk fliste.  Atëherë, 

njeri i tha: 

-A po e ndinë se çka po thotë e ti po heshtë: 

- Mos ia zini për të madhe, se ky e tha të vërtetën, ashtu siç e mendon. Pra, gruaja për 

burrin është ashtu si ai e sheh veten e tij. Për ata që mendojnë me këmbë, gruja është 

këpucë, ndërsa për ata që mendojnë me kokë, gruaja është KURORË, u tha urtaku. 

 

 

THEJA KAMËN 

 

Njeni e kishte thye kamën.  Shkonin shoqëria e miqësia për ta vizituar. Si zakonisht e 

pytshin, si ndodhi qe e theve kamën? 

Ai, kur fillonte me tregu, e zgjate  shumë bisedën, tu tregu se qysh u qu në mëngjes, 

ka marr abdes, qysh u falë, kënd e kishte taku rrugës, kështu që bënte gjysmë ore deri 

sa mbërrinte te vendi ku e kishte thye kamën. 

Një ditë, vëllai që i bënte hyzmet, kur i pa se po vinin do miq, i tha: 

- Bac, pash Zotin, the kamën ma shpejt se na plase. 

(Prej atëherë, kur dikush e zgjatë bisedën, i thuhët -“theja kamën” 
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Poezi 
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METIN IZETI  

 

NJË PASQYRË 

Pasqyrë shpirtit në ballë i nxorra 

Më mahniti gjurma që përjetova 

Me uj të gjallërisë u freskova 

Më rrodhën fjalë, aspak s’mendova 

 

Largoje, të përgjërohem, perden, Dritë 

Të ndriçohet errësira e trupit çdo ditë 

Frymë dua, mos më kërko meritë 

Barte të gjorin në audiencë, mëshirë. 

 

Sprova të dashurisë shumë kam mbi kokë 

S’ankohem dot, gur e dru i bëra shokë 

Më lejo të digjem të bëhem hi përtokë 

Le të sheh flutura djegie çka do të thotë 
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Le të thonë, Faniu, s’ka mend në kokë 

Hakikati më i këndshëm se çdo gjë në tokë 

Çdo pore kurban për Ty, bashkë me shokë 

Pasqyra më barti, s’më la mënd në kokë. 
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FATIJONA BAJRAJ 

 

DEHJE MALLI 

Nëpër mejhanet e dynjasë 

Trullushem shëtis 

Tuj provu mejin i cilës 

Asht i fort halis 

 

Nëpër bardak t'mejit 

Kqyri me t'harru 

Prej mejit n’mej 

Ashku m'asht forcu 

 

Dashta me u ba tokë 

E mos me t'fiqiru 

Dashta me u ba sarhosh 

Prej menje me t'largu 
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Besova që dehja 

t'shkrine edhe ty 

Karrshi gjanave tjera 

që ma nuk i di 

 

Dehja m'bani ma zi 

 s'm'la mend n'kry 

Zemres ia shtoj mallin 

për ty dashtuni 

 

 

 

NGOJE ZEMREN TEME 

Ngoje zemrën teme që kjanë 

Ngoji rënkimet e mia n'mes të natës 

Lagu n'lotët e mi ma të rreptë se shiu 

Sarhosh banu me gotën tem t'metun bosh 

Hmm... mej, zatën asht ashku jot 

Ej, jar! Jar, që je zjermi jem, në t'cilin zhuritun jam 

Ej, jar! Jar, që je deti jem, në t'cilin fundosun thellë jam 

Ej, jar! Jar, që je drandofillja jem, me therrat e t'cilës 

gjakosun jam 

Ej, jar! Jar, që je helmi jem i ambël, me t'cilin helmu 

jam 
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Ej, jar që je ashku, n'udhën e t'cilit, vetën fli kam ba 

Për t'cilin s'kam dit' mu lodhë tuj prit' 

Për t'cilin s'kam mujt mu shu si qiri i shpresës 

Si pafunsia për t'cilin s'mujta m’u harxhu , 

Ngoji n'bunar t'pafun pëshperitjet e mia, që i pëshpërita 

me dashtuni 

 

ME PAS SABRIN E PISHËS 

Me pas sabrin e pishës 

Që katër stinëve ju banë ballë 

A thu, halin qysh e kishim pas? 

A thu, udha ku na kish dalë? 

Me pas sabrin e pishës 

E me duru si ajo n'borë e n'shi 

A thu, nefsin qysh e kishim pas? 

A kishim me dal galib 

n'fund t'udhës ndaj tij 

Me pas sabrin e pishës 

Acarit edhe dillit fort me i qëndru 

A thu, n'cilat makame mrri kishim 

A thu, n'fund, udha neve na kish gzu 

Me pas kanë si pisha e fortë 

N'sabër, ashk e imtihan 

A thu n'ahiret 

Afër kujt kishim me kanë 
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FERDANE F. SAHITI 

 

QYPI 

Ti e bukura kohe sa shpejt ike, 

me  vete more shumë vite, 

shumë vite, dekada që kurrë veti nuk ia fala. 

 

fala shumë e dhashtë pa i numëru 

e ti shpejt këto të mira i ke harru 

a e di se unë ta marova qypin 

e ti vegën keq ia ke vnu. 
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A NA NGROHIN RREZET 

shoh retë në qiell se si  ndjekin njëra-tjetren 

bashkohen e pastaj na lëshojnë shi, 

a thua ky na qenka bashkimi i çdo gjeje 

po e them pa neveri, 

e duke qëndruar të bashkuara zhduken 

pastaj del dielli, 

E a na ngroh, nuk e di?! 

 

 

 

VENDLINDJA 

flas e shkruaj duke shëtitur okolla fisit 

përshëndes me 

tungjatjeta një usta te plisit 

 

një mjeshtri gozhda me zor i ngulet 

punon me nder e askujt nuk i përkulet 

 

kënaqësia e çdo sendi është tek sofra e Nënës 

e në mbrëmje flas e shkruaj me shoqërimin e  hënës 
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RRJEDHA E JETES 

e dije që afër të kam 

por e ndiej se më ke humbur 

e dije që vetëm nuk jam 

po të them që çdo gjë është e mundur 

 

e dije që është dashtë me qenë me ty më e  hapur 

se ti shtireshe si një engull i dashur 

 

po pres edhe pak se kur te nisem më nuk kthehem 

edhe në qoftë se në thikat më të mprehta do prehem 

 

ndoshta unë ende se kam kuptuar rrjedhën e jetës 

por nuk lejoj të me hidhni si një nga copat e leckës. 
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KUSH JE TI 

Kush je ti që e bën hënën 

veç për mu këtë natë me ndriçu 

kush je ti që bën  shiu me më lag veç mu 

kush je ti që bota është plot e unë vetem ty po të shoh 

kush je ti që më bëre vetën më mire ta njoh 

kush je ti?.., a kur do me më tregu? 

Dielli dhe hena janë ndarë që një ditë prapë me u bashku 

e ne të dy 

a jemi afër  a thu? 
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FATMIR MUJA 

 

 

 

I BUKUR JE AQ SA DASHURI NDIEN 

 

Lutja është Bukuri e Pafundme, nëse lutësi humbet veten Vetja është e 

tepërt, nëse kërkuesi gjen Jetën 

Durimi është Parajsë, nëse di të durojë i sprovuari 

Dështimi është ngadhënjim, nëse rrugën e vazhdon i dështuari Mërzia është 

frymëzim nëse Frymën e vet e njeh i mërzituri Dhembja është ilaç nëse 

vetëdijen e mban gjallë i godituri Plaga është fuqi nëse di si të mos dorëzohet i 

plagosuri 

Varri është i gjallë nëse ka ditur si të vdes i varrosuri Vdekja është 

arti i jetës që me lindjen ka nisur Veprat janë penj, zemra pëlhurë 

për ta qëndisur 

Ti je qëndistari, çdo ngjyrë ty të shërben I bukur je 

aq sa dashuri ndien. 
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KËTU DHE TANI 

 

Kur e do dikë, 

i do të gjitha gjërat që kanë lidhje me të 

E dashur bëhet sofra ku i dashuri ushqehet E 

dashur bëhet fjala me të cilën rrëfehet 

I dashur bëhet emri me të cilin quhet 

Për të s’pyet “A mundem?”, për të pyet “A duhet?” 

E dashur bëhet dera ku ai hyn e del 

E dashur bëhet rruga në të cilën shkel Fjala 

“jam i zënë!”, s’ka vend në dashuri Çdo gjë 

ka të bëjë me KËTU dhe TANI. 
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MOS E QUAJ DASHURI ATË QË TË BËN TË NDARË! 

 
Kur varroset një farë e vetme 

Mijëra të tjera do të mbijnë 

Bëje veten kurban në heshtje 

Shih sa fjalë në zemër vijnë 

Ti ke ardhur nga një botë tjetër 

Këtu je mbjellë si një farë 

Mos e quaj dashuri 

Atë që të bën të ndarë 

Brenda farës ka shumë lule 

Që po presin të gufojnë 

Frikacakët i tremben vdekjes 

Prandaj kurrë s’mund të jetojnë 

Mbille veten sot në tokë 

Dhe lulëzo në Qiellin e Shtatë 

Mijëra net në paçe humbur 

Mos e humb edhe këtë natë! 
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DRITAN SKENDERI 

 

NGA PËRJETËSIA NË PËRJETËSI 

Oj varë, oj plagë...! o zjarr e flakë...! 

Jam unë, flutura, që rreth teje fluturon 

Pse s’bëzanë, pse përton? Drejt mua jakë... 

 

O dhé, oj vesë! Më mbani në mes... 

Pa ju s’jam vehtja, s’mbijetoj dot 

Thahem e vyshkem krejt, vdes... 

 

O Verdi Huda! Më lejo të të nuhas... 

Aroma jote edhe ujit e ajrit i jep kuptim 

Pa atë aromë n’ujë e n’qiell t’hapur veten ngulfas... 

 

O libër i shkruar dhe i pashkruar! O ti që flet dhe flitesh! 

Pse s’më pushton të tërin, pse s’më gjallëron? 

Më rri pezull mbi kokë e më dremitesh... 
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O ti Shpirt i besnikërisë! Lajmëtar i dashurisë.. 

Mos harro se amanet jam e amanet me vete kam 

Pa brengë e dremitje m’u afro më shpjer drejt përjetësisë... 

 

 

 

KAM ASHK PËR TY, JA ALL-LLAH! 

Ohh…, ç’mu dogj ky shpirt flake… 

për të Madhin Zot! 

Nurin e Tij e dua pranë…, 

e të tretem në lot…! 

Ky ashk i madh që kam në zemër…, 

më shkrinë të tërin, këmbë e kokë! 

Të lutem Zot, për të Bukurin Emër! 

Mos më lër gjatë të vuaj në këtë tokë! 

Merrmë pranë Vetes, me Ashkun Tënd më shtrëngo! 

Më krijove nga dashuria, me dashuri më mbulo! 

Të bredh akoma në këtë tokë, 

i përlyer, i zhytur e i mbytur në mëkate, 

jo Zot, jo! Të lutem mos lejo! 

Se tokë e qiell të bëhen bashkë, 

s’di në i afrohen mëkatit tim… 

por zemra ime, veç për Ty ka ashk, 

edhe pse rreh në kraharorin tim! 
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Mjaftë u mundova, dashtë e pa dashtë, 

që ta mbuloj këtë zemër, 

ta zhyt e ta ndryshkë në mëkat…! 

Pa më thuaj të lutëm o I Madhi Zot, 

vendi ku bie Shikimi Yt, a thua vallë ndryshket dot?! 

Se Fjala e Pastër dhe e Lartë, prej aty po të dalë 

Tokë e Qiej i heq zvarrë e drejt Teje marshon! 

E zemra shpirtin, o I Madhi Zot, 

në vaj e dehje për Ty e fton…! 

Për Ty e bëri të rrahurën e parë, 

për Ty edhe e ndalon! 

 

Pa më thuaj, ja All-llah, 

që jam i zhytur në mëkat 

nuk kam të drejtë Të të dua? 

I përgjërohem Madhërisë Tënde të Lartë: 

A s’vlejnë edhe për mua Sifatet e Tua? 

Që Je Gaffar e Afuv, Kerim, Rrahman e Rrahim, 

unë nuk dyshoj aspak! 

Ndaj me bindje të plotë po them: 

Dashurinë ndaj Teje e kam hak…! 
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MIRKO GASHI 

 

XHELOZIA E UJIT 

Xhelozia e ujit  

Kur lumin e puth përroi  

vdes aty ku bashkohet  

vdekja në ishull  

shndërrohet  

përrojet në lumë 

 pajtohen  

 

pas puthjes së lumit 

 dhe përroit  

nga syri fluturon feniksi  

dhe syri fluturon e 

 fluturon nëpër kohë 

 për një vdekje dhe  

një lindje lajmëron.   
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BUJAR VERBOVCI 

 

KOHA  IKËN 

Shumë vjet ikën nga dita që u njohëm 

Sa ujë nga atëherë rrodhi nën urë, 

Ti s’je më ajo që ishe atëbotë  

As unë s’jam ai që isha dikur! 

  

Ikën koha! S’di ku vajte, s’di ku u treta! 

Ti mbete veç kujtim, unë harrim mbeta! 

Shkoi çdo gjë si në ëndërr aq shpejt   

I urrej këto ditë, se i doja ato net! 

Në udhëtim kalimthi s’takohemi si dikur 

Ne s’jemi të njëjtë, as ky ujë nën urë. 
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DHIMBJET E HESHTURA 

E dashura ime i harroi fjalët 

si të mos ishin kurrë… 

U dashurua me heshtjen. 

Agim Spahiu 

 

E dashura ime 

Hesht prej kohësh 

Si të ishte memece! 

 

Ajo vetëm dremit e dëgjon  

Dhimbjet e dashurisë së heshtur 

Çfarë dhimbjesh! 

 

Të njohura 

Të panjohura 

 

Jeta më tha: duroje të padurueshmen. 

Fol me heshtje, hesht me fjalë! 

 

Çfarë mund të më mësojë ajo  

ende? 

Me çfarë mund të më sprovojë 

ende? 
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Dashuria ime  

Dhimbje e heshtur kaq e provuar 

Ende më djeg në brendi si llava  

Zjarrin e saj s’e shuan asgjë! 
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IMER TOPANICA 

 

TUFË DRITE 

Ti qeshe me mue, miku im, 

kur në ballë më doli nji rrudhë.  

Për atë rrudhë, nji shpend mori arratinë përtej fushave të gjelbrueme të shpirtit 

Njikështu vjen pleqnia, miko! 

  

Arratisje të shpeshta shpendësh prej drite, që shkulen prej fushash të shpirtit 

N’aktin e vdekjes, krejt nji tufë drite do të na shkulet përnjiherë 

Lutu miku im: ajo tufë mos qoftë e zezë! 
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POEZI 

Qëndron mbi mua, mbi blerimin tim 

Mbi qiellin pafund, në kaltrim 

Në natën me yje pambarim 

Shtrihu mbi mua o shpirti im 

 

Jam aq i gjerë, aq i thellë 

I vdekur jo, por pak i thyer e i prerë 

Me gjakun e kuq që rrjedh si lum 

Ujit ditët e netët pa fund 

Në një muzikë që t’i se kupton 

 

Rri në degët e mia që shtrihen përtej 

Reve e mjegullave, mbi kreshta 

Jo sa e përshkruajnë këta rreshta 

Se jam aq i vjetër e aq i ri 

Qëndro në mua ti, rri 

 

Në vetmitë më të vetmuara unë jam aty 

Të ngrohë si stelë e pyjeve veç për ty 

Në heshtjet më të heshtura për të pëshpëritur 

      ...shpresën për të ta ujitur 

 

Diellin për të ta kthyer në horizontin tënd 

Për t’i fshirë stërkalat e dëshpërimit të pavend 
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Unë jam këtu, tani dhe atje ku do të jesh 

Ninullën e fundit për të ta thënë në vesh 

Ta pish atë, hurbat të t’i dëgjoj 

Përpara se të bie, e të shkoj  

Përpara se të bie, e të shkoj 

 

 

 

QIELLI JEM 

Pa Ty jam si nji gjeth pa pemë, që era e shtynë pa qëllim udhëve 

heshtje monotone, e gjatë, si mot me shi, lutje e humbun e murgjve  

 

Jam barkë pa rrema, pa frymë njeriu, që pluskon në detin shkretimit  

jam njajo vërritja e foshnjes në luftë, që s’e dëgjon kush, veç mureve të harrimit 

 

Jam llamba e thyeme e zemrës, pa dritë, pa ndriçim 

jam asgjaja, në asgja, e zhytun në pa kuptim 

 

Poezi pa fjalë, kangë pa tinguj, pikturë pa ngjyrë jam pa TY 

ndizma dritën, se mbeta shikim i fikun në sy  

 

Në zemër më çel, ani që s’e meritoj Tandën melodi 

lumi që rrjedh i përmotshëm nga nalt le t’më mbush Dashni 

 

Tasi i zemrës, nuk asht krejt larg burimit të venës tande 
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por pa e shty, e me u mbushë jetë, bima ka me u tha e me u ba krande 

 

M’i shkul duert pra, po qe se drejt Teje në lutje nuk ngriten 

lëkura të më djeget, e kambët të më vriten 

 

Se pa ty unë s’jam veç asgjaja në asgja që s’ka kuptim 

shtyje tasin e zemrës drejt burimit të venës tande, le të dehet pambarim  

 

 

 

 

 

I DASHTUNI JEM 

E dashtuna jeme asht puhiza  

Njajo e lehta,  

                që hapërdan aromë drandofilash 

 

E dashtuna jeme asht vala  

Që shkambit njatë gjoks ia rreh pa pra  

   E stërkalat e shkumëve, gjithë afsh,  

 Në të i vdesin pajada 

 

I dashtuni jem asht qielli  

Njai i kaltri pa kund nji re 

Që shpendit të gëzimit të vet  
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I nep guximin që s’tret 

 

Thom se Dashunitë më mbërrijnë  

Në pragun e njasaj Dore mjeshtërore  

    Që mbrapa këtyne veprave  

       e mshefun rrin 

 

 

 

NJI PËRRALLË 

 

Lindi papritmas buzë kronit 

Lule e rrallë 

Tanaherë, a i ulesha pranë,  

E kundroja plot admirim. 

 

Erdhi vera e thatë dhe e shteri kronin 

E paujësia lulen 

 

Ma nuk i shkova për vizitë: 

 

Andërroja me u ba krue! 
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KËSHILLA 

Mos ji i mrekullueshëm 

S’të çmojnë 

Mos fluturo lart 

T’i këpusin krahët 

Mos ji shumë i mençur 

Nuk të kuptojnë  

S’të kuptojnë 

...Xhan 

 

Më të mirët e këtij vendi 

Në çmendina përfundojnë 

Dhe kur përfundojnë kështu, e s’kanë si ndryshe 

Për ta thonë: 

«E kemi ditur!» 

 

Mos trego aq hapur se e do të Bukurën 

Mos e shfaq zjarrin në luftën ndaj së shëmtuarës 

Duhet të biesh me kohë për të fjetur 

Dhe të zgjohesh herët 

(Të paktën 

Një orë para tradhtisë) 

 

Xhan 

Beso 
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Paluhatshëm 

Në të Vërtetën që është e Bukur 

Sepse është e vetmja gjë e padukshme 

Që nuk mund të gërryhet nga thonjtë e tyre 
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LUMI HAJRA 

 

Valigje e dashnisë 

 sot e kam ba njet  

me t'kallzu sa t'du  

sa vetja jote n'zemrën teme zan' ven'  

 

t'du, t'du, t'du...  

edhe at'herë kur harroj me t'dashtë  

t'du, edhe kur larg jemi  

se dashnia na afron e m'afrohet  

 

t'du, kur t'kujtoj e andrroj  

se kujtimet e andrrimet hijeshohen me ty  

t'du, kur s'jam n'disponim me dashtë  

prapë t'du  

se ti m'je hareja jem  

 

t'du, t'du, t'du...  



 
101 

 

n'klimaksin e epshit kur jam  

as mungesa e epshit nuk m'nalë me t'dashtë  

 

t'du, fjalshëm  

nëse flas me ty  

t'du, mallshëm  

po që se t'shoh pa mujt me t'fol  

 

t'du, t'du, t'du...  

edhe atëherë kur s'du  

prapë t'du se dashnia m'vjen natyrshëm n'takim me ty 

 

 t'du, sa s'matet e s'peshohet  

aq sa peshohet toka a qiejt  

ma shumë t'du  

edhe kur m'doket se t'du ma pak  

 

t'du n'poezi e n'prozë  

t'du kur marrë muzën me shkru  

po edhe kur shkruej  

ah, sa t'du kur t'lexoj  

 

t'du, edhe kur shkronjat sosen  

fjalët m'përsëriten, edhe kur llomotiti koti  

t'du  
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se thjesht  

du me t'dashtë, aq sa du  

ndaj t'du... 
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QERIM ONDOZI 

 

BULERIA  

E po besove n’Zot 

Do ta kuptosh se vetëm vdekja është triumf 

Përgatitja për vdekjen është jetë 

Pritja e vdekjes është jetë 

Vdekja është jetë pa vdekje tjetër 

 

Jetë kur të vërtetat relative 

Shkrihen në një të vërtetë të vetme 

Nëse jo për të tjerët 

Për ty patjetër. 
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QYSH (S’)ISH DASHTË ME SHKRUJTË PËR NANËN? 

 

Me nji dozë hipotetizmi (patetik): 

Sot i kish pasë pesëdhjeteshtatë vjet 

Ish dokë ma n’moshë, edhe ma e bukur dhe hijerandë 

U kish përsëritë nipërve dhe mbesave përrallat që m’i tregonte mu 

I kish krahasu fëmijët tanë me ne 

Nuk kish qenë e lumtur me Kosovën për t’cilën ka vdekë 

 

Me nji dozë optimizmi (fatalist): 

Jeta kështu e ka, krejt kemi me vdekë 

Lufta don sakrifica 

Dikush e ka humbë krejt familjen 

Ma keq me e humb fëmijën se nanën 

Çlirim pa gjak s’ka 

 

Me nji dozë fatalizmi (depresiv): 

Me të vdekë nana asht fundi i botës 

S’ka si nana 

Bota u përmbys 

Mendon se nëse flen e zgjohesh, ajo kthehet 

Kurrë s’ke me e pa mo 

 

Me nji dozë realizmi (optimist): 

Ajo ka vdekë, kujtimet e saj mbesin 
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Djali i përngjan asaj 

Rrëfimi për të po merr përmasa përrallore 

Buzëqeshja e saj nuk e ka t’shoqen 

N’botë ka fytyra që shndrisin 

 

 

Me nji dozë poeticiteti (deskriptiv); 

Ajo asht si hana në nji natë pa yje 

Ajo asht dashni e papërsëritshme 

Ajo asht mirësi që zor përshkruhet 

Ajo asht drita e syve të mi 

Ajo asht nana 
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MALLI PËR SHPI 

mallin për shpi mundet me ta çu 

edhe era e ujit që ka ndejtë nji kohë 

edhe xhami i thyem që e shkel pahiri 

edhe këpucët që s'i vesh më 

edhe zhurma e traktorit që sillet pa vend  

edhe flladi i nji mëngjesi me diell 

edhe gjumi i masditës 

edhe parfumi i dikujt që e ke dashtë pa masë 

edhe andrra e keqe 

edhe ndalja e rrymës, ndalja e ujit 

edhe era e gazit lotsjellës 

edhe era e barutit 

edhe krisma e snajperit 

edhe dëshpërimi i madh 

edhe shiu i rrëmbyshëm në nji ditë vere 

i cili kurrë nuk mundet me i shpërla 

varrat që t'i ban 

malli për shpi 
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TAXHUDIN SHABANI 

 

TI FLEJË  

Ti flejë në maje të qerpikut  

E syri si yll deti të farkëtohet  

Kur lind fryti në gjethe të fikut 

Nuk lejojë pemë tjetër të afrohet  

ti flejë në njëmijë ëndrrat e mija  

si një shaka në ëndrrën përrallore  

se ëndrra ime është në majë të hënës  

afër yjeve në zemrën mbretërore  

ti flejë - unë belbëzoj me emrin tënd   

shkretëtirat në kopshte i shndërrojë  

në përvuajtje këmbëzbathur fluturoj  

ty të kam në maje dhe aty përfundoj  

ti flejë përgjumur në përpëlitje  

unë ëndrrën si tufë lulesh ta dhuroj  

sytë e tua afrohen në pamjen time të fundit   
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me ty mbështillem në kraharorin tim dhe ëndërroj     

ti flejë e dashur se etjen më s’mundem ta durojë 

gjitha krojet i shtera por buzët e tua si shijojë    

kur ke ti etje unë bëhem gota jote për t’u pirë   

eja etja ime e dashur se gjuha më është mpirë 

 

 

 

 

 

ECJET E HARRUARA  

Nuk i numëroj më as gjethet  

as përpëlitjet e syve  

as shirat që dikur lageshim  

as zjarret që ndizeshin në zemrat tona  

çdoherë dëgjoj po të njëjtin zë  

në ëndërr  

në ankthe  

në agonin time të mallit që s’je më  

nuk i shoh më tufat e drenushave  

në shpat të malit  

e as ecjet e tua elegante   

që në shikimin tim dikur blegëronin  

as pështymën e buzëve  

nuk e ndjejë më  
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as kokën tënde  

mbi gjoksin tim të tharë 

nuk e ndjejë më   

as kraharorin tënde që kur 

shikoheshim në sy me orë të tëra heshtnim  

e dijë se terri i natës është më i rëndë  

kur edhe yjet fiken duke qa’  

dritaret në mure treten nën shikim të hënës 

edhe fyti edhe buza thahet,  

frymëmarrja shpeshtohet si i një ujku të stepave,  

e perdet bien kur unë mbyll sytë   

se gjithmonë  

në brendinë e vetmisë time lind vetmia pa ty. 
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VRAZHDËSI E BUTË  

Gjethe të varura si  yje,   

ku shtrati eklipsohet mbi  

indinjatën e pëlcitur, jam  

pa shpresë, mbi eshtrat   

e pluhurosura,    

ku kujtesa gllabëron,   

pamjen nga hëna, e që duket  

si pjatë e mbushur,  

përplot rrush të vyshkur,  

xixëllonja neonesh,  

si rrjetë mbi retinë,  

merimangat kalojnë  

mbi plagët e trupit,   

e zemra merr hije të mpimë,   

varg galaktikash,  

të shtrira në kanape  

e ujëvarash të pasosura  

krijojnë lumenj me qumësht,  

aty ku  gusha është strofull,  

lindin ujkonjat 

në shpella shkëmbore,  

të gjitha të dala,   

prej dritës së syve të tu. 
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EGZON LUMA 

 

LULE E DASHTUN 

Ftyra t'shndërit si Hanë e plotë 

Ty o Lule më e bukur n'Botë 

Ty as Lakshmi* dot nuk t'lind 

Syt' si yje të bajn' drit 

 

Dhe bukuria qiellore 

Ty t'thurr lavde 

Balli faqet dhe mjekra 

Të jan' por si petale 

 

Vetullat syt' dhe buzët 

Të ëmbëla si nektar 

Dhe Hunda si një bletëz 

Që shijon' po at' nektar 

 

Gërshetat e zinjë t'derdhen mbi fytyrë 

Sỉ një vesë agimi e rënë mbi trandëfil 
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Sup'et dhe gjoksi yt i but' 

Të rrinë si gjethe hijshëm mbi at trup 

 

 

 

 

NJERIU ESHTE SI LAPSI 

Njeriu është si lapsi 

Njeriu çdo ditë që e jeton, 

është një hap e më pranë vdekjes. 

Ashtu si lapsi, 

çdo fajlë që shkruan, 

është një hap më pranë tretjes. 

 

Njeriu vdes çdo ditë pak e nga pak duke jetuar, 

njetë si lapsi, 

harxhohet duke shkruar. 

 

Po nuk jetuam, 

Ç'kuptim do t'ketë vdekja?! 

Nëse nuk shkruajmë, 

Ç'kuptim do t'ketë tretja?! 
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IZRI REXHA 

 

VETËM PËR NJË DITË KËRKOJ PAQE 

Unë kërkoj në këtë botë, 

të vërtetën, 

të zbuloj rrugët që njerëzimi 

do duhej të shtegtojë 

dhe të ecim drejt. 

 

 

Vetëm për një ditë 

kërkoj paqe 

pa menduar në urrejtje, 

në një ditë të falim, 

do të jemi të lumtur të gjithë. 
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FJALËN E URTË TË MA FALNI 

Frenxhitë më mbetën që moti në kujtesë, 

Vëzhgonin nëpër grila të hekurt, 

Natën degët e dardhave të vjetra kërcisnin, 

Sikur kalonin hijet e zeza. 

 

Në kullën e vjetër gur më gur muruar, 

Në errësirë, pa liri brenda ngujuar, 

Trokitjet në besë duke pritur, 

Gjakun e kahershëm t’ iu falin. 

 

Qëmoti doja të çmallem duke folur, 

Fjalën lirshëm të dëgjoja, 

Urtësisë vend për amshim t`i lija, 

E të ecja me të kundruall hekurave. 

 

Unë dua që nderin si drithin në arë të shpërndajme, 

Të mbijë respekt kudo në arat tona, 

T`i dhurojmë edhe të huajit, 

Po më shumë vëllait, mikut, shokut atdhetarit. 

 

Qëmoti si në ëndërr hidhem në përqafim, 

Lashtësinë e popullin tim ta shtrëngoj, 

Të gjithëve në brohoritje të iu them, 

Jungjatjeta motra e vëllezër që fjalën e URTË më falët. 
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KOSOVARE RAMADANI 

 

ME FRYMU 

Ki me jetu 

Edhe atëherë kur je sprovu 

E n'kamë hala s'ke mujt me u qu 

Prit... tash vjen tjetra  

Ka me t'randu edhe ma shumë 

Ki me duru 

Njeri ma i fortë se guri asht, kanë thanë  

Dil... ec udhëve e brit 

Shfryju n'mure e n'njerëz 

Qite jashtë shpresën ma t'vogël që t'ka metun 

Qiti krejt ato që do me i thanë 

Tash... veç hesht e mytu n'brendinë tane 

Ki m'u ngulfatë 

S'ki me mujt as frymë me marrë 

S'ki me gjet kerkan nji fjalë me ta thanë 

Ki m'u dorëzu 

S'ki me ni ma dhimtë, gëzim e as idhnim 
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Veç ki me prit e n'heshtje me menu 

Frymën e funit kur ki me lëshu... 
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EDINA XHEZAIRI 

 

RASTI 

Kur nuk jam afër të ndjejë largësinë  

Kur të jem afër nuk të vlerësoj praninë 

Për dashurinë i lënduari nuk është i ri  

I lumturi është risi 

Dashuria është e bukur për aq sa ne e vlerësojmë  

Nëse Zoti nuk ka nevojë për ty  

Kjo nuk do të thotë se nuk të do 

Gjembat nuk i mungojnë  

Por trëndafilit bukurinë kush nuk ja mohon 

Pranvera me shi mund të mos shijohet 

Por pa shi të pranverës  

Nxehtësinë e verës nuk mund ta durojmë  

Mjafton një flutur shumë ngjyrëshe e lumturinë ta shto 
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BASHKIM ISLAMI 

 

MODESTI 

Unë jam modest dhe e dua modestinë 

Përpiqem të jam i thjeshtë sepse e dua thjeshtësinë,  

por përmbi të gjitha e dua familjen dhe miqësinë,  

por në veçanti të shtrenjtën RINI. 

Unë shoqërohem edhe me njerëz të pasur 

por i kam për zemër nëse ata punojnë për  

vendin dhe ndihmojnë një të varfër! 

Ka edhe të tillë që jan shumë  HORRË   

e që unë ata i quaj me nofkën skamnorë! 

Unë jam këtu dhe këtu  do të mbes,  

me bashkëqytetarët e mi deri sa të vdes,  

por jam këtu edhe ty po të pres... 

Të presim edhe ty të bëhemi më shumë,  

të bëhemi një ushtri me këtë të shenjtën Rini e  

që vendin tonë ta bëjmë model dhe shembull për lakmi... 
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ILMI REXHEPI 

 

DUAJA 

Qiellin ta kesh të hapur prej sotit, 

nëse do të kesh nderin, 

ço duart e lutju Zotit 

se duaja ndryshon dhe kaderin! 

  

  

Ky që po i thur vargje ritit të duasë 

dikur vetë nuk e kishte kryer, 

por kur iu çel derë e saj 

i janë hapur dhe shumë dyer. 

  

Sa je shëndoshë, sa je mirë, 

lute Allahun për falje, lute për mbarësi, 

Ai të përgjigjet kur të jesh sëmurë 

në ngushtllëk e në vështirësi! 

  



 
120 

 

 

Dhe mos thuaj kurrë "s'mu pranua", 

pak gjëra dimë ne nga kjo botë, 

ka të fshehta që mund të na jepen 

shumë më të vlera seç kërkojmë. 

  

Dëgjo ç'thotë i Dërguari për përmbajtjen e duasë 

që ajo të vjen ashtu si e ke bërë nijet, 

ose për aq vlerë të largon bela, 

ose të ruhet për ahiret! 

  

Ditën kur del para Allahut, 

ja ç'do të dojë robi i Vet 

sikur çdo dua që kishte bërë 

t'i ishte lënë për ahiret! 

  

Por gjithnjë para se të lutesh 

mos harro pa çka s'vlejnë duatë 

njëherë ta madhërosh Allahun 

dhe për të Dërguarin të këndosh salavat. 
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PO T’VJEN ERA, MSUESE, SI E NANES TEME  

(Kthim në poezi i tregimit për Tedin) 

Gënjente mësuesja kur thoshte “Ju dua të gjithë”, 

Tedin e vetmuar e të parregulluar 

E urrente dhe nuk e donte hiç 

Kur merrte hartimet 

Ajo duke i kontrolluar 

Me inat Tedit ia shkruante iksat 

Dhe duke u shfryrë notën “pamjaftuar” 

Kështu gjersa një ditë 

Drejtori kishte urdhëruar: 

Lexojini, të nderuar mësues 

Vlerësimet për nxënësit tuaj! 

Çuditet mësuesja Me këtë Tedin e urryer 

Se në vlerësim gjen të shkruar 

Në klasë të parë qenkësh i shkëlqyer 

Zbutet mësuesja 

Kur mëson për Tedin e zi 

Se duke qenë ai në klasë të dytë 

Me kancer i ishte sëmurë nëna e tij 

Pendohet mësuesja 

Për Tedin e pashoqëruar 

Kur mëson se në klasë të tretë atij nëna e vet jetë i paska ndërruar 

Për klasën e katërt mësuesja 

E diti hala pa e lexuar 
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Se Tedi ma As i shkëlqyer, as i rregulluar 

Dhe vjen dita kritike 

Ditëlindja e saj Dhurata i sjellin nxënësit 

Të gjitha të shkrira në ar 

Të gjitha, thuaja, Se pati përjashtim, 

Tedi i dhuroi veç një kuti, Dhe, si ai, me ngurrim 

Seç qeshën nxënësit 

Dhe gazi atyre edhe më shumë iu shtua 

Kur nga kutia e Tedit mësuesja po nxirrte 

Gjerdan me rruaza mangu dhe parfum gati të harxhuar 

Po mësuesja e çmoi më së shumti 

Se menjëherë e mori vesh 

Që Tedi i kish’ sjellë dhuratë 

Kutinë e nënës së vet 

Vendosi gjerdanin në qafë 

E u lye me atë parfum, 

Si juve tash, mësueses dhe Tedit atëherë, 

Fytyrat iu mbushën me lot si lumë 

Po nuk u shkoq atë ditë Tedi prej shkolle 

Priti mësuesen te dera si zog në degë peme 

S’mujti me shkue pa i than’: 

Po t’vjen era, msuese, si e nanes teme! 

Shkëlqeu pastaj Tedi Edhe me shokë u shoqërua 

Vazhdon historia e tij 

Kur për kirurg u diplomua 
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MARSONA THAQI 

 

NGA UNË PËR TY 

Aksidentalisht e ytja … 

Asnjëherë s’kam menduar se do arrinim këtu  

gjë që edhe sot më duket çudi  

por po ndodh  

dhe këtë moment derisa po shkruaj për ty  

ndiej nevojën të të përqafojë dhe të thëm se… 

Po ja që fati… 

Të dua si askënd në jetë  

deri në atë pikë që vetëm të jesh mirë ti  

unë edhe largohem,  

jam e gatshme që për netë të tëra të pres  

për të dëgjuar të vetmën fjalë 

 që unë të mungojë si ti mua... 

Kurrë s’kam zgjedhur dikën para vetës  

por tash po bëj  

edhe gjërat që kam menduar se kurr[ nuk do ndodhnin 

 dhe nuk jam penduar sepse ti  
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më ke dhënë atë që askush në jetë s’ma ka dhënë… 

“KUPTIMIN E JETËS” 

e jotja sot dhe përgjithmonë , sado që jemi largë ! 

  



 
125 

 

 

ARBNORA QAMILI 

 

EDHE SOT BISEDE ME NATËN 

 

E kapa natën për dore 

I thash hajt bisedojmë pak 

Për qetësinë që ma jep prore 

E lumtunisë me i vnu kapak 

 

Dy vargje une i thur 

Ti vazhdon me dy të tjera 

Botën e rrotullojmë nëpër dur 

Njëjtë edhe sot si të tjera hera 

 

Sa llafatore paskemi qellu 

N'mes t'ksaj qetësie që t' shurdhon 

Sa mesnata k'shtu ka kalu 

Tu llafos për gjith' çka na mundon 
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Kanihere si sot du veç me i njeh 

Krejt t' mirat që m' kanë rrethu 

Se ndodhë shpesh harroj me ndje 

Po gabimet thojnë falen.. njerëz kem' qellu 

 

Nata m'thotë largoje trishtimin 

Se zemra asht maru prej dashnisë 

Fjala e mirë e zbutë edhe gurin 

Mos prit shumë e hapja kraht' lumtunisë!! 
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FTOFT' I NATËS 

Po lypi gjumë n'çdo cep t'shtratit 

e dialogu me t'pa thanat fjalë nuk po nalet 

po sillna e pshtillna n'kerkim t'prarimit 

e qysh me praru kur dyshimi nuk zbrapset?! 

 

Hajt t'fle veç pak i lutem gjumit 

eh ky gjumë që s'vje kur kam nevojë 

se i jam nevojtar pushimit 

por  "Jo!" përgjigjet gjumi pa drojë 

 

Sa shumë halle ka kjo botë 

e kanë vendosë me rëndu mbi supet e mia 

shpesh punë nuk kryjnë as lot' 

e shpesh pa lot' s'përballohet vetmia 

 

Prapë po sillna po gjumë nuk ka 

shaj t'kqijat që po m'ngulfasin 

po munona me gjithë çka shpirti ka 

me i shtrengu t'mirat se mos rr'shasin 

 

Natë moj natë sa e gjatë që je 

aftësinë për me t'zhytë n'dilema ku e merr? 

duhet me pranu, dredharake je 

kur i ke yjet, pse i mshefë n'terr?! 
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Befas po m'kaplon ni ftoft' 

po pshtjellna me jorganin e shpresës 

mundi i natës kot shkoftë 

se del dielli me ngrohtsinë e rrezës 

 

Tu e menu diellin po e mashtroj gjumin 

e nata vendosë mi nxjerr yjet ne pah 

a t'rri qutë a t'menoj për diellin?! 

prapë dilema vulën e dha 

 

Çka t'baj moj natë me ty?! 

a t'vajtoj për terrin tan?! 

a me shpresu për diellin prapë mu kthy?! 

a me t'shoqnu derisa sytë gjumë s'kanë?! 

 

...edhe pak zdritet... 
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ENRIS QINAMI 

 

ELIF 

Elif, ti je gërma e parë, 

Boshti i tërë Krijimit. 

Ti bashkon çdo gjë të ndarë, 

Në Oqeanin e Njësimit. 

 

Toka dhe Qielli bëhen Nji 

Kur midis tyre ti qëndron. 

Esenca jote bëhet Njeri, 

Kur Hakkun ti e dëshmon. 
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Ba 

Dituria me nji pikë asht da, 

Krejt prej qiellit ka zbrit, ka ra. 

 

Robi dëshmon se veç nji Zot ka, 

Nga nji pikë gjithshka Ai ka ba. 

 

Kundroje mirë pra pikën e harfit ba, 

Se nga harku veç nji fill e ka nda. 
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FLAMUR FONIQI 

 

SI ANDËRR 

Atëbotë kur n'rrugë qyteti 

një hap femre më s'gjëmon... 

do të ecë përshpërimë vaji 

e një mashkulli që më s'rron! 

 

dhe në ëndërr kur të jesh 

do t'shaj ditët që aguan... 

t'lotëve qofshin tej përherë 

ata sy që gjumin s'duan! 

 

atë ditë kur s'fal shikim... 

vriti sytë që më nuk rrojnë 

përjetësisht kujtoje fjalën 

"dhe të verbërit dashurojnë" 
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ERZA ZEJNULLAHU 

 

SHPRESË  

Ki me u ba mirë, jeta nuk asht fushë me lule por as ni dimen plotë acar.  

E dhimbja është një gjilpër që të therrë ku nuk e pret,  

e vazhdon me hap nji plagë të re në trupin tëndë.  

 

Ska gja! Nji ditë ki me u ngrohë me një diell të ri,  

aty ku çdo dhimbje dhembë ma pak...  

 

Çdo kujtim ka me u largu nji pllambë ma larg.  

E çdo plagë ka me u perzi me lëkuren tënde me një qetësi të plotë.  

Ki me u ba mirë!   

 

Ka diell që do të perendojë për ty një ditë!  
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FITORE QORRAJ 

 

E VËRTETA ! 

Shpirt i etur, 

I tretur, i mekur, 

Që vrapon pareshtur, 

Rrugës së gabuar, 

Mollës së ndaluar, 

Fshehtësive të paarritshme, 

Veseve të neveritshme ! 

 

Pse më qan kështu e pse m'rënkon ? 

Her ec zvarrë e herë çalon. 

Ç'mi ke mbyllë sytë e praruar ? 

Ç'të fsheh ftyrën e kulluar ? 

 

Ngrije kokën, o i uruar, 

Ngrije kokën, a më dëgjon, 

Përreth teje çfarë shikon ? 

Në mos Zotin vetë, 
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Dritën e Vërtetë, 

Gjithkund të mishëruar, 

Përsosur e pa gabuar. 

 

Në dritën, diellin, 

Hënën e terrin, 

Në malet e detet, 

Lulet e gjethet, 

Në mua, në ty, 

Në çdo njeri, 

Jo veç në faqet e Librit të Shenjtë, 

Por në gjithë Natyrën e Shtrenjtë ! 
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FLORA HALIMI 

 

KOHË VJESHTE 

E artë nga jashtë, e trishtë brenda 

Qiell i rebeluar, lëshojnë mërrola retë, 

Reflektim i tyre zgjon meloditë melankolike të shpirtit 

Aromë kujtimesh që mbështjellin zemrat ftohtë në vetmi 

 

Kohë vjeshte 

Ëndrra  të braktisura jastëkëve te fëmijërisë, 

Shpresa të kurthuruara pragjeve të shtëpisë 

Pritje të përbotshme ngjizur tik-takut të orës 

E gjitha vjen e trazuar në një̈̈̈  pikë shi  

 

Kohë vjeshte 

E shtrirë mes perit të pendesës dhe harresës 

Trupa të stacionuar strehimoreve të pritjes 

E zemra që udhëtojnë poleve drejt ikjes 

Era shkulëse në fund të gjetheve zbulon fytyrën e vet vjeshtës... 
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QENDRIM GASHI 

 

EMRI  I SAJ 

Jo s'mund të jetë e vërtet 

Ose edhe mund të jetë 

Nuk mund ta besoj 

Ishte si ëndërr 

Dashuri nuk ndjeja 

Ani pse e pëlqeja 

 

Por atë ditë 

Atë kur e takova 

Çmos i thash 

Ajo dëgjonte 

Rastësisht s'u takuam 

Ishte si një ëndërr 

Zgjuarsia e saj  

Iku bashkë me të 
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AJSEL  XHELADINI 

 

Vetmia 

E ulur në një qosh 

Me barkun bosh 

Askush nuk e donte 

Vetëm mërzia e kaplonte! 

 

Zemra i rrihte fortë 

E goja s'i fliste dot 

Sytë i pikonin lotë 

E këmbët i ecnin kot! 

 

Ndjenjat i  kishin humbur 

Zemra iu kishte thyer 

Koha po ikte 

E vetmia e mbyste! 
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VAHIDE ZEJNULLAHU 

 

E KAM DASHTË   

Kam frikë për të ardhmen se e kam dashtë,   

po fati s’e dashti që na dy bashkë me kanë.   

Kam frikë për të ardhmen se e kam falë,  

o me mijëra herë e kam falë   

po prapë fati s’e dashti që na dy bashkë me kanë.   

Kam frikë për të ardhmen se e kam lanë   

me mijëra herë e kam lanë   

po nuk mundem dot ta shoh me tjetër kandë.   

Kam ëndërru   

çdo natë kam ëndërru dhe kam mendu   

që jetën me të kam për ta kalu…   

Nuk e kam kuptu ende   

pse ajo dashni shkoi aq lehtas   

nuk e kam kuptu ende   

se a ekzistonte ndonjëherë ajo dashni   
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apo thjesht ishte një iluzion   

që unë e kisha krijuar në mendjen time.   

Tani më nuk di asgjë,   

nuk mendoj për askënd,   

nuk i dua mendimet   

e të them të drejtën nuk e dua as këtë botë.   

Krejt çka dua është që të zgjohem   

nga kjo ëndërr e frikshme   

që e ka kaplu mendjen   

dhe zemren time kaq shumë ditë….  
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MAJLINDA SYLEJMANI 

 

PA TY 

Pa ty, hëna nuk ka dritë 

Pa ty, as dielli nuk rrezitë 

Pa ty, as qielli nuk është i kaltër 

Pa ty, as shiu nuk pushon 

Pa ty, as lulet nuk kanë aromë 

Pa ty, si një natë pa yje 

Pa ty, si një vit pa fund 

Pa ty, është si një trup pa jetë 
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VALBONA HADRI 

 

GJITHMONË  

Është një arsye përse  ndodhin gjërat. 

Edhe pse e kemi vështirë të përballemi  

me pritjen dhe të papriturat. 

Êshtê një  ngjyrim  zëri apo një fjalë zemre  

që ndryshon rrahjen e zemrës së dikujt . 

Është   një shpresê që ka fuqinë e përjetshme,  

mbështetur në forcên e  besimit pêr  betimin e dhënë. 

Janē  kujtimet  me  ndjenjë të veçantë ku  pêrmes lotëve  

 lehtësojmë rrugëtimin   nëpêr  plagët e jetës. 

Gjithmonë është një  vështrim që pasqyron  shumë . 

Dhe në vete bartë thesarin me plot fshehtësi. 

Ka  persona të cilëve u themi lamtumirë me fjalë  

por në zemër i mbajmë përgjithmonë. 

Gjithmonë ka orë dhe momente të veçanta  
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në jetën tonë që bartin me vete  roman  jete... 

Gjithmonë..... 

 

 

ME SYTË E MI PASHË 

Tek sheshi ku parakalojnë të ngopurit 

Mbi pllaka betoni të ngrirë 

Një i ri shtrirë trupin në të ftohtë 

Ishte pasqyrë e mjerimit sot. 

 

Me një mbyllje syri të vajshëm 

Matanë trotuarit pashë edhe një. 

Edhe një dhimbje tjetër simotër 

Lotët s'mund t'i mbante në grusht. 

 

Nga të ftohtit dridhej i tëri 

Trupi tij si purtekë mbi ujë 

Nga vrimat e leckave të shumta 

Hynte frikë e tmerr i acartë. 

 

I shtrirë i ramë përtokë 

Ulërinte një shpirt frymësosur 

Me buzë të thara nga uria 

Belbëzonte ca fjalë të paartikuluara. 
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Ku është drejtësia o nënë e mjerë 

A po kot kërkoj një kafshore bukë 

Ku është humanizmi në sy njeriu 

Apo kot ëndrroj sofrën e mbushur. 

 

I tërë ai shi që pluskonte atë ditë 

mbi trupin e tij binte pa e prerë pikën 

Lutjet që i thoshte mëvete djaloshi 

Në shpirt e vranin çdo kalimtarë. 

 

Ku je jeni ju matuf të mjerë? 

Që keni harruar Zot, komb e nderë 

Si nuk lëvizni dot nga ajo karrigë 

Të shihni edhe këtë pjesë të mjerë . 

Mbushur një pellg lotësh nga ju. 

 

Apo mëtoni fare të mos mendoni 

Ama një gjë kurrë  mos e harroni 

Derisa të ketë pamje që therrin në sy 

Hallkat e Karmës do t'ju bien qafë. 

 

 

 

 



 
144 

 

 

 

VLORA REXHA 

 

MË T`PASË NGAT 

Më t’pasë ngat 

E  më t’ngu 

Atë rrahje zemre 

Sa herë që digjet 

N’krahëror 

Si digjen gacat 

N’prushin  e qerepit t’zi 

Kur përmenin emrin tem 

Ndërtum prej shkëndiash mallesh 

Më t’pasë ngat 

E më t’tregu se sa vargje rimojnë 

Në frymën tënde prej ajri 

E bahen re 

N’zbardhje mëngjesesh 

t’përmallëshme 
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Sa herë kujtojnë nurin tand 

e zanin tem. 

Grua 

Kang e egër 

ngjiz mureve të shpisë 

 

Grua 

Dënezje e malltë 

që shqyen sytë 

e mirësisë 

Grua 

Tokë e shkeltë në plogën 

e vetëmisë 

Grua 

Legjend murosun 

n'pellgun e dashnisë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
146 

 

SHTIGJESH 

Bredh andrra 

Mbath opingat të arnume 

Me fije shprese 

Qielli derdh grin 

Mbi degëzat e thata të shelgjeve 

Zogjët përkundin 

Vuajtjen e prometeve 

Në pika dhimbjesh 

Mëkatohet vjeshta 

Drita shitohet në zanin e djalit 

Gur bëhen muzgjet 

Gur andrrat e vrame 

Shtigjesh. 
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ANXHEL MITROVICA 

 

NË KËTË DASHNI 

Më nemit pulitja e shikimit tënd 

Dhe sytë e mi përenden ethshëm  

Unë drizë lidh në të kuqen zemrën time vogëlake. 

Endem në ruginën e dritëndjeshmes zemres tënde. 

E toka afshon tik-taket e saj... 

E dielli shkrepëtin dritëzat e tij... 

E era ledhnajë ngreh mbi trupat tanë 

E ne bëhemi gjallërisht më të dashur. 

E madhnohem në këtë dashni të qelibartë. 

Gonxhe bajamesh çelin perbi buzen time. 

Hardhia frytshëm mbush kërcellin e rrushit vjeshtak. 

E ne dehemi ne gondolën tone lundrueshem mbi drin. 
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NORA LOKAJ 

 

ÂSHT DA SHPIRTI N'COPA 

N ‘stinën e zhveshun 

fund e krye 

shpirti m'âsht da n'copa 

ni kângë vaji 

bahet himn 

rritet me dhimten 

 

guvën e shpirtit 

as ni troh' shprese se mush 

âsht myk 

shkretnue 

asni fije andrre 

rruga anej si bjen 

veç shiu i lagi tana udh't 

 

po baj bê 
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n'dushk t'ksej vjeshte 

patem mall mu pa 

si lisi për malin 

mu perqafu 

si zojt me qiellin 

mall patem 

e di... 

koha nji dit ka me kajtë 

për dhomt e thyme 

tuj hanger grimcat 

e ândrrave tona 
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P A   T I T U LL 

Dhimta gjen shtigjet, 

me bâ konak n'shpirt, 

si ujë qi gjen udhët tokës 

se njerëzit janë bà bisha 

dashni n'milet s'ka met. 

Lum qi t'kam moj poezi 

me nji tufë fletash t'vyshkne 

t'kësaj stine sy galopi 

t'baj varg rreth qafe 

(jo për medalion) 

por me e shitue, paftyrësinë! 

Ulun n'turrë ândrrash 

nji dit do t'merzitem 

kur shoh se vargu jem 

âsht bâ konop n'qafën tane 

per besë, nuk ta noj un' 

prajshem ki me kuptu 

se vet u vetvrave. 

Hana ka me rrudh guhen 

nga trishtimi 

jo qi t'shitova ty 

po nga helmi qi ka nu shtres 

e nga bota qi ka dalë boje... 
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ZYMBER HASANI 

 

TË PAGJETURIT  

Për të pagjeturit kujtime kemi,  

Kemi edhe mallë e mallëngjehemi,  

Rimat na i përkdhel era  

Vargjet rigojnë shi i nxehtë valë  

Për motra, vëllezër e prindër,  

Vallë si mos të kemi mallë.  

Kur fushës kullosin qëngjat,  

E kur nis gjelbrimi në natyrë,  

E nëna kërkon të birin me duar në faqe dhe çdo natë pret e pret  

Vallë sa e rëndë qenka kjo vuajtje pa kufi  

Se t'gjallët për te pagjeturit ndoshta  

Sot janë në udhëkryq.  

Ne kemi nevojë për verën,  

Për diellin që i ngjan demokracis,  

Jo për dardha, për molla e rrush,  

Po për thirrjet e nënave në Kosovë  
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Për bijtë e tyre të pagjetur që akoma s'u përgjigj askush.  

E kush s'punon e kush s'kujdeset për të pagjeturit tanë,  

Helm gjarpri në ballë me i'u dhanë  

Se tani asgjë s'na ka mbetur veç te zoti për t'u mbështetur.  
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Përkthime 
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HAFIZ SHIRAZI 

Nga anglishtja: Ilir Breca 

 

 T'U E HJEKË KPUCËN PREJ XHAMIJE  

Niher, njani m'pat pytë 

"Pse evlijatë e lypin asgjësimin hyjnor 

dhe shpesh jon t'përulun 

Dhe knaqën me hupë kohën e tyne t'lirë 

T'ramë n'dy gujt?" 

Un j'u përgjigja, 

"Osht veç punë e mirësjelljes." 

Ather ata thanë, 

"Çka po don me thanë Hafiz?" 

"Paj," vazhdova 

"Kur dikush shkon n'xhami ose n'tempull 

A s'osht e zakonshme me hjek atë 

qi e mbanë n'kamë? 
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Po ksisoj ndodhë 

Me krejt kit mendje e kit trup 

Qi osht përafërsisht si ni kpucë e vetme; 

Kur dikush nisë me kuptu 

Se çka realisht ka mathë n'kamë, 

Qaj dikush ja nisë 

Me hjekë 'kpucën' 

para se me hi mrena n'xhami." 
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KY KTU OSHT I JEMI  

Dikush t'qiti 

ty në nji pazar robsh 

Dhe e pavërteta t'blejti 

Ty. 

Tash un vazhdoj me ardhë te pronari yt 

tuj thanë 

"Ky ktu osht i jemi" 

Ti shpesh na ninë neve tuj folë 

Dhe kjo bon që zemra jote me kcy përpjetë 

prej gzimit. 

Mos bajë gajle 

Un s'kom me lon trishtimin 

Me t'kaplu ty 

Un me shum qef kom m'i gjetë krejt paret 

qi m'vyjnë 

Për me t'kthy 

prap ty. 
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VEÇ PËR NI LOT QI E KE DERDHË 

Un 

di për bukurinë 

që kurr kërkush 

s'ka ditë 

Qysh osht e mundun 

Kur un muj m'u dokë 

Kaq i ri në kohën e pafundme? 

Osht e mundun se Zoti t'takon veç ty! 

A e nive qita? 

A e nive ça tha Hafizi? 

Zoti t'takon veç ty! 

Osht e vetmja pagesë e arsyshme 

Veç për ni 

lot qi e ke derdhë! 
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RUMI  

Nga anglishtja: Ilir Breca 

 

PRANVERA S'OSHT KJO STINË  

Pranvera s'osht kjo stinë, ni tjetër osht kjo 

Tjetër arsye kanë edhe ekstazat e mpita n'sytë qi shoh 

Dhe osht ni shkak tjetër për rrugën qi secila degë 

e ec vet, përderisa të tanë drujtë, e njekin veç njo 
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KUSH PO'J FOLË FJALTË ME GOJËN TEM?  

Ton ditën mendoj për kit sen, tani natën e thom: 

“Prej kahit jom ardhë dhe ça jom t'u bo?” 

Idenë s’e kom! 

Veç e di: Shpirti jem osht prej tjetërkahit. 

Jom i sigurt, 

dhe un synoj m’u kthy atje. 

E pijavnja jem ka nisë në ni kafe tjetër. 

Kur un t'jem kthy prap n'at vend 

Oh atëherë, do t'jem tonsisht i pjekun. 

Ndërkohë 

Unë jom si ni zog prej ni kontinenti tjetër, ulun n'kit far kafazi. 

Dita po vjen kur un do t'fluturoj, 

por kush osht qitash, n'veshtë e mi qi p'e ngon zanin tem? 

Kush po'j folë fjaltë me gojën tem? 

Kush osht ka kqyrë me sytë e mi? 

Ça o shpirti? 

S'muj m'u nalë t'u pytë? 

T’kisha mujtë me pi bile ni gërrç prej ni xhevapi 

Kisha me ikë prej kti burgu pijanicash 

Un,  s'kom ardhë ktu me miratimin tem dhe as s'mujë 

me lanë ktuhën n'at mnyrë! 

Kushdo që m'ka pru mu ktu, 

duhet me m'marrë e me m'kthy n'shpi! 

Kjo poezi. 
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Un kurr s'e di ça kom thanë. 

s'e boj hesapë 

Kur jom jashtë prej t'thanunës t'saj 

Besomë që jom shum i qetë dhe rrallë foli n'fun t'funit. 

Na e kena ni bure t'madhe me venë por asni gotë. 

Por na jem rahat. 

Çdo sabah 

na ndriqojmë dhe n'mramje na ndriqojmë prap. 

Ata thojnë që për neve s'ka shpresë. Me hak e kanë! 

Por na jem rahat. 
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O TI  

O ti qi ke shku n’haxhillëk 

ku je ti, ku, 

oh ku? 

Ktu, ktu është i Dashuni! 

O hajde tash, hajde, 

oh hajde! 

Dosti yt, ai osht kojshia yt, 

ai osht karshi murit ton - 

Ti, i përhupt n’shkretinë - 

Çfarë ere e dashnisë osht kjo? 

N’qoftëse ti munesh me pa formën 

e t’Dashunit pa asni formë - 

Ti je shpia, i zoti i shpisë, 

Ti je Qabja, ti!... 

Ku osht nji tufë drandofillash 

n’koftë se ti do t’ishe kjo bashqe? 

Ku, ajthi i margaritartë i ni shpirti 

kur ti je Deti i Zotit? 

Kjo osht sahi – dhe për ma tepër gajlet tua 

mujnë me u kthy n’thesare t’kamuna - 

Sa trishtim qi ti, vet e shtinë nër perqe 

thesarin qi asht i joti! 
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SERDAR TUNCER 

Nga turqishtja:Fatijona Bajraj 

 

DORË KAM HEQ 

S’më bën për kohë, për vend 

Kam hequr dorë nga e nesermja, e djeshmja 

S’është e imja as kjo jetë, ky shpirt 

Që kur të kam parë ty, nga vetja dorë kam heq 

 

Brengave shenjë u jam bërë shkak që ti je shigjetë 

Luleve u jam përgjëruar të mbajnë tëndën aromë 

Ti nuk ishe pranë meje, shkak që ti s’je 

Nga mbrëmjet, netët, ditët dorë kam heq 

 

Pa ty nuk kam kund vend, atdhe 

Kur për ty t’më pyesin çfarë t’u them mendova 

Nëse bashkohem mbase mund ta lëndoj u thash 

Une per ty nga ti dore kam heq 
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JUNUS EMRE 

Nga turqishtja:Fatijona Bajraj 

 

M'DUHESH TI 

Ashku jot prej vedi marrë m'ka 

Mu m'duhesh Ti, m'duhesh Ti 

Û’ djegna natë e ditë 

Mu m'duhesh Ti, m'duhesh Ti 

 

As nuk i gëzohna ekzistencës 

As nuk mërzitna për inekzistencë 

Ngushëllohna me ashkun tan 

Mu m'duhesh Ti, m'duhesh Ti 

 

Ashku jot ashikat i myt,  

N'detin e ashkut fellë i zhytë 

Me fat i mush 

Mu m'duhesh Ti, m'duhesh Ti 
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Prej venës t'ashkut t'pi,  

Mexhnun t'bahna e malit t'i bi 

Natë e ditë menoj për Ty 

Mue m'duhesh Ti, m'duhesh Ti 

 

Sufive ju duhet mexhlisi 

Dostave ju duhet ahireti 

Mexhnunit i duhet Lejla 

Mue m'duhesh Ti, m'duhesh Ti 

 

Nëse nji ditë m'vrajnë mu 

Hinin tem ma gjujnë n’qiell  

Toka le t'më marre n'mrensi 

Mue m'duhesh Ti, m'duhesh Ti 

 

Xhennet, xhennet ai që i thajnë 

Do pallata e do hyria 

Kush i lypë, ato jepja 

Mue m'duhesh Ti, m'duhesh Ti 

 

Junus emnin unë e kam 

Tuj kalu ditët, zjarrmia m'rritet 

Synimi i jem i të dy rrokullive,  

Mue m'duhesh Ti, m'duhesh Ti 
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AHMET JESEVI  

Nga turqishtja:Fatijona Bajraj 

 

SHEJHLERËT E AHIR ZAMANIT 

Qeramet shesin pa nal 

Shejhlerët e ahir zamanit 

Çdo ditë e ma shumë sharrojnë 

Shejhlerët e ahir zamanit  

 

Farzin mbas e largojnë 

E nafile agjenojnë 

Dinin me pare e dhajnë 

Shejhlerët e ahir zamanit  

 

Brezin e lidhin n'bel 

Fjalët e tyne t'djegun thellë 

Kjajne, pare tuj mledhë 

Shejhlerët e ahir zamanit  
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T'kajtmet e tyne mashtrojnë 

E kamtë çdo ditë iu rrshasin 

Vedin per burrë e numrojnë 

Shejhlerët e ahir zamanit  

 

 

N'kry çallme vnojnë 

Vedit myrid i kerkojnë 

Kujt i duhen ilm nuk posedojnë 

Shejhlerët e ahir zamanit  

 

Dynjasë kraht ia hapin 

Kur shohin zorin ia mbathin 

Tana anët qyfrin përhapin 

Shejhlerët e ahir zamanit  

 

Shejhlleku asht punë e madhe 

Asht shkumje drejt Hakkut 

Asht zjerm qe s'ju afrohet 

Shejhlerë t'ahir zamanit  

 

Shejhlerët salih ku janë 

T'këqijt janë n'katër anë 

Janë pengesë n'udhën e Hakkut 

Shejhlerët e ahir zamanit 
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ABDURRAHIM KARAKOC 

Nga turqishtja:Fatijona Bajraj 

 

GËZIMI I TOKËS 

Kur mollët e kuqe përkulin degët jeshile 

Kur majat e gjetheve puthin dheun 

Pa shihe atëherë gëzimin e tokës 

 

Kur moti ka mjegull e qielli murmurinë 

Dhe fillon shiu të bie me imtësi 

Pa shihe atëherë gëzimin e tokës 

 

Kur ashikët veshin qefinin e bardhë 

Dhe kur dheu i zi më ha mua dhe ty 

Pa shihe atëherë gëzimin e tokës 
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I ETUR JAM 

Malet që çdo stinë në një ngjyrë mbështillen 

Malet që duken të bardha, të gjelbra 

Dërgoni borë nga gjiri juaj, i etur jam 

 

Shiu i dashurisë nuk po bie në tokën e uritur 

Mendimet e mia nuk po strehohen në peshore 

Nga horizonti fshehtësi dërgoni, i etur jam 

 

Le të bie sipër meje era e luleve 

Zogjtë tuaj mbi mua le të derdhin melodi 

Nga horizonti dritë dërgoni, i uritur jam 

 

Flladi i agimit le ta shuaj zjarrin tim 

Drita e hënës le t’i shpërndajë mendimet e mia 

Nga shkëmbinjtë djersë dërgoni, i etur jam 

 

Bëni ujërat e borën të bie në shpirtin tim 

T’i shoh pranë njëra-tjetrës të djeshmen me të nesërmen 

Syve ndriçim m’i dërgoni, i etur jam 

 

Më falni nëse kam vrazhdësi 

Jo çdo lumë mund të ma shuajë etjen 

M’i dërgoni Dilxhen, Arsin, kurën 

I etur jam, menjëherë dërgoni mos mbeteni vonë 
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MOS KËRKO PASI TA KESH GJETUR 

Barra e dashurisë mbi supet e mia 

Nëpër rrugë të kam kërkuar Ty 

Me këngë e melodi 

Nëpër tela të kam kërkuar Ty 

 

Kalova nga e verdha në të jeshilët 

Pyeta të gjallë e të vdekur 

Lulen bletës ia dhashë 

Në rrjedhë të mjaltës të kërkova Ty 

 

Flaka e dashurisë më depërtoi në shpirt 

Zemra në kopsht trëndafilash mu kthye 

Ditë e natë duke u djegur 

Në hirin e saj të kërkova Ty 

 

Kur u lodha mjaft më nuk thashë 

Malli Yt sytë m’i ka përmalluar 

Më zi se Keremi e Mexhnuni 

Nëpër shkretëtirë të kam kërkuar Ty 

 

Kopshtin e kam me lule, vreshtat me gjethe 

Bashkohet ezeli me ebedinë 

Nuk ndava të bukur e të shëmtuar 

Nëpër robër të kam kërkuar Ty 
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Për të arritur në rahmet 

Unë hoqa shumë zahmet 

Hyra në fjalë e muhabet 

Nëpër gjuhë Ty të kërkova 
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KATRENA 

Personi që nga drejtësia ikën 

Personi që interesin e tij zgjedhë 

Personi që haram ha e pi 

Edhe po të jetë komandant është njëjtë 

Edhe po të jetë ndyrësirë 

 

** 

 

Edhe ilaç po të jetë, mos pi prej tasit të dushmanit 

Assesi mos gjuaj gurë pas shpinës së dostit 

Kushdo që dyfytyrësh është, kape nga jaka 

Pështyje në fytyrë e pështyje në shpirt... 

 

** 

 

 

Nëse qengji ka vajtur tek ujku, çobani çfarë faji ka 

Nëse evlati ka dal i keq, babai çfarë faji ka 

Shiu nga qielli ka për të rënë, masat simbas kësaj duhet 

me u marrë 

Nëse tavani ka vrimë, tabani çfarë faji ka 

 

** 
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NIZAR KABAN 

Nga arabishtja: Agron Islami  

 

SHPEND TETORI  

Më pëlqen të humbas si shpend tetori  

Herë pas here...  

Dua të kërkoj një atdhe të ri...  

të pabanuar  

Dhe një zotëri, që nuk më dëbon.  

Dhe një tokë, që nuk më armiqëson.  

Dua të iki nga lëkura ime  

Dhe nga zëri im Dhe nga gjuha ime.  

Dhe të endem si aroma e kopshtnajave.  

Dua të iki nga hija ime  

Dhe nga adresat e mia.  

Dua të iki nga lindja e mitit dhe e gjarpërinjve.  

Dhe nga princat  

Nga të gjithë sulltanët.  

Dua të dua si shpend tetori.. 
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Pesë minuta 

 Ulu pesë minuta. 

 Nuk dëshiron poezia të pikojë 

 si një mistik në ekstazën e madhe.  

Vetëm pesë minuta. 

 Nuk dëshiron poezia të shpojë  

mishin e letrës lakuriq. 

 Pra, më jep vetëm ca minuta  

dhe pastaj venitu nga sytë e mi.  

Nuk ndiej nevojë për më shumë  

se një kuti shkrepëseje që të ndez miliona zjarre. 

 S’e vë dot në mëdyshje, 

 që historitë më të zjarrta të dashurisë që di, n 

uk zgjatën më shumë 

 se pesë minuta. 
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EL- XHERIR 

Nga arabishtja:Manal Al-Khazali 

 

Sytë që janë shumë të bardhë  

dhe mbrendinë e rrumbullakët të zezë kanë 

Na kanë vrarë para se koha e vdekjës të na gjenë 

  

 

E bëjnë budalla edhe më të mençurin fare pa lëzivur 

Sytë janë gjëja më e dobët  

Që Zoti në trup të njeriut ka krijuar 
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AHMED SHEWKI  

Nga arabishtja: Manal Al-Khazali 

 

FQINJA E LUGINES 

Sytë e tu janë të vetmit që më drejtojnë  

Janë anijet e mia dhe shoqëruesit e udhetimit tim 

 

Nëse unë kam një atedhe  

Atëherë fytyra jotë është atdheu im 

 

Nëse unë kam një shtepi 

Atëherë dashuria jote është shtëpia ime 
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NIZAR KABANI 

Nga arabishtja:Manal Al-Khazali 

 

VENDIM 

Sytë e tu janë të vetmit që më drejtojnë 

 Janë anijet e mia dhe shoqëruesit e udhëtimit tim  

Nëse unë kam një atëdhe  

Atëherë fytyra jote është atëdheu im  

Nëse unë kam një shtëpi 

 Atëherë dashuria jote është shtëpia ime  
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ALI BIN ABITALIB  

Nga arabishtja: Shejma Ismaili 

 

 Belaja nuk është gjë për t`u çuditur në ditët e sotme  

Mirëpo besimi është gjë për t`u çuditur  

Nuk është veshja ajo që na zbukuron  

Por, janë edukata dhe meçnuria  
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TAHIR ZEMEKHSHERI 

Nga arabishtja:Shejma Ismaili 

 

 Unë qaj dhe qesh dhe situata është një 

 Në këtë situat unë palos zemrën të cilën dhimbja e ka çarë 

Nëse i sheh lotët e mi duke qeshur  

Atëherë loti im është duke qeshur nga rëndesa e dhimbjës  
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MAHMOUD DARWISH 

Nga arabishtja: Xhesika Kajtazi 

 

Akkra është aroma e jodit dhe erëzave. 

Haifa është aroma e ananasit dhe e çarçafëve të rrudhur. 

Moska është aroma e vodkës në akull. 

Kairo është aroma e mangos dhe xhenxhefilit. 

Beiruti është aroma e diellit, detit, tymit dhe limonëve. 

Parisi është aroma e bukës së freskët, djathit dhe parfumeve tërheqës. 

Damasku është aroma e jaseminit dhe frutave të thatë. 

Tunisi është aroma e myshkut të natës dhe kripës. 

Rabat është aroma e temjanit të kënas dhe mjaltit. 

Çdo qytet që nuk mund të njihet nga aroma e tij, thuajse nuk ekziston. 

 

Lufta do të përfundoj dhe liderët do t’i shtrëngojnë duart.                                                                               

Por do të mbes ajo plakë duke pritur djalin e saj shehid.                                                                                   

Ajo grua duke e pritur burrin e saj të dashur                                                                                                       

dhe ata fëmijë duke e pritur kthimin e babit të tyre hero. 

 

Unë nuk e di kush e shiti vatanin tim. 
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Por unë pashë se kush e pagoi çmimin. 

 

Një vend nuk është vetëm një zonë gjeografike, 

është edhe një gjendje shpirtërore. 

 

 

 

Edhe pemët nuk janë vetëm pemë, 

ato janë  brinjët e fëmijërisë. 

 

Sikur drunjtë e ullirit ta dinin se kush i ka mbjellur 

ato vaji i tyre do të bëhej lot. 
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JOHANN WOLFGANG VON GOETHE  

Nga gjermanishtja :Kristë Shtufi 

 

KËNGA E NATËS E ENDACAKUT 

N’maja t’maleve 

Është qetësi 

N’t’gjitha majat 

Vështirë që ti 

Një frymë ta ndijosh; 

Zogjtë kanë fjetur në atë mal. 

Prit, së shpejti ti o djalë 

Edhe ti do të pushosh. 
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FRIEDRICH HÖLDERLIN  

Nga gjermanishtja:Kriste Stufi 

 

GJYSMA E JETËS 

Me dardha të verdha 

E trëndafila të egër plot, 

Bregu varet mbi liqen. 

O ju mjellma te hijshme, 

Dhe të dehura me puthje, 

E zhytni kokën 

Në kthjelltësinë e ujit të shenjtë. 

 

I mjeri unë o i mjeri, ku do të marr lule 

Në dimër? E ku rrezet e diellit 

E hijen e tokës? 

Muret qëndrojnë ftohtë dhe pa fjalë, në erë 

Kërcasin erëtreguesit. 
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ISTERI 

Eja tani, o zjarr! 

Jemi të etur 

Ta shohim ditën, 

Dhe kur sprova 

Kalon nëpër gjunjë,  

Ndokush mund ta dëgjojë uturimën e pyllit. 

Por, ne këndojmë që ai larg nga Indusi  

Ka mbërritur dhe  

Nga Alfeu, qëmoti  

Atë që është e përshtatshme ne kemi kërkuar, 

Jo pa flatra mund 

Të valëvisim gjërat e afërta 

Drejtpërsëdrejti 

Dhe të kalojmë te ana tjetër. 

Por, këtu duam të ndërtojmë. 

Sepse lumenjtë e bëjnë të punueshme 

Tokën. Kur pikërisht bimët rriten 

Dhe përskaj tyre ecin 

Në verë kafshët ujë për të pirë, 

Atëherë edhe njerëzit do të shkojnë te ato. 

E këtë ata e quajnë Ister. 

Bukur banon ai. Gjethet në lisa digjen, 

E dridhen. Egër qëndrojnë 

Të vendosura ato, njëra pranë tjetrës; mbi to 
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Si një masë e dytë del 

Kulmi shkëmbor. Prandaj, nuk  

Habitem unë, jo, pse ai 

Herkulin mysafir e ka ftuar, 

Duke ndritur prej larg, nga Olimpi teposhtë, 

Për shkak se ai, për vete në kërkim të hijes  

Nga Istmosi i nxehtë erdh’, 

Sepse plot e përplot trimëri ishin 

Në atë vend ata, por, për shkak të shpirtrave, 

Nevoja është për freski gjithashtu. Kjo është pse ai zgjodhi më parë 

Të vinte te këto burime uji këndej dhe brigje të verdha, 

Me aromën e tyre endur majave, dhe të zeza 

Nga pylli i pishave, aty ku në thellësi 

Një gjahtar me kënaqësi bredh 

Në mesditë, dhe ku mund të dëgjohet rritja 

E pemëve rrëshinore të Isterit, 

Por, ai duket thuajse 

Sikur ecën së prapthi dhe 

Do thosha se ai duhet të vinte 

Nga lindja. 

Shumëçka mund  

Të thuhej për të. E pse u varet ai 

Aq thiktë brigjeve? E tjetri lum, 

Rajna, anës ka 

shkuar. Jo më kot 
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Lumenjtë rrjedhin tokës së thatë. Por si? Krejt çka duhet është një shenjë 

Asgjë tjetër, e qartë dhe e thjeshtë, që sjell në mendje  

Diellin dhe Hënën, pandashëm, 

Dhe shkon rrugës së vet, ditë e natë, dhe 

ata qiellorët do ta ndjejnë ngrohtësinë e njëri-tjetrit. 

Ja përse lumenjtë janë gjithashtu 

Gëzimi i Më të Lartit. Sepse si ndryshe do të zbriste Ai  

Poshtë? Dhe si Herta e gjelbër, 

Janë ata bij të qiellit. Por, tepër i durueshëm 

Me duket ky këtu, jo 

I lirë, dhe gati për t’u shpotitur. Sepse kur 

Në rininë e tij,  

I vjen dita të nisë 

Të rritet, dikush tjetër, Rajna, atje tashmë 

E shpalos lavdinë e tij më lart, dhe si mëz 

Kërcëllin dhëmbët duke kafshuar frerin, e shumë larg dëgjohet  

vrapi i erërave, 

Ndërsa ky qëndron i kënaqur; 

Por, shkëmbi ka nevojë për gdhendje  

E toka për brazda, 

Ndryshe do të ishte e pabanueshme, pa pushim;  

Por, çfarë bën ai lum, 

askush nuk e di. 
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ALFREDO LE PERA 

Nga spanjollishtja: Qerim Ondozi 

 

ME U KTHY 

Dalloj dridhmën 

e dritave që nga larg  

shënojnë kthimin tim. 

Janë po ato që shndritnin 

me shkëndija të zbehta 

orë të gjata dhimbjeje.  

Ani pse kthimin s'e desha, 

përherë kthehesh te dashuria e parë. 

Sokaku i heshtur ku jehona thoshte: 

e jotja është jeta e saj, e jotja është dashuria e saj 

nën sytë e yjeve që me shpërfillje 

sot më shohin tek kthehem. 

 

Me u kthy, 

me ballin e rrudhur 
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dëborat e kohës  

ma bënë fytyrën nur.  

Me ndje, 

se një frymë është jeta 

se njëzet vite s’janë gjë 

se i zbehtë shikimi 

i përhumbur në errësirë 

të kërkon e të thërret me emër. 

Me jetu, 

me shpirtin e ngjitur 

për të ëmblin kujtim, 

që më bën të qaj prapë. 

 

Kam frikë nga takimi 

me të kaluarën që kthehet 

të përballet me jetën time. 

Kam frikë nga netët 

që, mbushur plot kujtime, 

m’i prangosin ëndrrat. 

Por udhëtari që ikën 

Herët a vonë pushon së ecuri. 

Ani pse harresa, që krejt i shkatërron, 

ma mbyti ëndrrën e vjetër, 

e mbaj të fshehtë një shpresë të vockël 

që është krejt pasuria e zemrës sime. 
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MEHMED-DEDOVIC 

Nga boshnjakishtja: Qerim Ondozi 

 

ANDEJ NGA S’ËSHTË KTHYER ASKUSH 

Nga rruga s’kthehet 

I njëjti 

Që rrugën mori 

As nga shtrati s’çohet 

Ai që i lodhur 

Sytë i mbylli 

 

Çdo gjë ngapak na ndryshon 

Merr dhe heq 

Dhe kur mozaiku 

Bëhet i plotë 

Herët a vonë 

Të gjithë shkojmë 

 

Andej 

Nga s’është kthyer 

Askush… 
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TAKIMET TONA MBYLLIN QARKUN 

Herën e parë qamë bashkë  

Si në kor, në maternitet  

Teksa mamia e gjerbte 

Një të nxehtë, të mëngjesit  

 

Foshnjoren e kapërcyem 

Por bashkë përkuleshim  

Nën çantat e rënda të shkollës  

Dhe shkronjat e para i mbushëm në fletore  

Me vija të trasha dhe të holla 

 

Si në ëndërr kalon frika shkollore 

Dhe koha e habisë sonë të parë 

Me qimet nën hundë 

 

Me duar që dridhen e buzë të lagura 

U afroheshim shoqeve më të mëdha 

 

E pastaj era na shpërndau 

Si gjethet e lodhura në vjeshtë 

Në të gjitha anët 

 

Gjenim atë që kërkonim 

Apo na gjeti  

Ajo që as në mend nuk të shkonte 

Dhe fëmijët tanë në maternitet 

I dallonim 

 

Takohemi më me përvojë  

Me rudha e me buzëqeshje të ndrequra 

Me vraga të cilat na i lanë rrugët 

Me duar përplot receta 

Nëpër shtëpi lokale të shëndetit  

 

Në xhenaze e në funerale 

Të atyre që gjuhë të njëjtë flasin 
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Dhe të cilët nga rruga e tyre nuk u larguan 

Ofshajmë dhe i kujtojmë 

Miqtë tanë të fjetur  

 

Kështu takimet tona mbyllin qarkun 

Dhe përnjëherë na del koha 

Dhe nuk ngutemi 

Askush nuk na pret  

Dhe më me kujdes i lexojmë ato faqe të fundit 

Në gazeta dhe 

 

Çdoherë e më shpesh ndërmjet të radhiturve 

Dallojmë fytyra 

 

Dikush ofshan dhe thotë  

Sa keq 

Takohemi vetëm të vdekurit t'i përcjellim 

Një zë pëshpërit 

Pak heshtje, pak lutj 

Dhe pastaj secili rrugës së vet 

 

Kodrina i lihet shiut dhe gjetheve të rëna 

Ajo e kupton erën 

Dhe atë tufë zogjsh në degë  

 

E në maternitet  

Në atë çast 

Foshnja qan me zë 

Dhe qarku mbyllet... 
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A ISHE ATY  

Gërryeje me thonj tokën  

Dhe mos ki turp nga pëllëmbat me lytha 

Rrite jetën 

Dhe çmoje  

Ndero 

Por kujt  

Përveç Tij  

Mos iu fal 

Pastroje burimin  

Ushqeje kaprollin  

Lëri grurë fazanëve  

Bëj mirë  

Dhe mos merr gjë mbrapa 

Çmoje shiun  

Gëzoju fjollave të borës  

Përkëdhele pemën  

Preke gurin  

Jetëgjatësinë e tyre kaloje në heshtje 

Milingonës hapi rrugë  

Mos i prek krahët e fluturës  

Bletës mbushi ujë  

E harabelit thërmija buke 

Le të zgjasë 

Mos iu tremb rrudhave  

Lindjes së ditës së re  

Kohës që rrëshqet  

Si sajë në borë  

Si derdhja e zallit nëpër gishtërinj 

A do ta dijë kush a jo 

Se edhe ti aty ishe 

Me hapa shkelje me djersë njomje 

Fatit i qeshje nga zemra 

Ti mos u brengos 

Dhe frikë mos ki 

Kur të kesh shkuar 

Të mos vajtojnë për ty 
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Për thonjtë futë 

Dhe pëllëmbat me lytha 

 

Dhe kush të mos pyesë 

A ishe aty... 

 

 

 

N’ÇMENDINË 

 

T’kisha 

Me u futë n’çmendinë 

E veç me heshtë 

 

S’paku nja dhjetë ditë 

Mëngjeset m’i pritë 

Me ata që ndryshe e shohin botën  

 

Se prej t’meçmve 

E pata 

Dola mendsh 
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NEXHIP FAZËL KISAKUREK  

Nga turqishtja: Semih Bilurdagi 

 

KY SHI 

Ky shi, ky shi, me i hollë se qimja.  

Ky shi që bie me i butë se fryma…  

Ky shi, ky shi… Kur pushon një ditë.  

Pasqyrat nuk na i njohin fytyrat tona. 

 Ky shi një pe që ma ngulfat gjakun 

 Një thikë që fle në trupin tim  

Ky shi në tokë gurë dhe në mua kockë  

Ky shi që bie lehtas…  

Ky shi është mbi dyshimin e çmendurisë  

Errësira nuk përjashtohet nga mendimet. 

 Dasma që xhinët bëjnë në trurin tim 

 Nga ujërat, zërat dhe netët.  
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ELIZABETH BISHOP 

Nga anglishtja Artina Sahiti 

 

NJË ART 

Arti i humbjës nuk është i vështirë për t`u zotëruar; 

kaq shumë gjëra duken të mbushura me qëllim të humbasin  

 se humbja e tyre nuk është fatkeqësi 

 

Humbni diçka çdo ditë 

 Pranoni turbullimin 

e çelësave të humbur të derës, ora e kaluar keq 

Arti i humbjës nuk është i vështirë për t`u zotëruar 

 

Pastaj praktikoni humbjen më larg, humbjen më shpejt: 

vendet, emrat dhe ku e kishit parasysh, për të udhëtuar  

Asnjë nga këto nuk do të sjellë katastrofë 

 

Kam humbur orën e nënës sime 

Dhe shiko! e fundit apo afër fundi  
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i tri shtëpive të dashura ku shkoi 

Arti i humbjës nuk është i vështirë për t`u zotëruar 

 

Humba dy qytete, ato të bukura 

Dhe më gjerë  

disa sfera që zotëroja, dy lumenj, një kontinent 

Më mungojnë, por nuk ishte një fatkeqësi. 

 

Edhe duke të humbur ty nuk gënjeva 

Është evident që 

arti i humbjës nuk është shumë i vështirë për t`u zotëruar 

edhe pse mund të duket si, si një katastrofë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
199 

 

 

ESAT KABAKLI   

Nga turqishtja: Bujamin Salija 

 

DIJE BIRI IM 

Ditët ikin, muajt shkojnë, eja biri im. 

Bota le të digjet, buzëqeshi atij që të buzëqesh biri im. 

Ka një rrugë, ajo është rruga e vërtetë, gjeje atë biri im. 

Tokës dhe qiellit dija vendin biri im. 

Shpejt rritu, shpejt burrërohu biri im. 

Çakajtë vrapojnë në male, arriji ata biri im. 

Shkele biri im. 

Atë i cili e kërcënon atdheun shkele biri im. 

Kush është miku dhe armiku dije mirë biri im. 

Shkruaje historinë me nderin tënd biri im. 
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ÂŞIK KELAMÎ BABA 

nga turqishtja:Bujamin Salija 

 

O shpirt mos e shiko botën,  

do vijë dita kur ajo të shkojë. 

Mos ndaloni, qani o sytë e mi,  

nga ky kafaz shpirti do të fluturojë. 

Pasuri të madhe, dija shëndetit,  

shpirtin tënd Allahut dorëzoja. 

Do të thirresh në varr, do hysh aty,  

e gjithë njerëzia do të shkojë. 

Bëhu besnik me Allahun Një,  

janë fitne pasuria dhe dynjaja. 

Me një qefin veshur do ikësh,  

pasuria dhe gjithçka çfarë ke  

grumbullu i gjithë do të shkojë. 

Rri i gatshëm për shehadetin kur  

vdekja me shpejtësinë e frymarrjes të vijë. 

Miku ikën, armiku ikën,  

i largëti shkon, i afërmi shkon. 
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KONSTANTIN SIMONOV 

Nga rusishtja: Florim Beqiri 

 

MË PRIT 

Më prit dhe unë do të vij patjetër 

vetëm më prit gjatë 

më prit edhe atëherë 

kur shirat e rrëmbyeshëm netët i mbushin me mërzi 

më prit edhe kur vapa të molisë 

edhe ortelet tretën 

prit edhe kur të tjerët 

nuk do të jetë askush duke i pritur më 

më prit edhe kur letrat pushojnë 

të vijnë nga larg 

pritëm edhe kur pritja bëhet e mërzitshme 

secilit që pret 

më prit, unë patjeter se do të vij 

mos i dëgjo kur të thonë  
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se është koha të harrosh 

dhe se shpresat po të gënjejnë 

le të besojnë djali e nëna 

që më nuk jam 

le të molisen ashtu duke më pritur 

dhe të gjithë shokët e mi 

dhe të pinë verën e hidhur 

për shpirtin tim 

le ta pinë tek vatra 

prit, e mos u ulë me ta e mos pi asgjë 

më prit se unë patjeter do të vij 

të gjitha vdekjet nuk do të mund të më vrasin 

le të thonë ai që nuk më priti: 

ai ka pasur fat! 

Secili që nuk di të pres, ai nuk do të kuptoj 

Dhe as të tjerët nuk do ta dinë 

Që e vetmja ti më shpëtove 

Me pritjën tënde të gjatë 

Ne të ty do të dimë si të rindezim zjarrin 

Ti ke ditur të presësh 

Si asnjeri në botë 
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GOETHE 

Nga gjermanishtja: Andi Y. Sahiti 

 

SHPRESE  

Kur fillon vjeshta  

Loti rrjedh i nxehtë.  

Gjoksi është i mbushur me dhimbje të thella.  

Gjithçka përreth së shpejti nuk jeton më. 

 Shumë vdiqën në gusht.  

Unë qëndroj duke qarë.  

Por pastaj shkoj në supermarket aty pranë.  

Dhe sherbejë vetën në raftin e gjatë  

Me embelsirat e shijshme të festave. 
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ŐZDEMIR ASAF 

Nga turqishtja: Tringa LAJÇI 

 

DO TË TË FSHEH 

Besomë do të të fsheh ty 

Në shkrimet e vizatimet mia 

Në këngët e në fjalët e mia 

Do të qëndrosh e askush s’do ta dijë 

Askush s’do të shoh ty, 

Do jetosh në sytë e mi 

Ti do të shohësh  

e do të dëgjosh 

Një dashuri të ngrohtë  

e të shndritshme 

Do të fle, do të flesh 

Do shikosh, nuk do të duket 

Ditët do të kalojnë 

Do të zhytesh. 

Për të kuptuar  

një te dashuruar 
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Është të kalosh një jetë 

Do ta kalosh. 

Do të të përjetoje, 

nuk mund të tregoj 

Do ta përjetojë në sytë ë mi; 

Do të fshehë në sytë ë mi 

Një ditë, duke të treguar 

Do ta shohësh 

Sytë do ti mbyll 

Do ta kuptosh. 
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OCTAVIO PAZ 

Nga spanjishtja: ELVI SIDHERI 

 

POEZIA  

Përse kraharorin sërish ma prek? 

Dhe vjen në heshtje fshehtas e armatosur, 

porsi luftëtarët që përvidhen në qytetin e fjetur; 

gjuhën ma djeg me buzët e tua, oktapod, 

dhe m’i ngjall furishëm harbimet, 

e këtë ankth të pafundmë 

që ndez flakë gjithçka që prek 

dhe gjithçkaje ia ngjiz 

lakminë e mugët. 

Bota epet dhe shkrihet 

Si metali në zjarr. 

Ndër rrënojat e mia, ngrihem unë, 

Vetmitar, lakuriq, i shkretë, 

Mbi shkrepin madhështor të heshtjes, 

si ndonjë luftëtar i vetmuar 
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përballë bujtësve të padukshëm. 

E vërtetë kaq përvëluese, 

përse më nxit vallë? 

Të vërtetën tënde s’e honeps dot, 

as pyetjen tënde të pakuptimtë. 

Përse vallë kjo luftë shterpë? 

Njeriu është krijesë e paaftë për të të ngërthyer, 

lakmi që veç etja shlyen, 

flakë që përpin gjithë buzët, 

shpirt që nuk gjallon në asnjë formë 

e çdo formë prapëseprapë përcëllon 

me zjarrin e fshehtë të pashuar. 

Megjithatë ti ngulmon, lot qesëndisës, 

brenda meje ngre perandorinë tënde djerrinë. 

Lartësohesh nga humnerat e mia, 

nga qendra e paemër e qenies time, 

ushtri, baticë detare. 

Rritesh, më mbyt etja jote, 

Dëbon zgjedha jote, 

gjithçka që nuk epet 

ndaj tërbimit të shpatës tënde. 

Veç ti jeton brenda meje, 

Ti, lëndë e furishme e paëmërtueshme, 

lakmi nëntokësore, përçartëse. 

Kraharorin ma godasin shajnitë e tua, 
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zgjohesh nga prekjet e mia, ballin ma ngrin 

dhe sytë m’i bën profetikë. 

Përkap botën dhe të prek ty, 

lëndë e paprekshme, 

njësim i shpirtit dhe trupit tim, 

e kundroj kacafytjen që luftoj 

dhe dasmën time tokësore. 

Sytë m’i mjegullojnë pamjet e kundërta, 

E sakaq këto pamje mohohen 

nga të tjera syresh, më kuptimplota, 

belbëzim përvëlues, 

ujëra që mbyten nga terrim uji të dendur. 

Në errësirën e vet të lagësht, jetë dhe vdekje, 

prehje dhe lëvizje, janë e njëjta gjë. 

Ngulmon, ngadhënjyese, 

ngase unë gjalloj vetëm falë gjallimit tënd, 

dhe goja e gjuha ime qenë ravijëzuar 

veç për të shprehur frymën tënde 

dhe rrokjet e tua të fshehta, fjalë 

e paprekshme dhe despotike, 

thelb i shpirtit tim. 

Je thjesht një ëndërr, 

Por krejt bota ëndërron ngërthyer brenda teje 

dhe heshtja e saj gjen shprehje në fjalët e tua. 

Kur has kraharorin tënd 
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Unë kam cekur skajin elektrizues të vetë jetës, 

mugëtirën e përgjakur 

ku puqen goja mizore e dashuruar, 

akoma e etur për të rrënuar gjithçka që dashuron 

dhe për ta jetuar sërish gjithçka që ka shkatërruar, 

me botën e pandjeshme 

e gjithmonë të njëjtë me vetveten, 

ngaqë asnjëherë nuk ka ditur të ndalet 

as ta humbasë kohën me çfarë ka ngjizur. 

Merrmë në vetminë tënde, 

shpjermë në ëndrrat e tua, 

merrmë, nëna ime, zgjomë tërësisht, 

lejoma fanitjen e ëndrrës tënde, 

me vaj m’i njom sytë, 

për ta njohur veten time, kur të të njoh ty. 
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CIKËL RUBAI  

Nga persishtja: Artan Sadiku 

 

IBN FERID  

Nata na kaloi nën një pelerinë me të  

Faqja e tij me timen të puthitura si një;  

Kur faqe` tij filloi ngadalë të djersijë  

Ca ujë trëndafili dhe mua nasib mu bë! 

 

 

BABA TAHIR  

Një lale bjeshke thahet tëra për shtatë ditë, 

Një vjollcë lumi, zgjat njashtu, vetëm shtatë ditë,  

Do përhap haberin shehër më shehër do bërtas:  

Faqe-trëndafilja mban besën veç shtatë ditë. 
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EBU SAID EBU’L HAJR  

Lavdet janë për meleq, pastërtia për Ridvanin  

Parajsa për të fismin, edhe ferri për shejtanin,  

Mëndafshi për Xhemshidin, Kajserin e Hakanin,  

Ndërsa xhanani për mua, unë veç për xhananin. 

 

 

 

 

EBU’L-KASIM FIRDEUSI 

Mbrëmë, tek mbështillte të gjithë me mirësi qetas,  

Udhën e njerëzisë rrëfeu, rrëfeu fshehtas: 

Gjith` mëkatet m’i fali, në buzëqeshje harlisej, 

Ma mori dorën, rreth qafës tij e hodhi, lehtas. 

 

 

XHELALUDIN RUMI  

N’mëngjes të mblidhja trëndafila në kopsht kisha dalë,  

Me drojë mos kopshtari kur t’më shohë do t’më ndalë.  

Porse kopshtari veç këto fjalë të ëmbla m’i tha: 

‘Ca trëndafila s’janë gjë - tërë kopshtin ty ta fal.’ 
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XHAFER RUDAKI 

O ti që trëndafilit ngjyr` e arom` i ke vjedhur, 

Ngjyrën për fytyrën, e aromën për flokët hedhur, 

Lan fytyrën – uj` i përroskës mbushet trëndafila, 

Lëshon flokët krahësh - tërë shtegu n`aromë kredhur 

 

 

 

 

YMER HAJAM 

Thotë trëndafili: "Jam Jusufi prej Misiri, 

Buzën kam të artë, edhe shpirt prej xhevahiri." 

"Në qofsh Jusuf i bukur, një shenjë biles më jep!" 

"S'i sheh fustanellën të shqyer këtij fakiri? 

 

 

SHEHABUDIN SUHREVERDI 

Gur të ashkut në tjetër minierë gjen, 

Shtëpin` ashikët në tjetër botë ngrenë; 

Zogu që ha farë ashku të përmallshëm, 

Përtej dy botësh, tjetër kud ka folenë. 
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EUHADUDIN KIRMANI 

Derti im nuk rrjedh prej  

Qabes po prej parfumit tënd, 

Trullosjen s’e kam prej verës - prej erëmimit tënd.  

Një nuhatje dhe ja! tempull idhujsh seç u bëra, 

Ç’himne, lavde, prej Zemzemi, rrjedhin për ashkun tënd. 

 

 

 

BABA FARID  

Gruaja - jeta, vdekja na qenka burri,  

Burri mori gruan, në shtëpi e pruri.  

Pas ‘po’-së për t’i vënë unazn` e artë, 

Ditn` e martesës s’e lun` as gur as druri! 

 

 

SARMAD SHAHID  

Për dashuri s’do vuash dënim të lehtë  

E të shpëtosh ti sall me një plagë a dy,  

Me vetullat si harqe në balln` e zbehtë,  

Shigjetar i prerë vuri nishan në ty. 
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HAKIM SANAI  

Kasapi më hodhi përtoke, siç ia ka zanatin, 

Tha: ‘Kët` e kam tabijat dhe më preu - bëri xhelatin;  

Tek më kërkonte falje, shtriu kokën te këmba ime  

Edhe fryu në mua, për të ma rrjepur tërë shtati 

 

 

HAFIZ SHIRAZI  

Çdo mik që foli për dashuri u bë armik i gjallë, 

U bë sorrë, edhe në qe shqiponjë shumë e rrallë.  

Po thonë se nata është shtatzënë, por unë ju them,  

Kush na qenka babai, dhe si e ditkeni ju vallë? 
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VARGJE NGA DIVANI MEXHNUN KAJSIT PËR LEJLANË 

nga arabishtja: Jahja Hondozi 

 

“A nuk më premtove, oj zemër, se kur unë të pendohem për dashurinë që kam 

ndaj Lejlasë, pendohesh edhe ti ..?! 

Ja, unë po pendohem për dashurinë që kam ndaj Lejlasë, e çka ke ti qe sa herë 

përmendet emri Lejlasë, ti shkrihesh..?! 

 

Kur më ushtojnë veshët, them po më përmend ti, 

Kur më pupuliten sytë, shpresoj takimin me ty. 

 

Gjatë namazit më kujtohet Lejla, dhe nuk di se a i kam fal dy apo tetë rekate 

(namaz nafile) 

E shoh veten kur fal namaz, e kthej fytyrën kah ajo, edhe pse Kibla është prapa 

meje. 

 

Unë nuk bëj shirk, mirëpo dashuria ndaj saj dhe mallëngjimi i madh, edhe mjekun 

e ka bërë të pafuqishëm të më shërojë 
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O shokët e mi, nëse nuk ma sillni Lejlenë, ma ofroni tabutin dhe qefinin dhe 

kërkoni falje për mua. 

 

Sikur t’i ankohesha një të vdekuri për ketë ndjenjë time që kam do të qante, 

Sikur t’i ankohesha për këtë që më ka goditur një mali me maje të lartë, mali do të 

përkulej para meje. 

 

Sikur t’i ankohesha për ketë që më ka godit një invalidi në shtëpinë e tij do të 

vinte tek unë duke vrapuar, 

Provoj të flejë, por nuk kam gjumë, dhe këtë e bëj me shpresën që imagjinata jote 

të bashkohet me imagjinatën time (të takohemi në ëndrra). 
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MATSUO BASHO  

Përktheu: Artan Sadiku 

 

m`lejo, vesë, n`ujnat tua  

t`ambla e çast-shkurtra 

t'i pastrojë këto duer t`errëta të jetës. 

 

*** 

 

kthehu këndej! 

edhe unë ndjehem vetëm  

natën vonë në vjeshtë. 

 

*** 

 

thellë në vjeshtë hyrë  

dhe ky krimb 

ende flutur s’u bë. 
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KABAJASHI ISA 

 

Ddhe me insektet nj`ashtu :  

kangësdisa ia thonë  ,  

disa jo .  

 

*** 

 

 

pa vesvese, merimanga ,  

un` e mbaj shpinë 

t`ujdisun për merak .  

 

*** 

 

 

o kërmill ,  

ngjit malin Fuxhi, por 

dalë-nga-dalë, dalë-nga !  
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YOSA BUSON 

 

(Haiku variacione në ‘natë e shkurtër )’  

 

natë e shkurtër   –  

 në krimbin e leshtë   

rruaza vese .  

 

  *** 

 

natë e shkurtër   –  

flluska shkume gaforresh   

ndër kallamet e lumit .  

 

*** 

 

natë e shkurtër   –  

u thye ndër cekëtina  ,  

hana e re si drapën .  
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KENAN RIFAI BUYUKAKSOY 

 nga osmanishtja:Zekije Xhafce 

 

NUTK-U SHERIF 

Gjithësia dhe njeriu janë fytyra e Reales. 

Ku mund te gjendet më e bukura se ajo, a mos mendove në parajsë? 

Sa të bukura janë vendet; burim i bukurisë, bukuria e njeriut. 

Mos mendove se kjo bukuri u takon vajzave dhe djelmoshave të parajsës? 

Në çdo vend, por mbi të gjitha në zemrën e njohësit gjendet Allahu. 

A mos mendove se është diku në tokë dhe në qiejt? 

Mos e nënçmo dynjanë kurrsesi, çdo gjë këtu është. 

A mos mendove se peshorja dhe ura patjetër do të duhej të ishin atje? 

Parajsa dhe ferri, vuajtje dhe lumturia, terri dhe drita, edhe hija e veprave tua, 

A mos mendove se të gjitha jashtë teje janë? 

Vlera jote është dija jote, ti je ajo që po kërkon. 

A mos mendove se njeriu është përbërë vetëm nga haja dhe pija? 

Në çfarë do gjendje gjendesh, vet ke qenë myshteriu e atij halli 

A mos mendove se mangësia qëndron te drejtësia e zotit? 
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Ky është mendimi im, ahu im është virdi4 im, në çdo çast. 

A mos mendove se i kot është ky ahu im i vrullshëm si zjarri? 

Me secilin ah po ripërtëritet besa e Kenanit dhënë në ditën e elest5it 

A mos mendove se ky ahu im është vetëm se fryma e gjumashit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Vird: Dua ose lutja që përsëritet shpesh dhe vazhdimisht. 
5 Në letërsinë e tasavufit shprehja “Ahd-i Elest” nënkupton konceptin e dhënies së besës Allahut. 

Kjo shprehje bazohet në ajetin 127 të sures El-A’raf: Kur Zoti yt nxori nga kurrizi i bijve të Ademit 

pasardhësit e tyre dhe i bëri të dëshmojnë kundër vetes së tyre, u tha: “A nuk jam Unë Zoti juaj?” 

(Elestu bi rabbikum) Ata u përgjigjën: “Po, dëshmojmë se Ti je.” Kështu bëri Ai, në mënyrë që ju 

(o njerëz) të mos thoni në Ditën e Kiametit: “Këtë nuk e kishim ditur.” . përkth. i H.Nahi 
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HAKAN MENGUÇ 

Nga turqishtja: 

Fatijona Bajraj 

 

Nxitim në rrugën e  

zhvillimit është 

armiku më i madh... 

 

Një i ri në vende të 

largëta bie pas një 

Sufiti të famshëm dhe 

duke mos u ndar nga ai 

endet pas tij. I thotë se 

dëshiron të bëhet 

studenti i tij. Sufi e 

pranon atë duke i 

thënë: "Dera jonë 

është e hapur për këdo 

që vjen". I ri u 

emocionuar, u 

lumturua. Tanimë  

ishte studenti i Sufit të 

famshëm. Për sa kohë 

mund të bëhem Sufi 

sikur ti, e pyet. "Nëse vërtet më dëgjon siç duhet dhe 

bën ato që të them, do të bëhesh për dy vjet", u 

përgjigj Sufiu... Studenti mendoi pak dhe e i duket 

kohë mjaft të gjatë.  

"E nëse punoj më shumë, sa kohë merr?" e pyeti. 

Sufi buzëqesh. I përgjigjet me qetësi dhe ëmbëlsi: 

"Atëherë do të duhen të paktën katër vjet."  

Studentit i ishte hutuar mendja. Më duket sikur ka 

diçka gabim këtu. Ishte tendosur paksa.  "Unë jam 

duke folur për të punuar ditë e natë!" acarohet pak. 

“Unë jam në gjendje të heq dorë nga gjumi, nuk do 

të ha as pi nëse është e nevojshme do të punoj ditë e 

natë. Tani më tregoni sa kohë do të duhet që unë të 

bëhem Sufi sikur ju?... " 

Sufi është ende i qetë. Me zërin e tij të ëmbël dhe 

shprehje shumë serioze "Hmmm... Pra, do të punosh 

ditë e natë pa gjumë, apo jo? " i thotë.  

Nxënësi më në fund ishte i ngazëllyer. "Po po!" thotë.  

“Do të punoj pa gjumë, ditë e natë... Unë do të bëj 

gjithçka që duhet. Unë do të bëj atë që askush tjetër 

nuk e  ka bërë… ”  

Vështrimi i Sufit thellohet. Duket sikur po bën një 

llogaritje serioze në mendjen e tij. "Atëherë do të 

duhen të paktën dhjetë vjet," i përgjigjet.  

Dua të them që ngutja në rrugën e zhvillimit është 

hendikepi më i madh... Madje armiku më i madh..  

Nuk mund të jesh udhëtar i rrugës në të cilën nuk ecë. 

Nuk mund të flasësh për detin në të cilin nuk je 

mbytur. 
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Kam nevojë të ngadalësoj pak 

 

 

 

 

 

  

Njëherë, një sufi e kishte pyetur një kalorës që hasë: 

Nëse shkojmë të dy në të njëjtin drejtim, a më merr 

edhe mua? Njeriu me kalë kur mësoi vendin e sufiut 

i tha: Në rregull. Do të kaloj nga fshati yt. Mund të 

vish. Pas kësaj, sufiu u hodh prapa kalorësit dhe 

filluan rrugën. Kalorësi po shkonte aq shpejt saqë po 

u ngrit pluhur përreth. Kali shkonte fluturimthi me të 

katërtat. Pas pak kohe 

sufiu i tha që donte të 

pushonte: Të ndalemi 

pak këtu. Të presim 

nën pemë.  Kalorësi: 

Në rregull, ndalemi. 

Sufiu u ul nën pemë 

dhe mbylli sytë. Priti 

një kohë 

mendueshëm. Pas pak, 

i tha: Eja, të shkojmë. 

Kështu që përsëri 

vazhduan rrugën. 

Sufiu kur arriti në 

fshatin e tij zbriti nga 

kali. Kalorësi duke 

mos duruar e pyeti: 

Përse prite nën pemë? 

Shumë u bëra 

kureshtar.  

Shkonim aq shpejtë, 

saqë shpirtrat na 

ngelen prapa. Për këtë 

shkak prita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
224 
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