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NË UDHËN E JETËS
Në udhën e ndërlikuar të jetës
Përmes mundimeve të së përpjetës
Me prijës busullën e së vërtetës
Dhe muzën e poezisë përdore
Këndova këngët e dhimbjes njerzore.
14.12.2010
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ZOGJ SHTEGTARË
-

1-

Zogj shtegtarë, zogj shtegtarë
Të përjetshmit mërgimtarë
Erdhën, siç vinin përherë
Erdhën sivjet në pranverë
Dhe fluturonin e cicëronin
Rrotull pyjeve të dj. gur, të prerë
Cicëronin, cicëronin
Sikur këndonin, por në të vërtetë
Vajtonin ata të shkretë,
Se të shkrumbuara
I gjetën foletë.

-

2

-

Zogj shtegtarë, zogj shtegtarë
Shqiptarë, mërgimtarë
Erdhën, siç vinin përherë
Erdhën sivjet në pranverë
Erdhën për Pashkë
Të festonin bashkë
Me prindët e mjerë
Prindër të mbetur te vatra, në fshatra
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Ku s’ka më njerëz të tjerë
Zogj shtegtarë, zogj shtegtarë
Shqiptarë, mërgimtarë
Me nëna, baballarë
Nga malli zemër vrarë
Festonin e këndonin
Këndonin duke qarë.
-3-

Zogj shtegtarë, zogj shtegtarë
Të përjetshmit mërgimtarë
Erdhën, siç vinin më parë
Në dimrin me borë
Kërkonin zogjt’e gjorë
Vend prehje të paktën një natë
Pas udhëtimit të gjatë
Dhe rrinë të lodhur, të mpirë
Përmbi dëborën e ngrirë
Por zemrën e kanë të ngrohur
Se janë te vendi i njohur
Te vendi, ku të gjithë kanë lerë
Nga ikin e kthehen përherë
Të bardhët zogj shtegtarë
Fatlum e fatzinj mërgimtarë
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Zogj shtegtarë, zogj shtegtarë
Shqiptarë, mërgimtarë
Erdhën, siç vinin më parë
Erdhën, në dimrin me dëborë
Të festonin me prindët e gjorë
Krishtlindjen, vitin e ri
Me prindët mbetur në vetmi
Te vatra, në fshatra
Ku s’ka më njeri
Zogj shtegtarë, zogj shtegtarë
Shqiptarë, mërgimtarë
Me nëna, baballarë
Nga malli zemër vrarë
Festojnë e këndojnë
Këndojnë duke qarë.
17.10.2008
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MALL
Për qytetin tim të vjetër kam kaq mall ta shoh tani
Porse, ah! Siç ishim s ’jemi sot as un’e as ai.
Dhe të vete, them me vete, vall a do të ndjej gëzim?
Kur të shoh kaq shumë ndryshime, ç’do të ndiejë shpirti im?
Ata njerëz që më deshën, kanë fjetur gjith tasfimë
Plot të tjerë janë rritur, kush s’më njeh e s’njoh asnjë.
Shkoll’e vogël e fillores është prishur, fshirë fare
Ku ta gjej të voglën klasë, ku lexoja n ’abetare?
N ’atë klasë dhe lexoja dhe këndoja mbasandaj
Ajo këngë që këndoja, po më bëka sot të qaj.
Kino “Lux” dhe “Majestic-u” janë djegur bërë zhur
Dhe ta shoh gjetiu Tarzanin, s’do kënaqem si dikur.
Në pranverë po të vete, aguliçe s’mund të mbledh,
As verore s’mbaj në dorë, dallëndysheve t’ua hedh.
Atë zjarr prej vjetërsirash s’mund ta kapërcej tani
Dhe nga kodrat katananë që ta ngre nuk di se si.
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Dhe në verë tok me shokët s ’mund të vete në piknik
Te burim i Bozdovecit të freskohem në korrik.
Sapo vjeshta ka filluar, s’mund të shkoj si plak i mjerë
N ’atë fshatin e bekuar, ku e hapur pret çdo derë.
Do të vete, të ha mana siç kam ngrën’atje përherë
Po sikur, pupu! Sikur edhe manat t’i kenë prerë?
Nëpër fushë do të mbetem gjithë ditën duke bredhur
Përmes grurit të praruar, lulëkuqe për të mbledhur
Dhe në mbrëmje, kur të kthehem, oh! Sa shumë do të doja
Që të vija ashtu rrethuar nga një re me xixëllonja.
Po në dimrin me dëborë s’mund të shkoj nga Shën Thanasi
Ta lë slitën si i çmendur tatëpjetë të rrëshqasi
Kamavale s’mund të vishem, shok e shoqe s’gjej asnjë
Foto s’bëjmë d o t, ku bënim, Foto Miti s’është më.
Po përshkoj me mënd qytetin, që tani nuk është i imi
Dhe më shfaqen kaq të gjalla pamje që s’i fshiu harrimi.
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Ja ndërtesa e Gjimnazit! - Qindvjeçarja hijerënda...
O! Sa ëndërra më lindën e më mbetën atje, brënda.
Sa e dhimbshme! Sa e këndshme! Të kujtosh një kohë të rrallë
Po kështu, fëmijërinë dhe rininë mbajmë gjallë.
Dhe qyteti im i vjetër merr kështu një pamje tjetër
Kaq të dashur, të përzemërt sa s’po mund ta shpreh në letër.
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Petraqi, foto e dëftesës së maturës, viti 1952
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Petraqi, me shokë e shoqe të gjimnazit, (klasa e IV) viti 1952
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iJPS
Petraqi, me shokë e shoqe të gjimnazit, të veshur kamavale,
viti 1951 ose 1952
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...

Liceu, ndërtesa kubike e madhështore si na është dukur ditën
e parë e si na duket sot që jemi pleq...
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N ’ATË FUSHË TË KORÇËS
N ’atë fushë të punuar si prej dore argjendari
Ndonëse nga një dorë e rëndë, dor’e ashpër katundari
N ’atë fushë aq të bukur dhe kur fryn e shfryn tufani
Sa dhe kur bulzon lulkuqja dhe bleron e rritet bari
N ’atë fushë, gjatë verës, gjithë ditët i kaloja
Dhe në mbrëmje vija bashkë me një trumbë xixëlloja
N ’atë fushë gjith ç’jetoja, nëpër net po më rizgjohen
Kaq kujtime! Kaq gëzime ! Që as kthehen, as harrohen.
N ’atë fushë lashë zemrën, se nuk ndahej dot prej saj
Lash atje dhe gjithë gëzimet e një moshe të pa faj.

08 . 0 1.2 0 10
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N ’ATË KORRIK
Populli im i fyer
Gjith jetën i gënjyer
Gjith jetën i zhgënjyer
U ngrit për të rrëfyer,
Se kish diçka të vyer,
Te zemër e tij e thyer.
N ’atë Korrik të Nëntëdhjetës
Buçiti zëri i së vërtetës
Q ’idha besim, guxim e shpresë jetës
N ’atë Korrik e pati kuptuar gjithkush
Se kupa e durimit u mbush
N ’atë Korrik, Diktatura u frik
U drodh, u përdrodh si gjarpër i lig
N ’atë Korrik, trimat e trimëreshat
Kapërcyen muret e Diktaturës
N ’atë Korrik, trimat e trimëreshat
Shkallmuan portën e Diktaturës
Sa i ranë menteshat
N ’atë Korrik, trimat e trimëreshat
N ’Ambasada, mbushën oborrë
Pa bukë, në këmbë, njëzetekatër orë.
Përjashta lotonin prindërit e gjorë,
Përjashta bërtisnin e vrisnin
17
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Policët gjaksorë.
Përjashta llomotisnin larot
Me më të ndyrët fjalorë
Përjashta mbetëm të turpëruar ne
Ne, që n ’atë Korrik
S’guxuam të çoheshim me vërtik
Të gjithë tok dorë për dorë
Trimave dhe trimëreshave
T ’u bëheshim krahë n ’atë orë
Ne, ah ne që n ’atë korrik historik,
Kur Diktatura dridhej në panik,
Mbetëm vetëm spektatorë.
1.7.2009
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BOMBA
Shkencëtarët buzëqeshnin të gëzuar
Duke përplasur gotat me verë të mirë
Dhe pinin e pinin e s’ndjenin te ngirë
Të dehur nga suksesi aq i vështirë
I provës së shpërthimit të bombës
Në shkretëtirë
Atë natë,
Të lodhur e të lumtur,
Nga pija të përgjumtur,
Ranë e tjetën përmbys.
Që sapo u ngrys
Në mesnatë, në errësirë
Erdhën gjeneralët fytyrë ngrirë
Dhe morën një bombë për ta provuar.
Diku, përsëri,
Po ku? Po si?
Se dinte njeri
Dhe një mëngjes erdhi lajmi kobzi
Për qytetin e shkrumbuar.
Gjeneralët fërkonin duart të gëzuar,
Se shihnin armikun të gjunjëzuar.
Qeveritarët shtrënguan duart
Të ngazëlluar se luftën e kishin fituar.
Të hutuar
19
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Qytetarët përplasnin duart,
Të lumturuar
Se lufta kishte mbaruar
Shkencëtarët
Të dekoruar
Nxitonin e nxitonin
Duart për t ’i larë e shpëlarë sa më parë
Që të dëshmonin,
Se s’ishin mëkatarë
Pilatë gënjeshtarë!
Pilatë të turpëruar
Nga qyteti i shkrumbuar
Dhe nga një tufë femijësh të përvëluar
Të shtangur duar përpjetë
Qiellit vetë për t’i treguar
Më të tmershmen të vërtetë
Por nga duhm’ e nxehtë
Qielli me re u mbulua
Diellit iu përcëllua
Fytyra e ndritur.
Zoti vetë pati zbritur
Të shihte qytetin e shkrumbuar
Dhe mbeti i nemitur

20

9 F a'o m tt

o t'o/tot

Atë ditë nga stuhitë
Oqeani ish dallgëzuar e shkumuar
Përplasej dhe buçiste buu-buu!
Nga pagoda e rënuar
Kukuvajka kuiste ku-ku!
Atë ditë
Çio Çio San*
Qante e thërriste: U bu-bu
Dhe zemrën mbante të mos i pëlciste
Tek shihte
Si u përpëliste e lebetiste i biri
Atë ditë
Çio Çio San
Dhe bota e tërë
Patën bërë
HARAKIRI
29.10.2009

*

Çio Çio San (Japonisht) - Zonja flutur
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POETËT E VËRTETË
Disa Poetë s’quhen Poetë
Sajanë gjallë në këtë jetë
Janë poetët që asnjëhera
S’i kthyen velat nga i fryn era
Por, prej atyre, kur vdes ndonjëri,
(Poet që nuk iu dëgjua zëri)
Papritmas dalin disa kritikë
Bëjnë studime “me tematikë”
Dhe përfimdojnë gjithë në një pikë:
Se ky poet paskërka vlera
Prandaj, o burra! T ’i hapet dera
Dhe nisin mbrëmjët përkujtimore
Me rast ditëlindje a dit mortore
T ’ atij poeti aq të harruar,
Ku vijnë njerëzit më të dëgjuar,
Që mbajnë fjalime plot lavdërime.
Qëllon të ketë dhe recitime
Nga poezitë e tij intime
Madje, dikushi sjell dhe kujtime
Nga gjoja, njohja me atë poet
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Që sa ish gjallë harruar mbet
Pastaj një ditë, fillim behari
Sipas zakonit që ka shqiptari
I çojnë lule atje, te varri
Me to ish lidhur një penë ari
Duke e parë punën më hollë
I vunë emrin dhe në një shkollë
Por natyrisht, një shkollë fshati
Nga origjinën e kish i ati
Dhe emri tij do jetë shkruar
Përmbi ballinën e suvatuar
Të shkollës së meremetuar
Gjith kalimtarët për ta lexuar
Përpara hyrjes, një bust betoni
Do t ’ju kënaq kur ta shikoni
Pa ç ’ka se hund e veshë thyer
Do ketë pamjen më të pëlqyer
Se me varak do t ’jetë lyer
Po dhe kjo punë me kaq s’u la
U bënë përpjekje më të mëdha
Gjersa poetit iu dha gjithçka
I dhanë urdhra, tituj e çmime
Një libër kritik plot lavdërime
Dhe poezitë në tre vëllime
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Ky ishte kulmi i ceremonisë!
Poeti shih prej fotografisë
Këtë dhuratë të hipokrizisë
Dhe buzëqeshte poet i ngratë
Kush do ta marrë këtë dhuratë?
Po me që s’kish njeri të shtëpisë
I mori Kryetari i Bashkisë
Që foli e foli pa ndalesë
U dha të gjithve besim e shpresë
Se ky poet i gjallë do mbesë
E kemi bërë me besa-besë
Ama më parë duhet të vdesë.
18.3.2009
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POEMA E QYTETIT
Te qyteti kaq shumë zmadhuar
Kaq shum’i populluar
Anës rrugës fort m ir’ asfaltuar
Po ec një grua e moshuar
E vetmuar
Një çantë të vogël
Me paret e pensionit
Mban në duar
Ec e flet me vete
Duke numëruar:
Elektrik, uj’e telefon
Duhen paguar.
Rënkon e shkon
E pezmatuar,
Po, një djalë e ndal
Zonjë -tha- më fal
Dikush po ju thëret
Ajo kthen kokën pas
Në cast, ai, çantën rrëmben
Dhe vrap e vrap
Rrugicën kthen e humb
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Asaj sikur i ranë me plumb
Dhe klithma i ngeli në fyt
Sa s’u mbyt
Dhe ngjan si e ngrirë krejt
Një grua përkundrejt
E pa, shtëngoi çantën e vet
Dhe iku shpejt e shpejt
Dhe një burrë që e pa
Diçka me vete tha
Mbërthen dy komça në pardesy
E uli kapelen mbi sy
Dhe duke rrahur me bastun tokën
Iku pa kthyer kokën.
Ajo filloi të ftillohej ngadalë
Dhe ndoshta u fal
Kur duar e sy përpjetë ngriti
Drejt qiellit plot me re
Dhe përshpëriti :
Zoi, Zot pse më le
Te ky qytet,
Ku njeriu njeriun s’e sheh,
S’i flet, s’e përshëndet,
Pse më le te ky qytet,
Ku sheh gjithkush veten e vet?
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Si të jetoj te ky qytet
Që kaq shumë u rrit
Si të jetoj mes kësaj turme njerzish
Që shtohet e shumohet
Shum’e më shumë për dit
Si të jetoj këtu, ah, këtu,
Ku i varfri të varfrin grabit?
Ah ky qytet, ky qytet
A thua, vërtet
E humbi zemrën e vet?
Jo! Jo! Jo!
Qyteti rritet, rritet, rritet
Përtëritet.
Padituria, varferia, hajnia
Në udhët e tij ende zvarritet
Por zemra e qytetit rreh, rreh
Dhe së keqes nuk i bëhet pre.
22.04.2010
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VDEKJA E FJALËS
Dëgjova që u mbyll një gazetë
Ajo nuk do të botohet më
Dhe më ngjan se u shua një jetë
Një goj’ u mbyll, s ’do dëgjohet një zë
Disa fërkojnë duart për këtë.
15.02.2011
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EUROPA E RE
Në skenën gjermane këndon gjermanisht
Një kor madhështor me rusë ushtarë.
Gjermanët këndojn’ “Ballallajkën” rusisht
Dhe njerzit dëgjojn’e mendojnë urtësisht:
“Po gjyshërit e gjorë, përse janë vrarë?”
15.01
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NJË ZË NË TELEFON
Më telefonoi një shoku im
Prej vitesh larg e më larg, në mërgim.
Dhe fliste. Fliste me aq mallëngjim.
S’më lënë lotët - tha - të flas i qetë
S’i mbaja lotët dot as unë vetë.
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KUJTIMET
Kinemaja, ku shkonim bashkë, u prish
Dhe kopshti me stolin tonë, s’është më
Në plazh janë ngritur një grumbull shtëpish
Çdo kënd i kujtimeve tona u shbë
Por, zhbërjen e kujtimeve zemra s’e lë.
1 7 .0 7 -----
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KENGETARI
Oh! Kur dëgjoj këngët që këndoja dikur!
Më dhemb zemra, më dhemb shpirti i bërë zhur,
Më dhemb gjoksi që s ’gufohet, po rri si gur,
Më renkojnë ëndrrat mbuluar me pluhur,
Ah, sikur të mos ishte kjo fjala - dikur.
27.09.2009
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ZEMËR E NJERIUT
Ah! Zemr’e njeriut qenka një pus,
Ku bien e mbeten, brenga të tëra
Dhe dhembjet zhyten e mbeten përmbys
E s’dalin q’atje as fjalë, as zëra.
Ah! Zemër’e vogël si mban kaq shumë gjëra
17.0i
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QENI TOMI
Qeni Tomi me të zotin shkonte vinte me të shpejtë
Herë pas tij duke vrapuar, herë me të në biçikletë.
Po një ditë, kur të zotin, në shtëpi e prunë të vrarë
Qeni Tomi hynte, dilte, vinte rrotull duke qarë.
Po të tjerët i bezdiste dhe gjithkush e dbon e shan
Qeni Tomi s’kish ç’të bënte, shkon te biçikleta qan.
Qysh atëherë qeni Tomi, nuk i a ndiente shijen jetës
Ditën rrinte, natën flinte vetëm pranë biçikletës.
Po një ditë i hodhën helmin bashkë me një copë mish
Sa me qejf që e gëlltiti! Se në zemër helmin kish.
Qeni Tomi m ir’e dinte, sa e hidhur ishte jeta
I vetmuar, i helmuar, shkoi vdiq te biçikleta.
03.02.2010
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KUJTIME RINIE
Me emrin e kompozitorit të shquar polak Frederik Chopin,
lidhen disa kujtime të bukura nga rinia ime e hershme. Jemi në
verën e vitit 1949. Sapo kisha mbaruar shkollën shtatëvjeçare. Isha
pra, nja katërmbëdhjetë vjeç. Atëherë, në Korçë, erdhi trupa e
Teatrit Popullorpër të shfaqur dramën "Nën gështenjat e Pragës ”,
ku luante dhe motra ime. Atje ugjend edhepër mua njërolfiguranti
prej nja dy minutash. Kështu, natyrisht, fitova të drejtën të shihja
gjithë shfaqjen. Në njërën nga skenat, njëri nga personazhet tha
se do të luante nëpianopjesën “Vera kaloi dhe lulet krejt u thanë ”
nga Frederik Chopin. Ishte një melodi e ëmbël, shumë e bukur e
mua më mbeti në kokë qysh atëherë e deri sot. Tani në këtë
dyqindvjetor të lindjes së kompozitoritpata fatin të mëfrymëzonte
të shkruaja poezinë në vijim.
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VERA KALOI DHE LULET KREJT U THANE
Kumbon një piano natën an’e mban
Një melodi plot pikëllim jehon.
Chopin-i fshan, e tok me pianon qan
Dhe gjoksi im rënkimin dot s’e mban,
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TANKA TE HIDHURA
Poezi origjinale të thurura sipas stilit
të poezisë klasike japoneze
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NË SHEKULLIN E RI
Na, të birt’ e shekullit të vjetër
na duhej dhe të ndrydheshim patjetër,
se malin që s’bëzante kishim para,
që ngrihej përmbi krime dhe të qara,
o bij të shekullit të ri, ju priftë e mbara.
22.01.2005
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PAK FJALË MBI TANKAT
TANKA është një formë e veçantë e poezisë klasike japoneze
e përbërë vetëm nga një strofë me pesë vargje, ku poeti përpiqet të
shprehë sa më shumë ndjenja e mendime me sa më pak fjalë, të
zgjedhura artistike, duke nxitur me to lexuesin të ndjejë e të
mendojë më shumë dhe ai vetë mbi temën që trajtohet.
Tanka, fillimet e veta i ka edhe më herët, por u zhvillua
sidomos në shekullin e tetë të erës sonë në shtresat më të larta, më
të pasura e më të kulturuara të aristokracisë japoneze të asaj kohe.
Kaq e vlerësuar e kaq në modë ishte Tanka në ato mjedise sa që
nipat ndjeheshin të nderuar më shumë kur gjyshi i tyre kishte aftësi
t ’u linte trashëgim më mirë një Tanka me bukuri të rrallë artistike
sesa t’u linte një pallat.
Edhe unë, nipave, nuk do t ’u le trashëgim ndonjë pallat, po
këto Tanka të hidhura të cilat, ndoshta do t’ua ëmbëlsojnë pak
jetën, po të mundin t’i mësojnë të ndjejnë dhimbjet e të tjerëve e
t’u bëhen krah.
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POETI PRANDAJ ËSHTË POET
QË PLAGËT T ’IA SHOHË VENDIT TË VET

41

PETRAQ KOLEVICA

ASNJË NGA TANKAT
Asnjë nga tankat s’e shkrova unë
dhe asnjë hajku e asnjë varg.
Me dhimbjet bashkë ato i prunë
kaq mërgimtarë që vijnë nga larg
dhe ca të mjerë e të papunë...
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DREKË BAMIRËSIE
Ca pleqve të varfer u shtruan një drekë:
sahanin me supë, madje dhe biftekë,
ca gra me stolira, me qeshje të shtira
shërbejn’ për t’u dukur secila m ’e mira
të varfrit gëlltisin kaq shpirtvogëlsira.
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SAVARRE!
Sa varre!... Sa varre!... Sa varre!...
Të djemve të vrarë kot fare
në nëntëdhjeteshtatën barbare,
kur ndyhej fytyra shqiptare
mes botës për keq kureshtare.
06.01.2005
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B R E Z I N Ë IK J E
Dhe brezi ynë po shuhet ngadalë...
Po ikim të heshtur e të pafjalë.
Po ikim me mallin për të punuar,
për gjithë sa lamë të pambaruar.
Ah, brezi ynë, brez i munduar.
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BISEDE NE TELEFON
U flet në telefon dy shoqeve të saja
posa zë flet, ia krisën një të qare:
Jam vetëm krejt, më hëngri Kanadaja.
Te ky qytet nuk gjej asnjë shqiptare
kam mall, kam mall! Po çmendem fare.
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LARGVENDIT
Dy djemt’i shkuan në Kanada.
dhe plak’e gjorë shkoi me ta.
Te varr’i burrit zemrën la.
Në vend të huaj të njohur s ’ka.
Gjith ditën brenda rri dhe qa.
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ku flitet një gjuhë që dot nuk e flet.
I vunë tjetër emër. S’po njeh veten e vet.
Sheh ëndrra dhe qan pa zë net për net.
Kushtrim’i të parëve vazhdon e thërret.
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FËMIJA I VARFËR
Ai që parvjet nuk vete në shkollë;
I vogël, i varfer, i veshur kaq hollë,
vërdallë vete, vjen e shet cigare.
E ëma e pret t ’i çojë do pare,
i ati e ka harruar përfare...
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KASOLLJA
Ajo kasolle me llamarina
nuk i mbron dot nga suferina.
Te cepi struken katër femijë.
S’po di e ëma me se t’i ngijë,
ç’fiton i ati, nxiton t ’i pijë.
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MBELEDHËSII KANOÇEVE
Ai mbledh kanoçe në malin me plehra,
t’i shesë, të nxjerrë ca pare të mjera.
Nuk shkon në shkollë, po shkon me derra.
I rriti dy gica që aq fort e lodhën.
Një ditë e rrahën dhe gicat ia vodhën...
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LIPSARJA
Një plakë hyri në kafenë.
Për ndonjë lekë erdhi te ne,
po ne u kthyem në anën tjetër.
Iku, iku, ajo grua e vjetër
dhe ne vazhduam të pinim kafe.
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TE VARRI I BURRIT
Ajo erdh e vetme që nga Anglia
Sa bosh, sa ftohtë i dukej shtëpia,
Prandaj shkoi të qante te varri i burrit
Por, pa se bashkë me pllakën e gurit,
Ish thyer, coptuar dhe fotografia.
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VARFËRIA
Mbarimja po qaka s’e s’paska ç ’të hajë
Babanë ja vranë, ka vetëm një xhajë
E ëma qyqare, sapun s’ka ta lajë
Askush s’do ta ndijë, askush s’do ta dijë
Çdo hajë, çdo pijë, kjo nënë e bijë.
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MOLLA T ’KËPUTUNA
Molla t ’këputuna nji deget,
dy qershija lidh n ’nji rfan’,
ato dy motra n ’kufit e geget
i rrëmbyen disa rufjanë,
për pun’ të ndyta, detit m ’at’an.
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I NJOHA NJERËZIT
I njoha njerëzit në punë,
i njoha në shpiije në dhunë,
i njoha në burg, ku më shpunë.
Të njoh më njeri s’më pëlqen
dhe dal e shëtis me një qen.
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Një gjyshe e vetme ka vetëm një mbesë.
Të rrojë ta shohë dhe nuse ka shpresë
po mbesës s’i pritet sa plaka të vdesë.
Ajo as ndërmend nuk e shkon një martesë,
se moda ka dalë me bashkëjetesë.
02.08.2004
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RROBAQEPSJA
Kur shoh makinën qepëse më dridhet mishtë,
Se kam prej saj kujtimin më të trishtë.
Punoja në greqi nga njëzet orë
më duheshin dhrahmi, para në dorë,
se burri shkoi më la me dy femijë të gjorë.
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VDEKJA E NËNËS
Ai nuk erdhi dot nga Greqia
kur vdiq e ëma e tija,
që rronte e vetme te shtëpia.
Atë e varrosën komshia.
Kujiste qeni, blegërinte dhija.
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I SEMURI
I vetëm ësht’ ai dhe i sëmurë
në shtëpi nuk ka asnjë njeri tjetër,
s’i venë të vetët as miqt’ e vjetër,
nga kati i pestë sheh botën ai burrë
dhe s’di, në ësht’ ai, a bota e sëmurë.
14.01.205
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RRUGA PER JANINE
E morën mërgimtarët rrugën për Janinë
e morën prindët bashkë me feminë,
do shkojnë të shërojnë varferinë,
do shkojnë po, siç shkojnë, tok, s’do vijnë
Oh! Shqipëri që po humbet rininë!...
27.01.2005
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KAMARIERI
Djaloshi, kamarier në kafene,
mbarova juridikun - më tha dje.
Mbarova po, ja, mbeta këtu se...
Ç ’t’i thoja djalit? Ngela sy përdhe
më vajti në kurriz ajo kafë.
16.03.2005
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Rron plaku, ha e fle, në dhomën si kuzhinë.
Martoi çup’ e djalë edhe shiti shtëpinë.
Ata nuk vijnë dot ta shohin sot të zinë
Sepse me telefon u bie mjaft më lirë
T ’i thonë rrallë herë “natën e mirë”.
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E hapi librin dhe i plasi një e qarë.
Fëmijët e saj në botë të shpëmdarë.
Dy djem-burra, burra, por beqarë.
I treti kush e di se ku - i vrarë.
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PËRBUZJE
Disave kjo u vjen për mbarë
të gjith t ’i quajnë kusar,
një vul’e zezë, e paparë,
për kaq të mjerë mërgimtarë
që me përbuzje i quajnë shqipëtarë
8.10.2004
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NË TREG TË QYTETIT
Në treg të qytetit rrjedh shi e rrjedh shi
fshatari i qullur shet mallin e tij.
Kalojnë plot njerëz, por kush nuk u qas
s’bleu dot për kasollen ca metra plastmas
u kthye i qullur me qenin nga pas.
16.10.2004
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PËRQAFIMI
Ai erdhi pardje nga Italia
Pas njëzet vitesh larg po e takoja.
S’më fliste dot, lotonin sytë e tija
As unë nuk po mundja gjë ti thoja
Po përqafimi tha ç ’nuk thoshte goja.
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PUTHJA
A mund ta puth çupkën tënde moj bijë?
M ’u thanë buzët të puth një femijë.
Më iku vajza me mbesën në Kanada.
Më iku çuni, po nipçen s’ma la.
Të puth një fëmijë buza m ’u tha.
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NIPÇJA NË FSHAT
E shpuri nipçen në fshatin e vet,
ku shkollë bosh e pleq e plaka gjet.
Këtu s’kam shokë - tha çuni me drojë.
Ç ’të bënte gjyshi? U ngrit të shkojë
dhe fshatin e vet s ’e zu më në gojë.
10.07.2004
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LIPSARËT
Atë e lindi një grua lipsare
babanë s’e njeh, të aferm s’ka fare.
U rrit me buk’ misri në trotuare.
S’di ç ’ësht’ abetare, tani pi cigare,
se ka një të dashme, një çupkë lipsare.
17.07.2004 ^
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VETMIA
Ata të dy pleqtë kujtojnë të ritë,
kur prisnin, përcillnin, plot njerëz përditë
Tani nuk troket asnjeri n ’atë derë,
madje, telefoni, u bie rrallëherë
pëmet pinë bam a që gjumi t’i zerë.
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BASHKIM FAMILJAR
M ’u dha “bashkim familje” o baba
po mamin tënd, o bir, si mund ta la?
Një jetë, të dy bashkë, krah për krah,
tek vdiste, më tha: mbahu mos u tund!
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DROGA
Ah! Se ç ’domethënë, e dij un’ si nënë.
Djali im i vetëm me grusht më ka rënë.
Nga kjo flamë drogë po i qëllon dora,
kur atë s’ia japin pa pare ca horra.
Po ku t’ia gjej lekët për dit’ un’ e gjora?
3.03.2005
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Një burrë i zeshkët, i verbër, lipsar,
me çunin përdore kalon në pazar.
Daulles i bie se vjen ramazan,
t ’u falin do pare, kjo shpresë i mban.
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NE ARGJENTINE
djalin dhe nusen shkoi gjer në Argjentinë
Dhe burrin, varrosur e la në Tufinë
Po natën, rri zgjuar dhe qan në vetmi
Për burrin e saj, për varrin e tij,
se s’ka kush ti mbjellë një lule tani.

99

PETRAQ KOLEVICA

MIKUT TIM O.S.
Të mbeturit jetimë pa u lindur,
sot gra e burra me flokë të thinjur
me dhembje, lot e vuajtje të nginjur,
të mbledhur përkujtonin baballarët
shqiptarë që u vranë nga shqiptarët.
22.11.2004
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TRUPROJA
President’ i firmës u vra,
si dhe truproja e tij.
Për presidentin ç ’nuk u tha!
Madje u mbajt një ditë zi.
Truprojën e qau veç nëna e tij.
01.03.2005
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PARA PËR ÇMINIME
Do jepen para për të çminuar tokat!
Fshatarët dëgjojn’ e ngadal’ tundin kokat!
Se ferrat po rriten mes fushave djerrë
te shkoll’ e çdo fshati të zonës së mjerë
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KËNGËTARËT
Ai këngëtar, ajo këngëtare,
i flakën të dy pasaportat shqiptare,
se morën shtetësi të një vendi me pare.
Një ditë n ’atë vend do jenë dy varre
me emra shqiptarë, larg tokës amtare.
22.07.200
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MËRGIMTARËT
Na erdhën mërgimtarët për pashkë
dhe për festën e vitit të ri
dhe sollën lot e dollarë bashkë
dhe ikën prapë në arrati,
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BABAI SI MBRET
E mori jashtë dhe babën e vet.
“Këtu baba, do jesh si mbret.”
“Më rrofsh, e shoh, tani s’do vuaj
po kur të vdes o bir më thuaj,
a mund të më tretë ky dhe i huaj?”
03.2005

106

NË VITIN ’90
Më pa, më pa, më pa edhe më tha kështu:
“Një rul i rëndë, bre, na shtypi keq këtu
mos prisni gjë nga ne e keni radhën ju!”
më fliste mengadalë, brengosur e vrerosur,
~ 'ë burrë shtatthatim, kushdi sa vjet burgos"31.0,
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MOTIVE GEGE 1
Moj voglushja sybajame
Ç ’m ’i ke ngja kaq fort sat’ame
Sa nji plag tashma e përthame
Qi m ’la puthja e saj mbrame
M ’kullon gjak, kur m ’hedh nji t’pame
28.05.2006
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MOTIVE GEGE 2
Moj voglushja sybajame
Shko m ’i thuj n ’vesh sat’ame
Se ai burri me fytyrë të vrame
ka nji plag tashma t ’përthame
Qi i dhamb fort, kur t ’ndiej nji t’fshame
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MOTIV SHKODRE S’HERSHME
“Sa me m ’urue n ’kët dit të dasmës seme,
A thue do t ’mujsh me shok dhe ti me m ’ardhë?”
Kto fjal’ i tha atij plot pikëllime.
“S’mund t’vij me pa se si aq andërrime
kan m ’u varros nën nji fustan të bardhë.”
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KENGET E DASHURISE SË PARË
Kaq poezi, kaq këngë, kaq melodira
Mundohen të jenë kush e kush m ’e mira
Dashurisë së parë ti thurin stolira
Dashuritë e para me stolira plot
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NJË DJAL’ E NJË VAJZË...
Një djal’ e një vajzë, ende të pa rritur
Dashurin’ e parë provuan pa pritur,
por, shpejt, si në akull gjithçka pat rrëshqitur
Pastaj patën mbetur gjith jetën të ndarë
Dhe qeshnin e qanin dashurinë e parë.
28 . 12.2012
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DASHURI TË PARA
Dashuri të para me flori të lara
Një ditë pa pritur mbeteni të vrara
Kufoma të mjera me aq lot të qara
Të varrosura n ’ato zemrat e çara,
Dashuri të para, ah ju moj të marra.
28 .
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DASHURI E PARË NUK HARROHET
“Dashuri e parë nuk mund të harrohet”
Këndon këngëtari gjithnjë
Dikush buzëqesh, e dikush dëshpërohet
Dikush kujton me mall dikë
Dhe këngëtari këndon me t’ëmblin zë.
28. 12.2012
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FOTOGRAFIA E GRISUR
Ajo e grisi atë fotografi
Dhe gjithë natën u gdhi duke qarë,
Se iku ai me një tjetër n ’Angli
Duke i shkelur, duke tërhequr zvarrë,
Gjithë ëndrrat e saj të dashurisë së parë.
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U NIS ANIJA
U nis anija e mbushur plot me mërgimtarë
Atje ish dhe ai me një tjetër dashuruar
Siren e anijes klithte, klithte pa pushuar
se nga bregu përtej, shihte ajo duke qarë
si po mbytej në det dashuri e saj e parë.
24.01.2013
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DHURATA E MËRGIMTARIT
Lejlek të praruar me nj’emër në sqep
e mbante ajo zbukurim përmbi bluzë
- Dhurat’ e atij që e puthi në buzë në vjeshtë lejleku shtegtoi po pastaj,
u vra e s’u kthye mbi bluzën e saj.
22.11.2004
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SHTËPIZA E VJETËR
Tek bridhja pardje në qytetin tim
kalova andej nga shtëpiza e vjetër,
po s ’munda t’i hidhja dot një vështrim.
U drodha, kur pashë të dilte një çun tjetër.
Shtëpiza e vjetër. Sa shumë trishtim.
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PLEQTE
Fëmijët dalëngadalë mësojnë të flasin
Po, pleqtë, dalëngadalë mësojnë të mos flasin
Se, femijët rriten e u bërtasin,
Komshinjtë dëgjojnë e i përflasin
Dhe pleqtë shëtisin, ndonjë shok të hasin
24.0<
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Të bëjnë miqtë një nderim plot dashuri
për tërë punën tënde në rini,
dëgjon duartrokitje dhe lëvdata,
por festa sos... kur vjen e bie nata
të ther më thellë plaga pleqëri.
09.02.2005
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s’i prishi pun’ askujt se iku plak’e gjorë
u plas përdhe përmbys me fshesën në një dorë,
se, ndoshta, kush e di, do desh të fshij ’ oborrë
pa gdhirë mirë ish dhe binte, binte borë...
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NETA NJË PLAKË KORÇARE
S’u zgjua më.U shua plaka e mjera
s’do çohet më h e rë t, ashtu si nga hera
s’do vejë në kishë të ndezë qiri
s’do vadisë më lulet nëpër saksi
s’do të bëjë më reçelin me qershi
28 . 12.2012
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FALMINI KËTOTANKA
Vështirë të thurrësh një tanka sot
Për këtë vend, ku u derdhën kaq lot
Dhe bën të çohet e s ’po çohet dot
Pra, falmini tankat e librit tim
Që kanë vargje me kaq hidhërim.
23.11.2011
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HAJKU TË HIDHURA
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PAK FJALË MBI HAJKU-N
Edhe Hajku është një formë e veçantë e poezisë japoneze e
përbërë prej një strofe me tre vargje. Fillimet e Hajkut janë aty nga
shekulli i gjashtëmbëdhjetë. U zhvillua në shtresat e ulta të
shoqërisë japoneze të asaj kohe.
Hajku është, para së gjithash, të dish të shprehësh sa më shumë
ndjenja e mendime me sa më pak fjalë. Poeti, vetëm sa e ngacmon
mendimin e lexuesit, i jep drejtimin duke i lënë fushë të hapur
fantazisë së tij.
Përdorimi i formës poetike të Hajkut na duket gjithashtu se i
shkon më mirë përshtat tematikës që jemi përpjekur të trajtojmë.
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Për festa u kthyen mërgimtarët
Shpërthyen e gjëmuan fishekzjarrët
në zemrat s’e ndaluan dot të qarët

131

PETRAQ KOLEVICA

***
Me nipçen në Angli flas në telefon.
Herë s’e kuptoj, herë s’më kupton.
I vogël. Shqipen po ma harron.
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IA LEDHATOI FLOKËT
Ia ledhatoi flokët e bardha. Ia fshiu lotët e nxehta.
Dhe mbetën heshtur të dy, gjithkush me mendimet veta.
Për nipat që ikën mendonin, rënkonin për mbesat e veta.
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I IKËN JASHTË FËMIA
I ikën jashtë femia.
I vdiq dhe e shoqja e tija.
Më hëngri - tha - më hëngri vetmia.
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FËMIJËN E LA NË MATERNITET
Fëmijën e la në matemitet.
S’e tha as emrin, as mbiemrin e tet.
Fëmijë jetim, me prindët gjallë mbet.
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Atje i ngujuar ka katër vjet.
As a.b.c.-në s ’e di çunaku i shkret.
Gjakun e tij kërkon një tjetër analfabet.
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***
Kaq shumë luftra në këtë botë!
Kaq shumë gjak e kaq shumë lotë!
Për paqen flitet kaq më të kotë...
20.03.2005
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Ai që hetues pat qenë më parë,
Ai sot dëshmoi për të pafajshmit e vrarë.
Të tetëdhjetë vjetët e vet kish gjyqtarë.
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Dy pleqtë festonin vitin e ri.
Ajo qante pa zë, ai pinte raki.
Ç ’bën djali sonte, në burg, në Greqi?
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* * *

Prona ësht’ e shenjtë - dikush paska thënë.
Për këtë të shenjtë vëllezërit qenkan zënë.
Vëllai vrau vëllanë dhe të shenjtën nënë.
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E di. Për krishtlindje do jem në gosti,
po ç ’bën ajo plakë që s’ka asnjeri?
Dhe djalë dhe vajzë - të dy n ’Itali...
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E solli policia me traget,
Atë vajzë të mjerë me kaq tualet.
Ç ’tu thotë i ati fqinjëve të vet?
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*
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Një plak i uritur nën strehë po rri.
Një qen m ’i uritur po bredh nëpër shi.
Të dy do të ngordhin pa i parë njeri.
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* * *

Një plakë e zeshkët, te bregu i lumit,
pa ngrënë, pa ngrohur, në cep të bodrumit,
nën lecka kish vdekur, në pikë të gjumit.
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* * *

Kjo grua me foshnjën, në trotuar shtruar,
Në cikn’ e acar me një thes mbuluar,
ç ’të bëjë me lekun që i kanë dhuruar?
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"k k k

Dhe në qytetet na erdh pranvera,
por, sa pak lule! Sa shumë plehra!
Nuk sheh më bletë po, miza... Grera...
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***
I more pronat e tua, më vafsh shëndoshë!
- Ç ’më duhen pronat mua, në këtë moshë?
Një djalë që kisha, ma vranë ca kodoshë.
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Të katër djemtë - me gra dhe fëmijë.
Babai i ve, me kë do të rrijë?
Le të martohet, i thamë, ta dijë.

158

159

PETRAQ KOLEVICA

•k k k

S’ka zogj as sorra në qytet.
Edhe atë që i fundit mbet,
ndonjë rrugaç, me llastik’ e vret.
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***
Më ikën dy djemtë, më ikën.
S’i rrita, bre, për Amerikën.
Na fikën ne, pleqve, na fikën.
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* * *

Qante një gma me zë të dredhur,
për vajzën e vogël që ja kishin vjedhur.
Qante një nënë sa një gmsht mbledhur.
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k k k

Qante e qante kjo tok’ e vithisur,
qante dhe qielli përdhe gremisur,
për foshnjën pa emër, sa lindur braktisur.
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* **
Do martohem me ty - i tha nj’amerikan.
Batërflai shqiptare besoi dhe tani qan.
S’vras veten - tha - jo! Do rris djalin kapedan!
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Një nip e kam në Greqi, një mbesë -n’Itali.
Ç ’të bëj, nuk e di. Mbaj qenin në pëqi,
e përkëdhel, e përkëdhel si fëmi.
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***
I pashë rrugët e qytetit: krejt bosh!
I pashë pleqtë tek hiqnin këmbët osh.
Na ikën djemtë - njëri tjetrit i thosh.
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k k k

Çunaku - nja katër vjet, e motra - gjashtë.
Babanë ua vranë, mamanë e kanë jashtë,
njerëzit i shohin e thonë: zoti u dhashtë.
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* * *

U thashë, moj mami: shqiptar s’jam!
Më thanë: s’je grek ti, je çam.
Po ç ’jam unë, moj mami, ç ’jam?
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Ti trokite? Ç ’më gëzove! Tek unë s’troket njeri,
Djalin e kam në Londër, çupën - në Greqi.
Kalo ngadonjëherë dhe trokitm’ o zotëri.
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Kaq shumë vajza nëpër trotuaret.
Më të shumtat, ndër to, qenkan shqiptare.
Si s’çohen stërgjyshërit nga varret?
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* * *

Me pare borxh jetonin njerëzit e asaj zone.
Me pare borxh iku dhe ai me gomone,
me pare borxh ia sollën kufomën prej Ankone.
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•k * Jc

Ah, kjo e keqe, kjo e keqe që më zuri!
Djali me nusen - jashtë. Jashtë punon dhe burri
S’rri dot në shtëpi. Ç ’të shoh? Veç katër faqe muri?
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Ah, ajo foshnjë e flakur në plehra!
Si mundi ta nxjerrë e ëma nga dera?
Për të a për vete të qajë, e mjera?
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***
M ’u bënë dhjetë vjet këtu, në Angli.
Mësova, u martova, kam edhe femi,
po ëndrrat përse më çojnë në Shqipëri?
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“Des Kindes Ruh
Ist thin, und hin ist Jugend und Lieb und Gliick,
Doch du, mein Vaterland! du heilig
Duldendes! Siehe, du bist geblieben.” 1
Friedrich Hdlderlin
“Riickkehr in die Heimat ’*I

’) Qetësia e femijës
Shkoi, dhe shkoi rinia dhe dashuria dhe lumturia
Por, ti atdheu im! Ti, shenjtërisht
I duruari! Shihe, ti ke mbetur.
Fridrih Hëlderlin
“Kthimi në atdhe (vendlindje) ”
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ATDHEU
Rri të shikoj e mendoj, o Atdheu im...
Po ç ’të mendoj më parë vallë?
E gjithë historia jote - një andrallë.
Ti paske qenë çudi, si ai trimi në përrallë;
Zhytur e mbytur e përsëri gjallë,
I gjallë, o Atdheu im,
i gjallë!
I shëndoshë paske qenë, o Atdheu im.
Dergjeshe sëmurë mot e përmot,
Bota t ’i shihte varrët me ndoht.
Deti me dallgët përpiqej bot e bot,
Po buzën e tharë s’ta njomte dot.
I shëndoshë paske qenë, që qëndrove gjer më sot,
I shëndoshë!I
I duruar paske qenë, o Atdhe i gjorë...
Bijt’ e bijat të ikën, rrasur nëpër vaporë,
Bijt’ e tu të varfer, punëtorë e profesorë,
Sa të ishin Zotër këtu, me fatin në dorë,
U shtrënguan të shkojnë te fqinjët, lipsarë e shërbëtorë.
Si s’plase, si s’plase, o Atdhe i gjorë...
I duruar paske qenë,
I duruar!
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I forte paske qenë, o Atdheu im...
Bijt’ e tu harama të bënë shkrumb, si hordhitë.
Pyjet t’i prenë. T ’i therën dhentë e dhitë.
T ’i shembën stallat e shtëpitë.
Në çdo hap që bëje, bije në pritë.
Po ti, me gjirin e mpitë,
I ushqeje femijët, se prisje këtë ditë.
I fortë paske qenë, o Atdhe,
I fortë!
I ëmbël paske qenë, o Atdheu im,
U lindka njeriu te ti e te ti mbërthehet,
Shkon, e kudo që shkon, te ti kërkon të kthehet,
Me aromën e tokës tënde i shijon të dehet,
Se dhe baltë të bëhet te ti, i gjallë ndjehet.
I ëmbël paske qenë,
I ëmbël!
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QYTETI IM
Është Korça që bën flira
Në Altarin Kombëtar
Që në zira dhe trazira,
Nëpër luftra dhe në zjarr,
Di të dalë më e dlira
Dhe për ditë më të mira
E djeg veten si pishtar.
Kam dalë vështroj nga qyteti,
Qyteti i njohur gjithkund
Dhe zemra më bëhet sa deti,
Sa deti i gjerë, pa fimd.
Akasja e bardhë ka çelur,
Ka çelur në kodrat, kudo.
Kam ngelur i dehur, i velur,
I velur e s ’ngopem t ’i shoh.
Dhe s ’ngopem t’i shoh gjithë ç ’janë,
Ku janë t ’i njoh e t ’i di
Banorët e tij që më dhanë
Prej zjarrit të zemrës shkëndi.
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T ’i shoh ato gra si sorkadhe,
Sorkadhe që syri s’u qan
Dhe burrat me zemër të madhe,
Të madhe sa dhimbja që mban.
Dhe dhimbja qytetit mbi shpinë,
Mbi shpinë i shtohet nga mot
Për djemt’ që kalojnë kufinë,
Kufinë nga s’kthehen më dot.
Po prapë s’kërruset qyteti,
Qyteti i njohur gjithkund.
Sado ta lëkundë tërmeti,
Tërmeti themelet s’ia tund.
Se s’tunden as bëmat që bëri,
Që bëri me gjak e me tru.
Dhe shkrumb në u bëfitë i tëri,
I tëri rilind po kështu.
1979
1982

2000
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Shatorja e Luftëtarit Kombëtar, në Korçë
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Fytyra e shatores së Luftëtarit Kombëtar, në Korçë
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BALADA E LUFTËTARIT KOMBËTAR
U ngrit flamuri në Vlorë,
U bë vendi Shqipëri,
Me komitat dorëpërdorë
Hyn në Korçë dhe ai.
Ishte vrarë njëqindherë,
Po s’qëndronte dot në varr,
Mëmëdheut të tij të mjerë
Desh t ’i ish gjithmon’ ushtar.
Pa qytetin e bekuar,
Puthi tokën bërë zhur,
Luftëtar, siç ish betuar,
Shkoi qëndroi atje mbi gur.
Që nga shkëmbi, ku pat hipur,
Sheh përqark e mezi rri.
Zem r’e popullit të shtypur
I rëndon atje në gji.
Shqipërin’ e pa të lirë
Porse balli iu rrudhos,
Sepse ëndrra më e mirë
U vithis e u varros...
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Shëmben shpresat e një jete,
Sepse ngrehin Monarki,
Shqipëria analfabete,
Gishtin vë në histori.

* * *
Na mbuloi e Premt’ e Zezë.
Ra flamuri kuq e zi,
Por në zemrat prap ‘ u ndezë
Zjarre lufte për liri.
Gjaku prapë zu t ’i vlonte,
Se e ngrohte ai zjarr
Edhe pushkën fort shtrëngonte
Luftëtari Kombëtar.
E shtrëngonte dhe s’duronte
Të qëndronte n ’atë vend,
Kur shikonte si rëndonte
Robëria an’ e kënd.
Por... tronditet vend’i tërë,
Një buçim i vjen në vesh,
I gufohet gjoks’ i gjerë,
Syt’ i ndrijn’ e buzëqesh.
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Ndjen si zbresin djalëria
Nga rrugicat me rrëmbim,
Si po mblidhet rrotull tija
Demonstrata për çlirim.
Sheh flamurin si e ngrenë,
Si vjen turma me furi
Dhe këndon “Për Mëmëdhenë”
Për të mjerën Shqipëri.
Krisën pushk’ e mitralozë,
Shumë njerëz ranë atje,
Por ai nuk do të lozë,
Do të vdesë për Atdhe.
Njerëz vrisnin, njerëz vdisnin,
Gjak në rrug’e trotuar,
Por ata nuk mund ta vrisnin
Luftëtarin Kombëtar.
Ai rron siç kanë rrojtur
Gjith’ ata që ran, dëshmor.
Shpirt’ i popullit të vojtur
I valon në kraharor.
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Në kraharor e mban të valë
Dhe e rrit, e bën vigan.
Ai shpirt e grish të dalë
Si të gjithë, partizan.
Edhe tok me ilegalët
Kapërcen çdo postëbllok,
Përshëndet kudo me fjaiët:
“Liri popullit!”, o shok.
Krisi lufta çlirimtare,
Krye ngre kjo vegjëli,
Shqipëria luftëtare
Grushtin ve në histori.

* * *
Dilni nëna, baballarë,
Ja brigada ku po zbret!
Nga gëzimi duke qarë
Korça plakë del i prët.
Zbresin djemtë luftëtarë
Që i prun’ asaj liri.
Tok me ta, në rresht të parë,
Hyn në Korçë dhe ai.
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Pa qytetin e bekuar,
Puthi tokën e iu fal.
Armë ngjeshur, siç pat shkuar,
Shkoi, qëndroi në pjedestal.
Eshtë vrarë njëqind herë,
Por ai s’rri dot në varr.
Mëmëdheut, pëmgaherë,
I rri roje dhe ushtar.
Ai vetë i di pritat
Dhe n ’u dashtë, në çdo gur.
Ngre dëshmorët e komitat
Të luftojnë si dikur.
Kush pandeh se ësht’ i ngrirë?
Ta mësojë, në s’e di:
Shpirt’ i popullit të lirë
I valon atje, në gji.
Shpirt i popullit si llavë.
I shpërthen nga gjir’ i vet.
Ngre më këmbë një Moravë,
Mban të gjallë një qytet.
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N ’atë shesh, ku rri i qetë,
Vetullvrenjtur dhe krenar,
I paepur do të jetë
Luftëtari Kombëtar.
Pushkën mban posi at’ herë,
Kur u vra për Shqipëri.
Ra..., po ngrihet që të bjerë
Njëqind herë për liri.

e iwna

BALADA E TRIMAVE
Më 1912 patrioti Vasil Tromara, shok dhe bashkëpunëtor i
T h e m isto k li G ërm enjit, vrau në K orçë K om andantin e
xhandarmarisë turke, satrapin Rexhep Palla.
Në kuvend po rrinin mbledhur
Ata trimat më të zgjedhur,
Ata djemtë më shtat-hedhur,
Në mendim të thellë kredhur.
Po kush ish ky kapedan
Me kaq armë në gjerdan,
Me flamur nën xhamadan
- Kokën lart gjer në tavan
- Që në krye vate ndenji?
Ish Themistokli Gërmenji!
Mbretëroi qetësia.
Rrotull prisnin djemuria,
Ç ’do të thoshte goj’ e tija,
Si do fliste Shqipëria.
Se, kur flet Themistokliu,
Më s ’përmbahet dot i riu,
Mu në flakë hyn njeriu!
Edhe sot, si kurdoherë,
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Ja, u ngrit, e foli prerë:
“Shokë, pika të na bjerë,
Në mos vënçim në vend nderë.
Po duron kjo tok’ e mjerë
Rexhep Pallën që përherë
Gjë të ligë s’lë pa bërë
Një qytet tmerroi, të tërë,
A ka kohë për të pritur?
Korça jonë e cfilitur
Po duron, po prët... e gjora,
Prët nga ne ta bëjmë fora,
Se at’ here kur vjen ora
Korçës nuk i dridhet dora!”
Atë çast i del përpara
Djali trim Vasil Tromara
Flokë-verdhë, n ’ar të lara
Përmbi ball balukeshkara.
Del, qëndron aty, më këmbë,
Shtrëngon nofull, shtrëngon dhëmbë
Sa mend nxuarë shkëndija.
Veç t’i shihje syt’ 'e tija
Sesi ndrinin nga stuhia
Që i ziente në krahruar!
Heshti pakëz, i menduar
Pastaj foli flakëruar:
“Kapedan, të qofsha truar!
Lerma mua. Jam betuar!
Krahu që në sup m ’u thafitë,
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Plumbi im në mos e vraftë!”
Heshti. Heshtnin. Të nemitur
Shihnin shokët e kalitur
Këtë djalë të parritur.
Atëherë është ngritur
Themistokliu i ndritur
-I shket loti në qepallë Edhe shkon e puth në ballë.

* * *
Çirret, ngjiret një gëmetë,
Çajnë jevgat dairetë,
Gumëzhijnë kafenetë,
Rexhep Palla vet’ i dhjetë
Kanë shtruar plot mezetë.
“Pi e pi, o Rexhep Pallë
me gjysmë-hënë mbi ballë.
Rexhep Pallë, shok me djallë,
Pi dhe ca sa je i gjallë... “
Këto thosh Vasil Tromara
Dhe u nis t ’i dalë para.
Temena i bën, të gjatë,
Dhe pastaj nga dor’ e majtë
Merr i nxjerr një copë kartë.
- Letër - bej - nga Port’ e Lartë!
Mori beu atë letër...
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Atë çast me dorën tjetër
Nxjerr koburen që nën setër
Dhe ia shkrep një herë kresë
Pastaj një, dhe një, plot pesë!
Si të shtëna të rrufesë.
Ato plumba kur i mori
Palli Rexhep Pallë horri
Hungëroi si hamëshori,
Dhe kjo krismë mes qershori
I dha jetës tjetër ngjyrë
U zhduk frika që pat hyrë
Qeshte, ndriste çdo fytyrë
Edhe lumi erdh’ i fryrë
Lau shpëlau at’gjak të ndyrë!
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Shatorja e Th. Gërmenjit, në Korçë
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Th. Gërmenji (1871-1917)
Shënim:
Këtë baladë e shkrova më 1975-76, me rastin e gjashtëdhjetëvjetorit të shpalljes së Republikës së Korçës (më 1916) nga Th.
Gërmenji.
E dërgova për botim në dy të përkohshm e letrare të
rëndësishme të asaj kohe në Shqipëri, por nuk u botua sepse - siç
thanë - ekzistonin disa dyshime që Th. Gërmenji e paskësh shpallur
Republikën e Korçës për ta shkëputur nga Shqipëria.
Pavarësisht nga fjalët e bukura që zyrtarisht thuheshin
ngandonjëherë për të, kjo kështu duhet të ketë qenë, përderisa Th.
Gërmenjit, që Korça i pat ngritur monumentin qysh në vitet ’30,
partia nuk begenisi t ’i jepte titullin “Hero i Popullit” (pas vdekjes),
siç ua pati dhënë shumë të tjerëve, disa prej tyre me veprime
patriotike shumë më të zbehta nga ato të Themistokliut.
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BALADA E BURRIT BALLËNDRITUR
Ishte koha madhështore,
Shqipëria kur po mbruhej,
Kur mes flakës botërore,
Fat’ i saj në letra luhej.
Kur i shkelën mbi flamurë...
Dhe i ranë për ta vdekur...
Po ky vend s’ka mbetur kurrë
Pa një burrë zemërhekur.
Papo ja! Kur Shqipërisë
Më s’i dukej dot as shenji,
Përmes zisë dhe stuhise
Del Themistokli Gërmenji.
Fjal’ e tij, si flakë zjarri,
Zjarr i ndez çdo atdhetari,
Ngre çdo zemër luftëtari,
Ngre të vdekurin nga varri!
Edhe ngrihen që pa gdhirë
Gjithë komitat si më parë
As me gjumë s’janë ngirë
Dhe as gunat s’kanë tharë.
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I rrëmbejnë pushkët prapë
Që akoma tym lëshojnë.
Lidhin plagët me një napë,
Shkojnë vendin ta shpëtojnë S ’i ndal dot kjo cikn’ e ftohtë,
S’i ndal dot se fryn veriu,
Se s’i ndal kurrgjë në botë
Kur thërret Themistokliu!
Ja! Ky burrë ballëndritur
Del të flasë në ballkon.
Gjith qyteti është ngritur
Gjith bota rri përgjon.
“Shokë, - tha, - me të pabesë
Shqipëris’ i ngulin thikën,
Po s’e lëmë ne të vdesë.
Prandaj shpallim Republikën.
Asnjë luftë, asnjë gjëmë,
S’na kthen prapa më tani.
Shqipërinë, siç e bëmë,
Do ta mbajmë Shqipëri.
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Le t ’i verë bota flakë,
Krejt nga hartat le ta fshijë,
Po këtu, në Korçën plakë,
Zem r’ e saj do regëtijë.
Dhe liria do të vijë,
Do të vijë doemos,
Sado nata që të nxijë,
Sado dimri që plakos.
Që nga gjoksi nxjerr flamurë,
Ia lidh pushkës dhe e ngrë.
Kush i thotë vetes burrë
- Tha, - të vdesë, për këtë!
Mes ushtarëve francezë,
Mes armiqve anemban,
Fush’e kuqe, Shkab’e zezë,
Flakëron nëpër tufan.
Era fryn. Valon flamuri.
Majë pushkës po valon
Edhe gjithë atij burri
Loti faqes i kullon.
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Bën çudi kushdo që sheh
Si po ngre atje flamurë.
Kush s’e njeh s’kupton ku fsheh
Kaq guxim në gjoks ky burrë.
Sheshi zjente. Rrugët vlonin
Plotpërplot me burra, gra,
Dhe kambanat gjith kumbonin
Si për Pashkët e Mëdha.
Njerzit kapur doradorës
E shikojn’ me krenari,
Ndërsa fluturzat e borës
Hedhin valle rrotull tij.
Dhe ai kërkon ta ngrerë
Atë flamur gjer në re,
Që shqiponja me dykrerë
Të mos bjerë më përdhe.
Se për të s ’pat kurrë drojë,
Rroi e voi e ra për të
Dhe valon dhe do valojë
Me flamurin gjithënjë.
Dhjetor 1976
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BALADA E SULIOTEVE
Ia kushtoj kujtimit të nënës sime që ma tregonte qysh kur isha
femijë i vogël, historinë e luftrave të suliotëve ose ma këndonte
këngën e grave dhe të çupave suliote që me valle e këngë në gojë
u vetëvranë duke u hedhur nga shkëmbi në humnerë, për të mos
rënë në duart e Ali Pashait të Tepelenës.
Ja, i shoh ku kanë dalë!
Kanë dalë, mbushin malë,
I shikoj si t’ishin gjallë
Tek i rrinë Pashajt përballë.
I shikoj e po nxjerr mallë
E stërgjyshëve me pallë.
Të shoh të gjallë, Xhavellë!
Po, e shoh, atje mbi shpellë,
Si një div nga toka pjellë,
Me lëkurë dashi pshtjellë,
Tek buçet me zë të thellë,
Shpata tek i ndrit në djellë.
Ja, ku duket aty pari,
Mark Boçari, bir shqiptari,
- D jal’ i bukur posi vashë Shtat të lartë katërpashë,
Të përveshur krah e llërë,
Kryetlart, ballin të gjerë
Hundën poshtë pak të kthyer’
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Buzët mbyllurur e mbërthyer.
Dejt’ e zverkut të bumbyer,
Tok me burrat shoh dhe gratë
-Ato gra me shtat të gjatëAta sy q ’u shtojnë nurë,
Ata flok, atë lëkurë
Aq të bukur ngjyrë gruri.
Gra, këto, me zemër burri!
Ja, tani, në këto grima
Shfaqen kaq e kaq trima:
Shoh të gjithë sesi rrinë
Shoh si mbajnë përmbi shpinë
Histomë dhe lavdinë.
Sot e mot ke për t ’i gjetur
N ’atë mal ku kanë mbetur
Të pavdekur, të patretur,
Për liri aq fort të etur.
Atje janë, të paepur,
Posi shkëmb me shkëmbin qepur.
Edhe sot atë qëndrim,
Atë luftë e guxim
E këndojn’ me përmallim
Fushat, kodrat, malet tona.
Kur fryn era me tërbim,
Gjer tek ne i vjen jehona.
Dhe ky shëmbull madhështor,
I kaq trimave theror,
Tok me gjakun stërgjyshor,
Rron e vlon në zemrat tona.
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BALADA E KRESHNIKËVE
Të nderuar lexues!
Më lejoni t ’ju them se, për të kuptuar këtë baladë, është e
domosdoshme t ’ju rikujtoj një legjendë të rrallë nga koha e
kreshnikëve të hershëm si Gjeto Basho Muji, Halili e të tjerë:
“Kallxohet, se Muji e Halili paskan pasë ndeshë nëpër mal
nji bati, qi mbante në brez nji pushkë të moçme.
Shka asht ai send? e pyetë Muji barinë- shka duhet?
Ky send - ia ktheu bariu - asht për me mbytë njerin, pse e
shpon anë e m ’anë.
Muji u habit, pse s e kishte pa kurr, e tue ia qitë para shplakën,
i thotë bariut: Po bjeri i herë, a mund ta shposh! Edhe bariu s’e çoi
ma gjatë, por t’i dha zjarm e ia shpoi dorën.
Lum Halili - i tha Muji të vllat - na s’kem shka me ba ma mbi
ftyrë të tokës! - e të dy bashkë hyn në birë të dheut e s’u pan ma.
Ky kreshnik, mbas legjende asht ende gjall ndër shpella të
Bjeshkve të Kelmendit, a, mbas disa tjerve, në Qafe të Diellit.
Kallxohet prej të vjetërve, se jo fort larg prej këtyne kohve
tona, nji bari paska ndeshë nëpër mal do burra përsëri të mdhaj:
kta e paskan marrë me vedi e paskan hy me të në birë të dheut. Ai
vend po ishte i dam tanë megja-megja e aty gjindej Muji me Halilin.
Kur e shef barin Muji, i pyetë shokët:
- Prej kah asht ky njeri?
- Prej Dukagjinit - i përgjegjin.
- Avitu këtu, more djalë - thotë Muji - e shtjere dorën në birë
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të shplakës s’ëme, se due me pa pale sa forcë i ka mbetë atij vendi,
qi dikur ka qënë ma i forti.
- Mos ia shtje dorën - i thanë shokët bariut - se ta këputë; por
shtjerja njicopë çelik!
Bariu i ndigjoi. Muji e shtrëngoi aq fort çelikun, sa e shtypi si
t’ishte kënë dylli, mandej tha: Ala kënka i fortë ky vend, por jo si
atëherë, kur kam pasë kënë un me Halilin e me shokë të tjerë.
( “VISARET E KO M BIT” Vëll.llFXV)

* * *
Ja Muji! Malësor e gjeolog i gjallë.
Shih ç’djalë punëtor! Kudo e ke në ballë.
Shkon Muji mal më mal e shkëmb më shkëmb e shpellë,
Kërkon, gërmon e shkon në shpellë thellë-thellë.
Gërmon... po sot s’kupton ç’shikon kështu papritur!
Ç’të qe atje, nën dhe, ky vend i vetëndritur?
“Kush vjen këtu më zgjon ? Kush do në log të dalim ?
Kush qenka ky kreshnik që paska çarë malin ?”
Kështu po flet ai dhe shpejt i erdhi pranë.
Qëndruan përkundrejt dhe drejt në sy u panë.
U ndal si për çudi dhe s ‘gurgullonte uji.
Aty, përpara tij, ish Gjeto Basho Muji.
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Sheh Muji dhe e njeh kreshnikun e Jutbinës
Me trupin drejt si dre, me flokë derdhur shpinës.
Me Mujin Muji rri si nip e gjysh përballë.
Drejt Mujin Muji sheh dhe s’lozin as qepallë.
Me Mujin Muji s ’flet, po lart i mbajnë kokët.
Me Mujin Muji ngjet nga këmbët gjer në flokët.
Dy Mujë, për të dy, një brumë u gatua.
Qëndrojnë sypërsy, syshqipe e syfajkua.
Dhe M uj’ i Madh i flet: “Kush je? Ç’kërkon tek une?
Të bardhat Zana, pra, tek unë pse të prunë?
A je kreshnik, a ç ’je? Në je si ne të tjerët
Nëm dorën, m ’u afro, ta tokim tok si herët”.
Qesh M uj’ i ri, po qesh e dorën zgjat ta tokë.
Qesh Basho Muji, qesh, sikur të ishin shokë.
Qëndruan s’di se sa të dy si të shtanguar,
Shtrënguar duart fort dhe zemrat fort afruar.
Kreshniku Muj e ndjeu djaloshin e një gjaku
Djaloshi M uj’ i ri ç’i ngjaka atij plaku!
Dhe foli M uj’ i Madh me ijalë si qëmoti.
Po flet e tek po flet i shket një sumbull loti:
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“Te prita, M uj’ i ri, të vish me vite prita...
U ngrita të të shoh, të pashë dhe u ndrita. “
Dhe ulen që të dy të rrinë pran’ e pranë,
Të flasin tok, të dy, si biri me babanë.
Tregonte M uj’ i madh me atë zë të butë,
Të butë, sa që ngjan, si këngë me lahutë.
Dhe kish kaq bukuri kjo tjal’ e tij e lashtë....
Si grur’i farës ish, pa byk e myk e kashtë:
“Kam qenë përmbi dhe që në fillim të herës
Qëkurse s’mbahet mend... që kurse lindën njerëz.
Krejt llirinë, krejt dhe Arbërinë pashë
Dhe s’qasa në shtëpi Baloz’ e Harambashë.
Por zbrita te ky vend që kur u ndez baroti,
Që kur u bë me të m ’i dobti më i zoti.
Që kur na erdhi turp, ne, burrave të shpatës,
Të vriteshin me plumb si një kusar i natës.
Prandaj u luta fort të më përpinte dheri.
Halili m ’erdhi pas në këto vende terri.
Në fund e më në fund erdh Gjergj Elez Alia
Dhe s’di në pati më kreshnikë Arbëria.
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Më thuaj, o vëlla, a pati më kreshnikë?
Kreshnikë nga ata që s’kanë nga plumbi frikë?”
Hesht M uj’ i Madh e prët nga Muj’ i ri një fjalë.
Përgjigjet M uj’ i ri, i matur e ngadalë:
“Veç me barot e plumb s’u vel ky vend i vuar,
Veç me barot e plumb pluguar e plehruar.
Mbi fush’e mal, gjithkah, veç plumb i ra si vesë
Shpesh drith e bar iu tha, po mundi gjall’ të mbesë.
Flamuri flatra ka, s’u dha nga plumbat grisur,
S’u vra kushdo që ra me plumb në gjoks qëndisur.
Me plumb u ranë shpesh dhe thanë se i vranë....
Vret plumbi, vret këdo, po jo kreshnikët tanë.
Ja! Plumb e predha priti Mici dhe Selami,
Po predha as i vrau e as u shuhet nami.
As vritej dot me plumb kreshnik Themistokliu.
Në zemrën zjarr të tij dhe vetë plumbi shkriu.
E skuqi plumb’ i zi Bajramin mu në ballë
Po ja tek është sot i gjallë ndër të gjallë.
Dhe Gurakuqin trim, ta vrisnin qenë rrekur,
Po vritej dot me plumb gojmjalti zemërhekur?
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Kreshnikut Isë i ra me plumba bir’ i shkinës,
Po rron e shkon feston me çunat e Prishtinës.
Një Muj, një Ulqinak, në gjak u la kreshniku,
Armikut iu bë prak, po dot s’e vrau armiku.
Dhe erdhi m ot’ i madh me malet plot kreshnikë.
Me plumb s’i vranë dot, se plumbat kishin frikë.
Ndonjë që shkëmb në shkëmb s’u shemb, nga breshr’i plumbtë
Të gjall’ e gjen gjithnjë, në piedestal, të tunxhtë.
Kreshnikë kish, baba, disa në gojë zura,
Kreshnike kish dhe gra të lindura për burra. “
Tregonte M uj’ i ri, përmendte ngjarje, emra.
Dëgjonte M uj’ i Madh e i gufonte zemra.
Dhe zana që dëgjon, gëzon si zem r’ e Mujit.
I ndrit i bardhi trup si shkum’ e bardh’ e ujit.
Kënaqej Muji plak dhe n ’atë çast gëzimi
Rrudh ballin pak nga pak dhe prapë foli trimi:
“Përjetësisht do fle, po sot a mund të gjesh
Kreshnikë n ‘Arbëri si zemra do ma desh ?”
Por, o bo bo se ç’tha ky M uj’i ri nxituar
Sikur mbi Mujin plak me plumb të kish qëlluar:
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“Si të ta them, baba, s’ta therri dot këtë fjalë
Nga dhimbja tok me të dhe shpirti do më dalë.
Po të ta them, baba, do t ’të shtje helm në zemër.
Në Arbëri më s’gjen ndonjë kreshnik me emër.
Tani, në Arbëri, kreshnikë s’mund të ketë.
Po ikin djemt’ e saj e po e lënë shkretë.
Dhe ndoshta, ndonjë ditë, në këtë vend plot halle,
Baloz’ e Harambashë do vijn, të hedhin valle. “
S’dëgjoi dot M uj’ i madh, i ngjan se shertibet dheu.
Si t ’ishte djal’ i ri nga mllefi brof kërceu.
S’duron dot Muji plak dhe del aty, mbi shpellë,
I ngrysur, zemërak, buçet me zë të thellë:
“Kish Arbëri dhe ka dhe Arbëri do ketë.
Kur ka, pra Arbëri, kreshnikët lindin vetë.”
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TË MOS HARROJMË...
Le ta kthejmë kokën prapa le ta kthejmë
Të nderojm’ ata që nuk mund t ’i gjejmë,
Ata, të sharët, të vrarët, të paqarët.
Dhe le të mos harrojmë sot as mëkatarët
Që historia i ka flakur nga altarët.
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VIGANI QË PREHJE NUK GJETI
At Gjergj Fishtës,
Për kujtim dhe nderim epikut më të madh të shekullit

Mes territ të natës, nja katër spiunë,
Një frat të pafat po tërhiqnin me dhunë.
E nxorën nga burgu, ku hoqi sa mundi
Tani, më të keqen, do hiqte së fundi.
E shanin, e tallnin, gjithë rrugës, pareshtur,
Sa vajtën te varri në kishën e heshtur.
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Atje ishte varri, ku prehej poeti,
Vigan’i lahutës që prehje nuk gjeti
Dhe frati shpejt puthi një gur të lustruar,
Kur pa përmbi të - At Gjergj Fishta - të shkruar
0 frat-o, i thirrën na kazmën dhe bjeri,
Shkallmoje krejt varrin me pllaka mermeri!
“Ky vorr ba m ’u prish, ka m ’u prish dhe shqypnia”
Dhe ra, pushtoi varrin me krahët e tija.
Po horrat u çuan, e shembën me grushta
Dhe varrin e prishën me kazm ’ ata pushta.
Tani frat-o, jepi, gërmo shpejt e shpejt
Dhe eshtrat e varrit këtu nxirri krejt.
Dhe frati gërmonte, ç’të fliste më kot?
Dhe eshtrat që nxirrte i lante me lot.
1 nxori të gjitha po kafka ku ish?
Kërkoje! I thirrën, kërkoje sërish!
Dhe frati gërmonte me thonj e me duar
Që t’mos ta dëmtonte at’ kafkë të çmuar.
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Dhe ja ku e gjeti! Me gishtat e mpirë,
E ngriti, e puthi dhe ngeli i ngrirë.
Si dridhej në duar kjo kafk’ e poetit!
Figura e fratit - fantazm’ e Hamletit.
Tani, frat-o, futi kokallat në thes!
Dhe frati i fuste ngadalë, me kujdes.
Dhe thesin ata, përmbi shpinë ia vunë
Rrëshqanthi e shpunë tek ura mbi Bunë.
Tani, o frat, flaki kokallat në lumë.
Këtë. Jo! - tha frati - këtë s ’e bëj unë.
Si the mo? I thirrën - si the, ti mor qyq?
Po, ffati s ’përgjigjej se po bënte kryq.
Këputi një shqelm të dëgjojë idioti.
Po frati s’dëgjonte se lutej te Zoti.
Dhe qent’ e tërbuar s’duruan më shumë
Dhe kockat dhe ffatin, i flakën në lumë.
Dhe ikën të qeshur e duke nxituar
Të mermin shpërblimin për krimn’ e shëmtuar.

224

e iw na

Po ndërsa fundosej kufoma e fratit
Agimi zbardhonte nga pas Rozafatit.
Dhe ujërat e Bunës vërshonin, ushtonin,
Poetit dhe fratit lavdin’i këndonin.
12. 2.2006
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VANGJUSH GAQI TUSHI
Ka lindur në qytetin e Korçës, më 1914, e vdiq në korrik 1982,
në burgun e Ballshit.
Babai i tij ishte zejtar i thjeshtë në tregun e Korçës. Gjyshi i
tij, nga ana e nënës, ka qenë artizan i njohur në punime artistike,
në argjend dhe në ar (argjendar).
Mbaroi shkollën fillore në Korçë dhe, nga viti 1926. deri në
vitin 1934, përfundoi studimet e mesme në Liceun Francez të
Korçës. Duke parë talentin e tij në pikturë, të aferm të familjes dhe
piktorët S. Xega e V. Mio e këshilluan të vazhdonte studimet për
pikturë. Në vitin 1934, u regjistrua në Akademinë e Arteve të
Bukura, në Athinë, në degën e pikturës, të cilën e përfundoi
shkëlqyer, në vitin 1939.
Prej vitit 1939, vazhdoi studimet në Akademinë e Arteve të
Bukura, në Romë, të cilën e përfundoi në vitin 1942, përsëri me
vlerësimin maksimal.
Po atë vit, u kthye në vendlindje dhe emërohet mësues vizatimi
në Liceun e Korçës, ku punoi deri në fund të vitit 1942-1943. Nga
viti 1944 deri më 1974 punoi si mësues në shkolla të ndryshme të
qytetit.
Në vitin 1974, arrestohet e dënohet me 10 vjet burg e dërgohet
në burgun e Ballshit. I sëmurë rëndë, vdes në korrik 1982. Vangjush
Tushi ishte njeri me kulturë të gjerë. Ai zotëronte e lexonte lirisht
gjuhën greke, frënge, italiane dhe esperanton. Ai, në pikturë, lëvroi
peizazhin, natyrën e qetë, portretin dhe kompozimin.
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Përdori me shumë aftësi teknikën në vaj, akuarel, karbon,
pastel, tush.
Pikturat e tij i përkasin rrymës realiste dhe impresioniste.
Si piktor, ai mori pjesë në shumë ekspozita kolektive dhe ka
çelur disa të tilla individuale.
Më 20 qershor 1939, mori çmimin “Bravio” të Akademisë së
Athinës. Më 1942, mori çmimin. “Studenti më i mirë i Akademisë
së Romës”. Fitoi disa çmime në ekspozitat e hapura brenda dhe
jashtë vendit, si në Aleksandri - dy herë.
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REQUIEM
Piktorit dhe profesorit tim Vangjush Tushi
Piktor i ngjyrave të rralla
“Natura Morta-t i bëri të gjalla
Dhe mandolinës shpirtin ia fali:
Nga telat nuk dilte zë metali
Por zëri i shpirtit të tij si kristali.
Piktorin e mirë e futën në burg,
Piktorin e lirë e ndrynë si murg.
Dëshpërimi në zemër iu ngul si një sfurk.
Dhe erdhën me ngut hetuesit, bishat.
E rrahën, e fyen, ia thyen dhe gishtat.
Piktori s’do mundte t ’i mbante penelat,
Mandolinës s ’do mundte t ’ia prekte më telat.
Rreth tij, të dehur, talleshin kriminelat
Dhe dridheshin pikturat e tij plot jetë
Portretet për shokë dhe miq të vërtetë
Pikturat e gjalla me natyrë të qetë.
Dhe “lulet e fushës” u vyshkën në pëlhurë'
“Profesor Konda” lotonte n ’atë pikturë,2
Dhe Vangjush Mio-n s’e nxinte varri me gurë
Po thaheshin ngjyrat nëpër tubeta.
Mandolina, kitara mbetën të shkreta,
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Piktorin e gjorë po e linte jeta.
Një roje zvarriste piktorin e sëmurë
Piktorin që nuk do të bënte më pikturë
Piktorin që po vdiste dhe s’do të vdiste kurrë.
S’do pikturonte më “fushën me grurë”4
Mandolinë e tij, në radio Korça,
S’do të kumbonte më kurrë.
Vetë Korça plakë rënkonte
Lëngonte nën diktaturë.
6. 8.2006
Shënime
1) “Lulet e fushës”ishte pikturë “natura morta”që i ndjeri piktor
Vangjush Tushi e pati bërë, besoj, në vitin 1959-1960. Paraqiste
një vazo qelqi me lule të mbledhura në fushë. U ekspozua
menjëherë te Galeria e artit që atëherë ishte në ndërtesën ku sot
është Selia e Partisë Social-Demokrate. Në atë kohë, i ndjeri Andon
Kuqali, për këtë pikturë, botoi një shkrim plot lavdërime të
merituara. Sot, në Galerinë e Arteve në Tiranë, nuk e di në ekziston
në ndonjë cep bodrumi ajo “natura morta”që në të vërtetë është
një “natyra viva”.
2) Fjala ishte për pikturën-portret të helenistit të shquar korçar,
profesorit Spiro Konda, pikturuar me një stil krejtësisht të veçantë
nga i ndjeri piktor Vangjush Tushi. Ndoshta ky portret ka shpëtuar
nga duart e shkatërrimtare të sigurimsave. Ndoshta... sepse atëherë
thanë sikur kishte thënë ca fjalë të mira vetë i madhi për profesorin
S.Konda. Mirë, për të dhe ndoshta kishte thënë ca fjalë të mira, po
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jo për piktorin e portretin e bërë prej tij. Nëse ai portret ka mundur
të shpëtojë, është një fat për pikturën shqiptare dhe një çudi. Oh!
Kujtimet s’më lenë të qetë... Më duket se i kam përpara syve se si
i ndjeri Vangjush Tushi, profesorin Konda, të kapur për krahu, e
përcillte deri në shtëpinë e tij. Ecnin të dy pranë e pranë, me hap të
ngadalshëm e duke biseduar me zë të ulët. Besoj se ka qenë kjo
dashuri e miqësi e sinqertë e piktorit ndaj profesorit të nderuar që
i dhanë portretit të tij ato karakteristika aq të veçanta dhe vlera të
larta artistike. Dhe përsëri kujtime të mia... Vera e vitit 49-50,
unë, një djalë 15-16 vjeç, atje, në sallën përgjithësisht pothuajse
bosh të biblotekës së vjetër të Korçës profesorin Konda, që atëherë
ndoshta kishte moshën e gjyshit tim, e shihja me një adhurim të
veçantë tek rrinte i vetëm në një tavolinë me enciklopedinë greke
të hapur përpara e dukej se lexonte me shumë vëmendje. Herëherë, ndoshta pa dashje, thoshte më zë të lartë e të qartë ndonjë
fjalë greqisht dhe përsëri heshtje me sytë përmbi libër.
3)
Natyrisht, lexuesi i nderuar s’mund të kuptojë se ç ’dua të
them me ato ljalë aq të rënda: “Vangjush Mio-n s’e nxinte varri
me gurë”. Sepse lexuesi nuk ka parë një pikturë e cila më duket e
pamundur të ketë shpëtuar pa u çjerrë nga kthetrat barbare të
sigurimsave. Nëse ajo pikturë ka shpëtuar, do të ishte një fat
sidomos për pikturën shqiptare që më duket se s’ka ndonjë pikturë
të këtij lloji.
Si ishte kjo pikturë?
Atje, në të djathtë të kuadrit piktori kishte bërë autoportretin
e vet në gjysmë profil qëndruar më këmbë me kavaletin përpara,
ku ishte vendosur një telajo dhe piktori mbi të dukej se do të
vizatonte një i peizazh. Fare pranë tij, në anën e majtë, ishte
pikturuar Vangjush Mio në gjysmë profil, gjithashtu më këmbë,
230

_____________________

■z/ë f'o rra t e tw n a ______________________

me kavaletin përpara, ku ishte një telajo në të cilën Mio dukej se
pikturonte një peizazh. Të dy piktorët ishin diku në natyrë. Këtë
pikturë e pata parë kur vazhdoja gjimnazin në Korçë, d.m.th.
Vangjush Tushi e ka pas bërë atë pikturë përpara vitit 1952. Me sa
mund të sjell ndër mend sot, pas më se 55 vjetësh, ajo pikturë
besoj ka qenë e përmasave rreth 40x70 cm. Nëse dikush tjetër, i
moshës sime, apo më i moshuar që ende jeton, dhe ka pasur rastin
ta shohë atë pikturë, ndoshta mund të thotë diçka më shumë.
4)
E kam fjalën për një pikturë tjetër të Vangjush Tushit që
nga përmbajtja i përshtatej fort kërkesave të kohës. Paraqitej një
pjesë fushe me grurë, të bollshëm dhe disa fshatarë në plan të dytë
e të tretë e ndonjë gjë tjetër që të kujtonin të ashtuquajturat “Fushata
të korrje-shirjeve” të asaj kohe. Ajo që mbaj mend më shumë e që
më pëlqente më tepër nga kjo pikturë, ishte portreti në plan të parë
i një fshatari tipik të fushës së Korçës e të Devollit, një nga ata
fshatarët e shëndoshë, të vetmit që dinin të kormin me lejlek.
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AI QANTE VËRTET ATË DITË
Ai qante vërtet atë ditë
Qante vërtet...
Nën qiellin gri,
Në një mot me shi,
Qante shpirti i tij.
Tek shihte të tërë atë turmë njerëzish që shkonte
ashtu pareshtur, e heshtur, pa zhurmë, ngadalë,
Pa fjalë të qullur, kokulur përherë si t’ishin,
skllevërit më të pavlerë në këtë botë, ndërsa
spiunët anekënd hetonin me dhelpëri e ligësi për të
gjetur ndokënd me sytë pa lot.
Ai qante vërtet atë ditë
Qante vërtet...
Nën qiellin gri,
Në një mot me shi,
Qante shpirti i tij.
Tek shihte motra, vëllezër, shokë, shoqe, miq,
të njohur, të panjohur, nxënës, mësues, studentë,
profesorë, akademikë me kapelë republike në dorë,
punëtorë të gjorë dhe gjithë njerëzit e tjerë,
veten e tij, një popull të mjerë, aq shumë të
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ndrydhur të shtypur, të shfytyruar, të shndërruar
në skllevër të kërcënuar, të detyruar të shkonin ashtu nën
tingujt vajtimtarë, fytyrëvrarë,
këmbëzvarrë, pareshtur, të heshtur,
ngadalë, pa fjalë, të ngrysur, të kërrusur,
të qullur kokulur të shkonin të tërë sërë-sërë
nderime përt’i bërë kufomës së diktatorit.
Ai qante vërtet atë ditë
Qante vërtet...
Nën qiellin gri,
Në një mot me shi.
Qante shpirti i tij.
S’lotonin syt’e tij
Po, shpirti, shpirti në thellësi
Rënkonte, lotonte vërtet
Për fatin e zi
Të popullit të vet.
Që zvarritej kështu
Posi në skllavëri.
12.2.2007
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PRANVERË E FTOHTË KOSOVARE
Pranverë e ftohtë kosovare,
M e të ikur, me të vrarë, me varre...
Pranverë kësisoj u harrofsh fare.
Bie shi,
Fryn erë e ftohtë.
Rrjedh shi,
Rrjedh gjak
E rrjedhin lotë.
Qumësht gjinjësh
I rrjedh nuses që shtrëngon
Foshnjën e ftohtë në zemër.
E ku t ’i gjesh emër
Gjithë kësaj gjëme të saj?
Qielli pa skaj
Gjëmon
Dhe shi lëshon
Mbi trupa të njomë fëmijësh,
Përmbi çembere të vejash,
Mbi koka me borë thinjash,
Mbi kaçurela të rejash.
Rrjedh shi
Përmbi femijë mekur
Nga të qarët.
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Rrjedh shi
Përmbi të vdekur,
Përmbi të vrarët.
Ç ’pranverë qenka kjo
Moj botë?
Ç ‘pranverë?
Me shi,
Me erë të ftohtë!
Rrjedh shi
I vrullshëm,
I ngadaltë.
Njerëz të unshëm
Ecin nëpër baltë.
Prindër, pa femijë;
Fëmijë, pa prindër.
Grua pa burrë
Bijë, pa baba.
Pleq të sëmurë
Ecin, ecin... Po ja!
Tek ngasin,
Rrëshqasin,
Bien, qyqarët,
Po prapë ngrihen,
Ecin përsëri Kosovarët.
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Dhe rrallë e më rrallë
Kthejnë kryet
Të shohin pyjet,
Tokën e pakë,
Shtëpitë në flakë
Dhe mullarët.
Dhe prapë shi
E madje breshër.
Të ftohtët u futet në eshtër
Dhe fjalë... fjalë...
Në veshët vjen e shpon një gënjeshtër.
Ngadalë!
Kush tha?
Ata?
E shka do t’bahet me na?
Rrjedh shi,
Rrjedh gjak
E rrjedhin lotë,
Të vrullshëm,
Të ngadaltë.
Njerëz të unshëm
Ecin nëpër baltë
S’ka tokë më,
Po llucë, baltë.
Ku të varrosen të vdekurit,
Të vrarët?
Po si t’i gjejnë rrugët Kosovarët,
Në këtë botë të mugët?
Pranverë 1999
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DËBORË DHE LOT
Ai dashuronte një vajzë në fshat.
Djalosh i parritur, djalosh i pafat.
“Do shjcoj, - i pat thënë, - do shkoj në Greqi”.
“Të marrsha të keqen, pa ty si të rri?”
“Do shkoj të punoj, të fitoj që të ble
Unaza floriri, dy copë, për ne”.
“Të marrsha të keqen, t ’u bëfsha, mos ik!
Shih ç ’dimër i ashpër, shih ç ’dimër i lig”.
Po djali u nis edhe ik e nuk sos.
Veriu vërshëllente në malin Gramoz.
Dhe binte dëborë dhe frynte veri.
Djaloshin e hasi në mal Vit’ i Ri.
“Të solla dhuratën, - i foli në vesh.
Unaza floriri në pako do gjesh”.
E hapi djaloshi, unazat i pa.
“Provoje, e dashur, provoje!” - i tha.
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Të dy i provuan, gëzuar sa s’ka.
Në gishtat e hollë u rrinë të mëdha...
Dhe binte dëborë dhe frynte veri.
Gramozi e merrte djaloshin në gji.
Dhe binte dëborë me dit’e me net.
Mbulonte djaloshin dhe ëndrrën e vet.
Djaloshin e gjorë e sollën në fshat.
Vajton mbi dëborë një vajzë pa fat.
Dhe binte dëborë dhe frynte veri,
Një nuse vajtonte mbi varrin e tij.
Vajton vajz’e gjorë, pa zë, në vetmi
Qiririn - në dorë, fustanin - të zi.
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LAMTUMIRË
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VARKA ME VELA
Gjithë jeta ime ishte një varkë me vela.
Lundrova në det që s’kish ujë po lot
Dhe sillja sa mundja korale dhe perla
Nga deti i shpirtit shqiptar dallgë plot
Në mol rri e lodhur sot varka me vela
Albatrosin mban mbi kuvertë plandosur
Por më s’mund të sjëllë korale dhe perla
Se udhët e detit për të janë sosur
Sot varka e vjetër me vela të çjera
sado që fryn era nuk niset dot më
Nuk sjell më korale dhe perla të tjera
Nga deti i shpirtit shqipar si gjithnjë
15.07.2012
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NË GJYQIN E VETVETES
Këtu mbi zemër vura dorën
Dhe nxora vetveten në gjyq
Në të rreptin gjyq ku nxorrën
Të drejtin q ’e vunë në kryq.
E pyeta posi Pilati
“Pse doje të ishe poet?”
Dhe u përgjigja unë i ngrati
Në gjyq ku ndërgjegja thërret.
Po, doja të isha poet,
Që s ’dëgjon asnjë tjetër zë
veç zërit të zemrës së vet,
Që nuk e gënjen për asgjë.
Po, doja të isha poet,
Që mjaltë dhe helm ka në gojë
Dhe plagët e vendit të vet
Të dijë me gisht ti tregojë.
Po, doja të isha poet,
Që me vargun e vet të vërtetë
Për mirë të gjithve u flet
Sado që i hidhur të jetë.
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Po, doja të isha poet,
Që fort i këndon dashurisë
Me mjaltin e vargut të vet
Mbush zemrat e gjithë njerëzisë.
Ndërgjegja gjykatëse më tha
Kalo ngado, i lirë je
Dënim të keq për ty nuk ka
Të keqen me vete e ke.
Eh! Or poet! Ç ’është kështu?
Dhe m ir’ e më mirë të shkruash
Njëlloj si vëllezërit e tu
Dhe ndoshta më shumë do të vuash.
Do të vuash këtu tek ky vend,
Porsi qiri do të tretesh
Me tingujt e fyellit tënd
Për jetë i gjallë do të mbetesh.
30.12.2011
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MOJ ZEMRA IME
Moj zemra ime, moj zemra ime
Përse më bën të tilla shakara
Sikur ke, gjoja, ca çrregullime
Sikur s’je gjoja ajo e para
Moj zemra ime, moj zemra ime
Ti vet’ e di se ç’shok të pata
Në këtë jetë me plot luftime
Mburoja ime ishe dhe shpata.
Moj zemra ime, moj zemra ime
Mos qofshin vërtetë ato shakara
Na presin dhe të tjera luftime
Ku ti më duhesh të jesh përpara.
Moj zemra ime, moj zemra ime
Dëgjo! Për luftë po klith fanfara
Pra mbahu fort e bëju trime
Se, përmbi ty, do të bjerë bara.
Moj zemra ime, moj zemra ime
Ti grenadeija ime besnike
Të biesh e fiindit në ato luftime
Të Vaterlosë sime tragjike.
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ËNGJEJT E KUJTIMEVE
Në natën e qetë
natën e thellë,
Kur më rëndon e më shtyp vetmia
Nga rinia,
Nga gjithë vitet e mia,
Si ëngjej të bukur
Mblidhen e këndojnë e vallzojnë
Këtu te shtëpia.
Dhe zemra që s’fle
Gazmon e rreh e rreh,
Sa më dërmon krahrorë
Zemrën mbaj me dorë
Dhe në ndihmë
thërras gjumin e gjorë.
Po ëngjejt e bukur e rrethojnë
Dhe këndojnë e vallzojnë,
Dhe ora bie
Një, dy, tre...
O ëngjej të bukur
Mos më lini të fle
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Vazhdoni të këndoni e të vallzoni
Po, një mëngjes, gjumi do të më zërë
Këmbana e orës do të bjerë
Po, nuk do të më zgjojë dot
As ju, o ëngjej të bukur
Të kujtimeve
të ëmbla të mia
Nuk do të më zgjoni dot,
Po duke derdhur lot
Do të këndoni zëplot AVE MARIA.
22.09.2011

PETRAQ KOLEVICA

MË VJEN KEQ
Më vjen keq për këto poezitë e mia
Që pakëz tualet nuk u bëra dot
Dhe fjalëve një çik ëmbëlsi tu shtija
Dhe jo kaq hidhërime, brenga e lot.
Më vjen keq për këto poezitë e gjora
Që nuk u vura unaza e stoli
Rruaza prej fjalësh me plot metafora
Sa dhe vet shoqet ti kishin zili.
Më vjen keq për këto poezitë e mia
Që me fjalë të thjeshta, të ashpra, i mbusha
Me fjalë që në zemra njerzish i shihja
Dhe i shkula që andej si gjembat nga fusha.
Më vjen keq për këto poezitë e mia
Që i lidha te ky vend fort e më fort
Dhe të gjithë hidhërimet e brengat e tija
T ’i mbajnë mbi kurriz e patën short.
Më vjen keq për këto poezitë e mia
Të miat do quhen po, ato të shkreta
S’i bëra unë, i bëri Shqipëria,
Që derdhi në to hidhërimet e veta.
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SHOKUT TIM A.M
Ne pleq që s’u plakëm në shpirt e në zemër
Nga jeta që shkon do na mbetet një emër
Do mbetet një gjurmë e thellë mbas nesh
Që s’mundin ta fshinë as shi, as rrebesh.
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KUR TE MOS JEM
Disa që donin të mbetesha n’harresë
Një dite do vine me zor e me përtesë
Të bëjnë ngushëllimet me politesë
Të lënë ca lek në tasin e kafesë
Dhe në ndërgjegje s’do të ndiejn’ asnjë rëndesë.
23.02.2010

250

3 ^ /m rra / e a&na

BOTIME ME SHKRIME ORIGJINALE
TËAUTORIT

251

PETRAQ KOLEVICA

252

fe kowat e umia

PETRAQ KOLF.VICA

KËNGË
NGA
KOHA
EKEQE

PETRAQ KOLEVICA

254

255

ME MITRUSHIN
l5

B

256

3 /ë /c w w it e iwna/

257

PETRAQ KOLEVICA

258

S / i f z f ' e tuji t/j

259

PETRAQ KOLEVICA

260

e m »//

261

PETRAQ KOLEVICA

262

• l/ë .k on'o/

e txm a

263

PETRAQ KOLEVICA

264

k o rra / e m na

265

PETRAQ KOLEVICA

266

3/ë^ /eerm t

|W | i

.

PETRAQ KOUEVKA

ll' .

'

mm i V /

- /<

r n

/ i d

r

*

267

i

PETRAQ KOLEVICA

268

3 /tr /e o tr a / e tjona

BOTIME ME PËRKTHIME TË AUTORIT

269

PETRAQ KOLEVICA

270

'3 /ë/eo w a t e tw na

Mihail Lermontov

DEMONI
Poemë

T A MA RA

Sbtëpii Botuese Eqrem Çabej
TIR A N Ë , 2000

271

PETRAQ KOLEVICA

ermane
e
austriake

272

/eo vra l e iMma

273

PETRAQ KOLEVICA

274

■2/ë^/eorm l e vrm a

275

PETRAQ KOLEVICA

276

e mna

Përktheu nga gjermanishtja

R K o le vica
277

PETRAQ KOLEVICA

278

37<f/covkzI e uena

279

PETRAQ KOLEVICA

280

PËRMBAJTJA

‘

NË UDHËN E JETËS I I ................................................................................... 3
NË UDHËN E JE T Ë S ......................................................................................... 5
ZOGJ SHTEGTARË............................................................................................6
MALL.................................................................................................................... 9
N ’ATË FUSHË TË K O R Ç ËS........................................................................... 16
N ’ATË KORRIK................................................................................................ 17
B O M B A .............................
19
POETËT E VËRTETË...................................................................................... 22
POEMA E QYTETIT........................................................................................ 25
VDEKJA E FJALËS...........................................................................................28
EUROPA E R E ....................................................................
29
NJË ZË NË TELEFON..................................................................................... 30
KUJTIM ET........................................................................................................ 31
KËNGËTARI...................................................................................................... 32
ZEMËR E NJERIUT...................................................................
33
QENI T O M I....................................................................................................... 34
KUJTIME R IN IE ...............................................................................................35
VERA KALOIDHE LULET KREJT U THANË ........................................... 36
TANKA TË H ID HURA................................................................................... 37
NË SHEKULLIN E R I ...................................................................................... 39
PAK FJALË M BITANKAT.............................................................................40
ASNJË NGA TANKAT..................................................................................... 42
DREKË BAM IRËSIE....................................................................................... 44
SAVARRE!........................................................................................................ 46
B R E Z IN Ë IK JE ................................................................................................. 48
BISEDË NË TELEFON................................................................. :................ 50
LARG V EN D IT.................................................................................................52
I BIRËSUARI..................................................................................................... 54
FËM IJAIVARFËR...............................
56
KASOLLJA........................................................................................................ 58
MBELEDHËSII KANOÇEVE....................
60
LIPSARJA...........................................................................................................62

281

TE VARRII B U R R IT ........................................................................................ 64
VARFËRIA...............................................................
MOLLA T ’KËPUTUNA....................................................................................68
INJOHA NJERËZIT.......................................................................................... 70
GJYSHJA.............................................................................................................72
RROBAQEPSJA.................................................................................................74
VDEKJA E NËNËS............................................................................................ 76
ISËM U R I.............................................................................................................77
RRUGA PËRJA N IN Ë....................................................................................... 78
KAMARIERI....................................................................................................... 79
PLAKU.................................................................................................................80
TELEFONI.......................................................................................................... 82
PËRBUZJE............. .............................................................................................84
NË TREG TË Q Y TE TIT...................................................................................86
PËRQAFIMI........................................................................................................ 87
PUTHJA...............................................................................................................88
NIPÇJA NË FSHAT........................................................................................... 90
LIPSARËT.......................................................................................................... 92
VETMIA.............................................................................................................. 94
BASHKIM FAMILJAR...................................................................................... 96
DROGA................................................................................................................97
IV E R B R I............................................................................................................ 98
NË ARGJENTINË.............................................................................................. 99
MIKUT TIM O .S............................................................................................... 100
TRUPROJA....................................................................................................... 101
PARA PËR ÇMINIME..................................................................
KËNGËTARËT................................................................................................. 104
MËRGIMTARËT..............................................................................................105
BABAI SI M B R E T ...........................................................................................106
NË VITIN ’9 0 .................................................................................................... 107
TANKA LIRIKE.............................................................................................109
MOTIVE GEGE 1 ............................................................................................. 110
MOTIVE G E G E 2 ............................................................................................. 111
MOTIV SHKODRE S’HERSHME...........................................
KËNGËT E DASHURISË SË PARË.............................................................. 114
NJË DJAL’ E NJË VAJZË................................................................................. 115

282

DASHURI T Ë P A R A .......................................................................................116
DASHURI E PARË NUK HARROHET........................................................ 117
FOTOGRAFIA E GRISUR............................................................................. 118
U N ISA N IJA .....................................................................................................119
DHURATA E MËRGIMTARIT...................................................................... 120
SHTËPIZA E VJETËR.................................................................................... 122
PLEQ TË............................................................................................................124
NDERIM I..........................................................................................................125
M E R I................................................................................................................. 126
NETANJË PLAKË KORÇARE.....................................................................127
FALMIMI KËTO TANKA.............................................................................. 128
HAJKU TË HIDHURA................................................................................. 129
PAK FJALË MBI HAJKU-N.......................................................................... 130
* * * ................................................................................................................... 131
* * * ................................................................................................................... 132
IA LEDHATOI FLOKËT.............................................................................. 134
IIKËN JASHTË FËM IA ................................................................................ 136
FËMIJËN E LANË MATERNITET.............................................................. 138
* * * ................................................................................................................... 140
* * * ................................................................................................................... 142
* * * ................................................................................................................... 143
* * * ................................................................................................................... 144
* * * ................................................................................................................... 146
* * * ................................................................................................................... 147
* * * ................................................................................................................... 148
* * * ................................................................................................................... 150
* * * ................................................................................................................... 152
* * * ................................................................................................................... 154
* * * ................................................................................................................... 156
* * * ................................................
157
* * * ................................................................................................................... 158
* * * ................................................................................................................... 160
* * * ................................................................................................................... 162
* * * ................................................................................................................... 164
* * * ................................................................................................................... 166
* * * ................................................................................................................... 168

283

* * *

170
* * * .................................................................................................................... 172
* * * .................................................................................................................... 174
* * * .................................................................................................................... 176
* * * .................................................................................................................... 177
* * * ....................................................................................................................178
* * * .................................................................................................................. 180
* * * .................................................................................................................. 182
* * * .................................................................................................................... 184
* * * ....................................................................................................................186
BALADA.......................................................................................................... 187
* * * ....................................................................................................................188
ATDHEU........................................................................................................... 189
Q Y TETIIM ....................................................................................................... 191
BALADA E LUFTËTARIT KOM BËTAR.................................................... 195
BALADA E TRIMAVE....................................................................................201
BALADA E BURRIT BALLËNDRITUR.....................................................207
BALADA E SULIOTEVE...............................................................................211
BALADA E KRESHNIKËVE.......................................................................213
TË MOS HARROJME......................................................................................220
VIGANI QË PREHJE NUK G JE T I................................................................221
VANGJUSH GAQ ITUSHI............................................................................. 226
REQUIEM.........................................................................................................228
AI QANTE VËRTET ATË D IT Ë ....................................................................232
PRANVERË E FTOHTË KOSOVARE.........................................................234
DËBORË DHE L O T ..........................................
237
LA M T U M IR Ë .................................................................................................241
VARKAME VELA.......................................................................................... 242
NË GJYQIN E VETVETES............................................................................ 243
MOJ ZEM RAIM E.........................-................................................................ 245
ËNGJEJT E KUJTIMEVE.............................................................................. 246
MË V JE N K E Q ................................................................................................ 248
SHOKUT TIM A .M ......................................................................................... 249
KURTËM OS JEM .......................................................................................... 250
BOTIME ME SHKRIME ORIGJINALE TË AUTORIT.............................251
BOTIME ME PËRKTHIME TË AUTORIT..................................................267

284

Petraq llo Kolevica, a r k ite k t,
përkthyes e shkrim tar, lindi në Korçë
m e 11.01.1934. N ë v ite t 1952-57, kreu
stu d im e t e larta në Fakultetin e
Inxhinierisë së N dërtim it në Tiranë.
Nuk ka kryer ndonjë shkollë gjuhe apo
le të r s ie , p o r fa lë p r ir je v e d h e
studim eve të veta m undi të zhvillojë
një veprim tari m ia fttë begatë letrare
duke fillu a r me përkthim et e poezive. Q ysh ,ur ishte student filloi
përkthim in nga rusishtja të poem ës "D em oni" të poetit të shqu ar
rus M .J.Lerm ontov, që u botua në vitin 1961. Në vitin 1986 botoi të
parën antologji në shqip të poezive gjerm ane. Në vitin 1989 botoi
të parën dhe deri m ë sot të vetm en antologji të poezisë japoneze.
Më 1998 dhe 2000, u botuan respektivisht librat m e përkthim e
poezish nga gjuhët origjinale "K am njohur sy, o, ata sy" (poezi
ruse) dhe "Poezi gjerm ane, austriake, zvicera ne” . Në vitin 1997
botoi përkthim in nga gjerm anishtja të librit në prozë "Letra gruas
sim e të vdekur". M ë 1992 botoi për herë të parë veprën m e
shkrim e origjinale në prozë, librin "Lasgushi m ë ka thënë" M ë 1993
botoi librin m e poezi origjinale të titu llu a r "K ëngë nga koha e keqe".
Më 1997 botoi librin "A rkitektura dhe diktatura" Ky libër u botua m e
disa plotësim e në vitin 2004. Më 1997 botoi librin "M e M itrushin"
Më 1999, botoi librin "K ështu ngjitesh tek yjet", ku përm blidhen
përshkrim e nga je ta e shkrim tarëve, piktorëve skulptorëve,
arkitektave etj., të shquar shqiptarë dhe botërorë. M ë 2000, botoi
librin m e poezi "Të korrat e vona". M ë 2002, botoi librin
"A utobiografia e Ism ail Kadaresë në vargje" ku je p e t një vështrim
kritik m bi krijim tarinë poetike të këtij. M ë 2000, botoi rom anin "K uja
e kohës" me m otive nga vështirësitë në punën e kuadrove të
projektim it e të ndërtim it në kohën e diktaturës kom uniste në
S hqipëri. M ë 2002, botoi rom anin "Varri i fshehtë" i cili, nga
përm bajtja dhe m ënyra e të shkruarit, është i pari i këtij lloji në
letërsinë shqipe. Më 2003 botoi librin m e poezi origjinale “Zëri që
thiri në shkretëtirë” . M e poezi origjinale ja n ë dhe librat “Tanka të
hidhura” (2005) “Plagë shqiptare” dhe “Tinguj lirikë” (2008).
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