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FSHAT TURISTIK,
POR MUNGON INFRASTRUKTURA

EDITORIAL
Nga MERSIN HOXHA
Kryetar i Shoqatës “STEBLEVA”

Stebleva është shpallur fshat turistik.
Por fshat turistik atje ku nuk ka rrugë,
ku nuk shkojnë dot as turistët, as
njerëzit e zakonshëm nuk mund të
ketë. Kryeministri Edi Rama në një
takim për 100 fshatrat turistikë në
vendin tone theksoi se këto fshatra
do të kthehen në destinacione të
mirëfillta turistike. Sipas tij, e gjithë
qeveria është e fokusuar në këtë
proces. Ai deklaroi se do të krijohet
një rrjet bashkëpunimi mes qeverisë
dhe botës universitare, për projektet
e Programit Kombëtar të Rilindjes
Rurale në funksion të 100 fshatrave
të përzgjedhur për t’u kthyer në
destinacione të reja turistike.
“Të gjithë bashkë do të krijojmë
një produkt, i cili do jetë vlerë e
shtuar në ekonomi. Kemi një hapësirë
pafundësisht me potenciale të
jashtëzakonshme të pashfrytëzuar në
gjithë pjesën tjetër”, u shpreh Rama.
Ai shprehu besimin se turizmi dhe
më konkretisht agroturizmi si një
mekanizëm i tërheqjes drejt fshatit,
falë bukurive të jashtëzakonshme
natyrore, vlerave të trashëgimisë
kulturore, historisë dhe historive
për tu treguar është një instrument
efikas dhe i papërdorur deri më sot
për daljen nga varfëria për kthimin
e vëmendjes së emigrantëve ndaj
vendlindjes.
(Vijon në faqen 2)

Grupi i ekspertëve të AKPT
(Agjensisë së Kontrollit dhe
Planifikimit të Territorit) filloi
punën në Steblevë në zbatim të
projektit të 100 fshatrave turistikë
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FSHAT TURISTIK, POR MUNGON INFRASTRUKTURA
Nga MERSIN HOXHA
Kryetar i Shoqatës “STEBLEVA”
(Vijon ng faqja 1)
Tashmë mund të shihet e ardhmja
aty ku është toka e prindërve.
Ka kaluar shumë kohë nga shpallja
nga qeveria e 100 fshtarave turistikë,
por vemë re se vemëndja është
drejtuar më shumë nga bregdeti
dhe nga vendet turistike malore me
infrastukturë të konsoliduar. Po kur
do të kthehet vemëndja ndaj fshatrave
turistikë malorë si Stebleva , që siç
e di edhe kryeministri e qeveria ka
potenciale të jashtëzakonshme të
pashfrytëzuara. Nuk ka fshat turistik
atje ku nuk ka rrugë, ku nuk shkojnë
dot turistët qofshin këto të huaj apo
vendas. U bë më shumë se 10 vjet që
ka filluar rruga Librazhd-SteblevëÇerenec dhe ka mbetur në mes. Bile
është dëmtuar edhe traseja e hapur
e rrugës që do të asfaltohej. Po për
të mirëmbajtur trasenë e rrugës me
disa makina zhavor duhen vendime
qeverie e tendera.
Banorët e Steblevës, emigrantë dhe
vendas po bëjnë maksimumin, por
duhet forca e qeverisë qendrore dhe
qeverisë vendore. Stebleva tashmë
është një njësi administrative në
vartësi të Bashkisë së Librazhdit,
bashki, e cila ka shumë probleme
të tjera për të zgjidhur dhe e ka lënë
pas dore Steblevën. Këtë e tregoi
edhe dimri i kaluar ku Stebleva u
izolua dhe rruga mbeti e mbyllur për
një kohë të gjatë.
Segmenti Librazhd –Steblevë është
i realizuar në lotin e parë dhe ka
mbetur loti i dytë. Kërkohet pak më
shumë vullnet dhe organizmim për
alokim fondesh, rishpërndarje e më
shumë vemëndje , pasi kjo është e
mundur.
Me datë 20 gusht 2018 ndodhi një
aksident që për fatin e mirë nuk pati
viktima si rezultat kjo, e zotësisë
së shoferit, i cili e ka përplasur
dhe ndaluar mjetin në shkëmb
duke shmangur një tragjedi pasi
në krahun tjetër ndodhej humner
a . Kjo ka ndodhur në “Shkallën e
Lunikut” Librazhd, teksa autobuzi
me 40 pasagjerë po udhëtonte
drejt Steblevës. Ka vite qe kjo
rrugë është lënë në gjendje të
mjerueshme.
Drejtoria rajonale e rrugëve në
qarkun e Elbasanit, Prefekti dhe
Drejtoria e Zonave të Mbrojtura
duhet të bashkërendojnë punën
midis tyre, pasi Stebleva është
e përfshirë në Parkun Kombëtar
Jabllanicë – Shebenik dhe paratë e
hedhura për të do t’u kthehen dhjetë
fish komunitetit dhe bisnesit.

Duket sikur ka një ndalesë, një rënie
në optimizmin e çastit të shpalljes si
fshat turistik dhe kaq. Jo tani fillon
puna, bile një punë shumë e madhe.
Të punohet me objektiva ditore,
për turistët, për rrugën, për
agroturizmin, për blegtorinë, për
pyjet, për bujqësinë, perimet dhe
patatet, për historinë dhe
kulturën e zonës etj.
Por si për ironi , këto
ditë është ndërprerë edhe
sinjali i TVSH, sinjali i
Televizionit Publik
Kombëtar Shqiptar. Sinjali
tokësor ka dalë jashtë
funksionit. Sinjali digjitalb
nuk është përhapur
plotësisht. Komuniteti
dhe bisnesmenët vendas
kanë bërë maksimumin.
Kanë ndërtuar shtëpi
të reja banimi, vila për
turizëm etj, por nuk
mund të ndërtojnë rrugë
sepse nuk kanë asnjë
ndihmë nga shteti apo
nga investitorë të huaj

SHËNIM
REDAKSIONAL

Në numrin e kaluar të gazetës “Stebleva”
është botuar shkrimi “Udhëtim në
Steblevë” nga Agron Mekshi. Autori i
është referuar historisë së lavdishme të
zonës, duke përdorur referencat e autorëve
vendas, por pa i përmendur rast pas rasti.
Theksojmë se disa nga këto referenca
janë të autorit Mehmet Hasani. Redaksia
kërkon që bashkëpunëtorët duhet të jenë
më të kujdessshëm në shkrimet e tyre
dhe referencat t’i sqarojnë rast pas rasti.

apo vendas.
Kryeministri Edi Rama thotë se e
gjithë qeveria është e përfshirë në
procesin e zhvillimit të 100 fshatrave
turistikë, por në Steblevë, akoma
nuk duket dora e qeverisë. Këto ditë
ka ardhur dhe po punon Agjensia
e Kontrollit dhe Planifikimit të

Territorit . Ky është një fillim i mirë.
Le të shpresojmë se së shpejti
Stebleva do të marrë vëmendjen
e duhur nga Qeveria dhe pushteti
vendor në qark, bashki etj.
Kryesorja ka qenë dhe mbetet
përfundimi i asfaltimit të rrugës
automobilstike.
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BUKURITË NATYRORE TË PARKUT
KOMBËTAR “SHEBENIK-JABLLANICË”
Pozicioni gjeografik, relievi
me kontrastet e tij, me një rrjet të
dendur e të pasur hidrik, kushtet
klimateriko toksore të favorshme
për rritjen dhe zhvillimin e pyjeve
e kullotave, burimet ujore, flora
dhe fauna e pasur, përbëjnë
pasuritë natyrore dhe bukuritë
natyrore të Parkut kombëtar
Shebenik-Jabllanicë. Trashëgimia
kulturore dhe bukuritë natyrore
po e kthejnë këtë park në një nga
destinacionet e përzgjedhura për
vizitoret vendas e të huaj.
Disa nga atraksionet turistike
duke filluar nga rruga që të
çon në Fushë-Studën ofron një
panoramë mbresëlënëse me
maja të buta kodrash, të cilat
ndërthuren me njëra tjetrën
si valë deti, që shfaqen dhe
zhduken pas çdo kthese. Përgjatë
rrugës në të majtë të saj ndodhet
fshati Llangë, me një grumbull
shtëpish dy-tre katëshe prej guri,
që përshëndesin nga faqja e

kodrës. Përballë fshatit Llangë në
krahun tjetër të rrugës, një tabelë
tregon shtegun për në shpellën e
famshme të Koshorishtit, Fusha e
Letmit, shpella e Akullit.
Porsa arrin në Fushë Studën
gjendemi përpara një godine
ku Administrata e Zonave të
Mbrojtura në mbështetje të
donatorëve të huaj bëri të mundur
rikonstruksionin dhe kompletimin
e kësaj qëndre në funksion të
turizmit malor.
Qëndra e Vizitorëve e cila
përveç informacionit të bollshëm
që ofron për turistët dhe vizitorët,
ka një kënd të gjerë dhe shumë
të pasur me informacione në
funksion të edukimit mjedisor.
Kjo qëndër ofron informacione
rreth Parkut Kombëtar “ShebenikJabllanicë” si dhe ve në
dispozicion ambjentet në këtë
godinë për takime e seminare.
Kjo është një tjetër mundësi për
të planifikuar ekskursione, vizita,

apo guida mësimore në Parkun
Kombëtar “Shebenik-Jabllanicë”,
duke marre edhe informacionin e
nevojshëm rreth këtij parku. Duke
qënë se qëndra e vizitore është
pranë zonës ku do të zhvillohen
festa lokale është një pikë e
rëndësishme për promovimin
e vlerave të Parkut Kombëtar
Shebenik-Jabllanicë për vizitorët
vendas e të huaj. Nga vënia në
funksion e kësaj qëndre kemi një
rritje të mjaftueshme të numrit
të vizitorëve. Parku ShebenikJabllanicë ofron jo vetëm bukuri
natyrore për t’u vizituar por edhe
aktivitete në natyrë.
Të apasionuarit pas sporteve
të natyrës gjejnë këtu vëndin ideal
për të ushtruar ecjen, marshimin,
alpinizmin, çiklizmin, hipizmin etj.
Banorët e parkut po përgatiten
t’i përgjigjen një fluksi të tillë, duke
ngritur infrastrukturën pritëse dhe
akomoduese. Kushdo që vjen në
park gjen mikpritjen e banorëve

dhe ka mundësi të shijojë një
ushqim të pasur tradicional,me
shije të vecantë, bio.
Në Steblevë janë ngritur
shtëpitë e para alpine të cilat
ofrojnë të gjithë komoditetin e
nevojshëm për turistët. Kohët
e fundit kjo zonë është futur në
guidat turistike të Shqipërisë si një
ndër destinasionet e preferuara.
Turizmi malor po rezulton
sektori me të ardhura me pozitive
duke sjell kështu rritjen e të
ardhurave ekonomike lokale për
komunitetin e zonës.
Rritja e kujdesit për mbrojtjen
dhe mirë administrimin e zonave
të mbrojtura, të këtyre bukurive
natyrore e pasurive me vlera të
pallogaritshme, që na shërbejnë
sot do të shërbejë edhe për brezat
e ardhshëm.
Armela ROÇI,
Sp.menaxhimi
Ad ZM Elbasan

STEBLEVA

4

Nr.37 / Shtator 2018

GJYSHI I ATATURKUT ËSHTË NGA STEBLEVA E DIBRËS
(Bashkëfshatarët tregojnë për tokat dhe stanet e të parëve të tij)

Nga NADIRE BUZO (Nura)
Çfarë ka thënë Eqerem Çabej dhe
tregime të shumë pleqve dibranë,
bashkëluftëtarë me Mustafa Qemalin
si: Ramadan Cani nga Dardha e
Dibrës, i cili ka qenë adjutant i
Ataturkut; Maliq Gjoni nga fshati
Mustafaj, gjithashtu bashkëluftëtar
dhe mik i tij ?
Cilat ishin lidhjet e babait të Qemal
Stafës, kolonel Hasan Stafa dhe
Mustafa Qemalit në Akademinë
Perandorake Ushtarake të Manastirit
e më pas në shkollën e lartë të
oficerëve të shtatmadhorisë në
Stamboll ?
Çfarë mësimi ka lënë pas Ataturku
për luftën kundër korrupsionit ?
Gjuha shqipe, ruajti shumë fakte dhe
histori gojore të rrëfyera për mrekulli
nga artisti popull, edhe historia që
unë do të rrëfej, rrëfim pas rrëfimi
ashtu si në rrëfenjat e lashta është e
tillë. Do ta tregoj pikë e presje, siç e
kam dëgjuar e më pas do ju rrëfej pse
t‘jua sjell juve pikërisht tani. Më ka
intriguar ky tregim jo vetëm për faktin
se Qemal Ataturku është me origjinë
nga fshati im i origjinës, madje dhe fisit
tim (këtë pjesë të rrëfenjës do e rrëfej
tjetër herë). Kësaj here e kam fjalën
gjetkë. E pra, është e shkruar dhe e
dokumentuar e bardhë mbi të zezë se
Mustafa Ali Rizai, (Qemal Ataturku),
është me origjinë nga Stebleva e rrethit
të Dibrës, një vend i bukur malor, ku
yjet dhe hëna preken me dorë dhe
natyra ka derdhur bukuri përrallore, ku
ujërat që rrjedhin në ato anë burojnë
nga dheu i lartësive dhe janë ilaç për
shumë sëmundje.
Origjinën e tij shqiptare e dinë të
gjithë, por këto që po ju tregoj pak më
tej, ndoshta jo. Pra, Pirush Conko,
gjyshi i Ataturkut është nga Stebleva,
edhe sot bashkëfshatarët tregojnë
për tokat dhe stanet ku banonte fisi i
Conkajve. Ndërsa nëna e tij Zybejde
Hanëmi, është nga fshati Sebisht i
Dibrës (nga i ati, kurse nënën e kishte
nga jugu i Shqipërisë).
Këtë fakt e ka konfirmuar edhe
gjuhëtari dhe shkencëtari (jo vetëm)
i gjuhës shqipe, Profesor Eqerem
Çabej, i cili ishte 30 vjeç kur ka vdekur
Qemal Ataturku. Përveçse gjuhëtar, ai
ishte dhe njohës i mirë i krahinës së
Dibrës. Për këto dhe shumë hollësi të
tjera, janë treguar në librin “Ataturk”
të Ismet Totos, gjithashtu ka shkruar
dhe Ali Hoxha historian dhe gjuhëtar,
ish-student i Eqerem Çabejt.
Tregime të shumë pleqve dibranë
bashkëluftëtarë me Mustafa Qemalin
si: Ramadan Cani nga Dardha e
Dibrës, i cili ka qenë adjutant i Ataturkut,
Maliq Gjoni nga fshati Mustafaj,
gjithashtu, bashkëluftëtar dhe mik
i tij e konfirmojnë këtë fakt. Babai i
Qemal Stafës, kolonel Hasan Stafa
dhe Mustafa Qemali, studiuan bashkë
në Akademinë Perandorake Ushtarake
të Manastirit e më pas shkollën e
lartë të oficerëve të shtatmadhorisë e
kanë mbaruar në Stamboll. Ata ishin
shumë miq, pasi Mustafa Qemali
ishte me origjinë nga Stebleva, kurse
Hasan Stafa nga Zabzuni fqinj me
Steblevën. Për hir të kësaj miqësie,
kur u kthye në Shqipëri dhe i lindi djali
i vogël, ai e quajti Qemal për nder të

mikut të tij shqiptar. Po pse e thërrisnin
Mustafain shokët me emrin Qemal.
Ai ishte i shkëlqyer në mësime dhe
“kemal” do të thotë i shkëlqyeshëm,
pra Mustafai i shkëlqyeshëm, kështu
e thërrisnin pedagogët e veçanërisht
ata të matematikës, ndërsa e vinin si
kujdestar të klasës, aty spikati dëshira
për të komanduar. Këto dhe shumë
histori të tjera të shkruara dhe tregime
gojore që sillnin kurbetllinjtë nga
Stambolli për sjelljet dhe mbështetjen
që ai u jepte shqiptarëve, ku tregojnë
se: Ataturku i nderonte me ardhjen e
tij në dasma, gëzime dhe hidhërime, e
jo vetëm merrte pjesë, por u dhuronte
1000 mijë lira turke.
Tregimet vazhdojnë...
Tregimet vazhdojnë… Ai dërgoi dy
qese me flori për të ndërtuar çezmën
e fshatit Steblevë…. Bashkëfshatarët
e moçëm kanë rrëfyer historitë pa fund
për Qemal Ataturkun, që do të thotë
Babai i Shkëlqyeshëm i Turqisë së Re.
Janë shkruar e do të shkruhen shumë
libra, po këto që sapo rrëfeva janë
shumë të vërteta të marra nga shkrime
dhe fakte reale të përjetuara. Edhe
shkrimtari amerikan H.C. Amstrong i cili
e ndoqi hap pas hapi Qemal Ataturkun
në të gjitha luftimet dhe karierën e tij,
si një gazetar i përkushtuar i kohës.
Amstrong, në librin e tij “Ujku i Murmë”,
përshkruan me vërtetësi jetën dhe
veprën e Mustafa Qemal Ataturkut,
ai thotë se: babai Mustafait quhej Ali
Rizai, i cili kishte zbritur në Selanik
nga malet e Veriut të Shqipërisë.
Ai ishte një punonjës i thjeshtë i
administratës turke, i cili nga një vdekje
e parakohshme do ta linte Mustafain
të vogël në përpjekje për t`i dalë zot
vetes qysh në fëmijëri…shkrimtari do
të përshkruante, jo njëherë në librin e
tij, prejardhjen e tij shqiptare, tiparet
fizike dhe karakterin e fortë tipik të
një shqiptari. Gazetari dhe shkrimtari
amerikan e pat njohur dhe ndjekur
nga afër Mustafa Qemalin. Të mos
harrojmë se edhe Selaniku ka qenë
një ndër katër vilajetet e Shqipërisë
në kohën kur lindi Mustafa Ali Rizai
dhe ndryshimi i mbiemrit, qe në traditat
e turke të asaj kohë. Duke marrë
si mbiemra, emrat e etërve apo të
gjyshërve. Në librin “Ujku i Murrmë”
përkthyesja Zana Harxhi Baroni, e cila
jo vetëm përktheu me shumë dashuri
librin, por edhe gjatë hulumtimeve
dhe studimeve të saja në Turqi do të
përforconte konkluzionin, se Turqia e
sotme është vepër e Mustafa Qemalit
dhe vetëm e Mustafa Qemalit. Mirëpo
adhurimi, dedikimi, hipnoza, respekti,
mirënjohja dhe dashuria e popullit turk
për Mustafa Qemalin, i bënte të gjithë
njerëzit të mëdhenj e të vegjël, gra
me shami dhe hanëme elegante burra
dhe pleq, të gjithë ishin adhurues dhe
përkuleshin njësoj para tij. Për ta ishte
ende i pranishëm Ataturku i tyre, e
veçanërisht në përvjetore të lindjes dhe
të vdekjes gjithçka kalon në eufori.”
Fjalimi me zërin e tij kumbues i ruajtur
me kujdes në kaseta, dëgjohet me një
admirim të jashtëzakonshëm nga të
gjithë turqit e Turqisë së re.” Pikërisht
kjo ndjesi dhe respekt i madh nga ky
popull na bën ne të jemi të tërhequr disi
dhe krenar në fshehtësi për origjinën
e tij, në respekt të këtij populli që
admiron luftën, punën dhe përpjekjet e
tij. Ndokush thotë, po pse s`i bëri këto
heroizma për vendin e tij Shqipërinë?
Ndoshta…. “më mirë se do t`i kishin
sajuar ca kleçka në biografi e do ta
kishin bërë kaçak a tradhtar apo…..
ndonjë gjë tjetër. Nejse, harrojeni këtë
të fundit.. Ataturku i ndihmoi shumë
shqiptarët e shpërndarë anembanë
botës, të shumtë edhe në Turqi, të
cilët kishin nevojë për ndihmën e
tij. Ngjarja e vërtetë tregon se me
15 shtator të vitit 1935, një mikut të
tij më të afërt shqiptar Rushan Bej
Likës, Ataturku, në një ceremoni

madhështore në Pallatin Presidencial
i ndërroi mbiemrin duke ia bëre “Iliris”,
pra, Rushan Bej Iliris, (Rushan Bej
Shqiptari), i cili qe strateg i madh
ushtarak dhe lektor i kësaj strategjie
në shumë universitete të mëdha të
botës si në Gjermani, etj. Megjithëse
nuk harronte kurrë të kthehej në fshatin
e tij të lindjes në Floq të Korçës, ku
dhe do të kontribuonte për mirëqenien
e vendlindjes së tij. Djali i tij Myzafer
Iliris, diplomat në Vjenë e më pas
pedagog ne Universitetin e qytetit Grac
të Austrisë…”Iliris. Domethënë Diell./
Dritë e madhe./ Madhëri, Lumturi,/
Soj i madh e i lumtur.?” ...Kështu i
shkruanin xhaxhait të tyre ne Ohajo
të Amerikës. Myzaferi do të krenohej
me mbiemrin e tij, por nuk do mund të
vinte në vendin e tij të origjinës, pasi
vëllai i tij Muamar Iliris, gjatë një vizite
në Shqipëri në vitin 1961 do të kthehej
mbrapsht urgjentisht nga komunizmi
në fuqi, pasi do tj’u shpërndante
karamele amerikane disa fëmijëve të
fshatit……këtë histori me shumë fakte
dhe dokumente interesante, do t’i gjeni
në shkrimin e Ylli Polovinës, botuar në
Revistën”Shqip”, nëntor 2008. Është e
kuptueshme dobësia dhe krenaria për
prejardhjen e tyre, si dhe ekzistencën
e këtij kombi këtej e përtej kufijve. I
thashë të gjitha këto për të treguar atë
ç‘ka vjen më tej dhe pse e rrëfej. Tani
më duhet mua ta rrëfej këtë rrëfenjë të
rrëfyer shumë herë e në shumë kohë,
si në rrëfenjat e Kutelit të madh.
Ataturku dhe Korrupsioni. Po ne?
Ky gjaku ynë, Mustafa Qemali, kishte
kohë e vite me trimëritë e heroizmat
e tij qe bërë Ataturku i madh, “Ati i

Turqisë së re”, qeveriste vendin me
autoritetin mençurinë dhe karakterin
e tij fortë. Por se kishte ardhur një
kohë dhe sukseset e kishin dehur
disi, ndaj kishte fituar vetëbesimin në
qeverisjen e vet. Një ditë në derën e tij
troket një mik i vjetër, shoku i ngushtë
i fëmijërisë Fetiu. Pasi takohen dhe
përqafohen si dy miq të mirë, tregojnë
për veten, familjet, për shoqërinë e
fëmijërinë e tyre, e më pas miku i tij
me shumë dashuri dhe thjeshtësi i
thotë Atataturkut: - “Dëgjo Mustafa, të
dua të mirën ty dhe vendit tim, ndaj do
them se: “…punët nuk po të shkojnë
dhe aq mirë…(1) Tregtarët dhe shitësit
ankoheshin pa fund, s`kishte as para
e as kredi dhe as kishte për të pasur
sa kohë të ishte në pushtet Ismeti me
politikën e tij penguese, monopolet
dëmtonin tregtinë dhe nuk ndihmonin
njeri. Taksa të reja ishin vendosur
papritur e pa pyetur fare për rezultatet
e tyre, të cilat e kishin bërë biznesin të
pa sigurt dhe kishin gërryer të ardhurat
e tyre. Nëpunësit e vegjël ishin të pa
ndershëm si përherë. Dikur dihej se
kujt duhet ti ofroje bakshish, tani duhej
të provoje një zinxhir të tërë zyrtarësh.
Si mund të bënin biznes ata përballë

një legjislacioni idiot, që nuk kishte
marrë aspak parasysh interesat e tyre,
dhe për më tepër pozicionin e vështirë
përballë ndërhyrjeve të bezdisshme
e të pafundme, të qeverisë vendore,
apo qendrore. Ata po rrënoheshin.
Pronarët e anijeve, eksportuesit,
marinarët dhe dokerët, kishin të
njëjtat pakënaqësi. Rregulloret e
keq-hartuara për portet dhe limanet
po i falimentonin ata. Nëpunësit e
doganave apo të kufirit ishin të ngathët
dhe mashtrues. Përballë vjedhjeve me
shumicë, pasigurive e vështirësive
dhe konfiskimeve…..Bankat dhe
kompanitë e mëdha të biznesit kishin
paralajmëruar ndërkohë se qëndrimi
i qeverisë po e çonte vendin drejt
shkatërrimit. Bëheshin shpenzime
të papërballueshme të ardhurat
kombëtare po binin….. Riorganizimi
i brendshëm aq i nevojshëm ishte
neglizhuar. Fermerët dhe fshatarët
ishin edhe më të dëshpëruar, atyre
u ishin premtuar kredi, farëra, rrugë
makineri dhe kanale ujitëse por ata
nuk kishin parë të realizuar asnjërën
prej tyre…korrupsioni po bënte
kërdinë…….” (1) fragment i marre
nga libri “Ujku i Murrmë” i Amstrong.
Faqe 318-319.
Ataturku i ngrysur dhe tëpër i nervozuar
nga pohimet e mikut, i drejtohet atij:” Ti i
ke parë e provuar vëtë këto që thua, apo
i ke thashetheme të kundërshtarëve
dhe opozitarëve të mi ?. – Jo mik i kam
me të dëgjuar nga populli dhe sigurisht
dhe kam parë...por… -Atëherë, ndërhyri
Ataturku: -”Shko provoi dhe vërtetoi vetë
dhe pastaj hajde dhe më thuaj or mik…
jo me të dëgjuar poshtë e përpjetë me
thashethemet e kundërshtarëve të mi”.
Fetiu u largua i menduar e i lënduar prej
mikut të vjetër, si ka mundësi që ai s`i
kishte besuar atij dhe…se si nuk i dinte
Mustafai tërë këto?…Po këshilltarët dhe
deputetët ç`bënin? Ndërkohë Fetiu,
mendoi se, duhej t`u shkonte punëve
deri në fund dhe ta ndihmonte mikun e
tij të vjetër, ndaj vendosi: Të nesërmen
u paraqit në një zyrë të regjistrimit të
pasurive me dokumente në dorë të
kërkonte një çertifikatë pronësie, zuri
radhë tek sporteli, paraqiti dokumentet
dhe po priste. Zyrtari i sertë ia ktheu
ato duke i thënë se nuk mund ti jepej
certifikata pasi i mungonte X, apo y,
kartë, një firmë… apo…se di s`e çfare,
kështu që nuk mundi të mbaronte punë.
U largua me një plan në mendje. Të
nesërmen vishet ndryshe me veshje
disi popullore, me një kësulë në kokë.
Vendoset në radhë përpara zyrës
së regjistrimeve, porse këtë herë në
pasaportë kishte futur 100 napolona
flori. Ia dorëzon dokumentet zyrtarit dhe
pret. – Ahhh! Çdo gjë në rregull efendi,
tani të takon plotësisht certifikata, i qe
përgjigjur zyrtari i zyrës së regjistrimeve.
Pasi vërtetoi kështu shumë nga ato që
kishte dëgjuar, me një frymë ja mbajti
tek miku i tij i madh.. Rojet e pallatit
tashmë e njihnin dhe nuk e penguan.
–”Mustafa, dëgjo këtu unë……dhe ia
tregoi të gjitha fill e për pe….ashtu si
ndodhi në të vërtetë. Ai nuk foli por
veproi. Të nesërmen Ataturku, i veshur
dhe i maskuar si qytetar i thjeshtë, me
dokumente të një qytetari tjetër, vajti në
sportel, ndodhi e njëjta gjë si mikut të tij.
Ai të pasnesërmen u vesh e u maskua
ndryshe dhe vajti përsëri me 100
napolonat flori brenda në dokumente.
Këtë herë zyrtari i dha certifikatën duke
buzëqeshur. Atëherë Ataturku nxori
nga brezi një kobure dhe ia numëroi të
gjithën në kokë. Alarmi dhe ulërimat,
bënë që policia të vinte sa më shpejt.
Por në momentin e arrestimit, Ai hoqi
maskimin dhe u paraqit se kush ishte.
Të gjithë shtangën, qe Ataturku, Ati i
Turqisë së re!.
Më pas: “Mustafa Qemali vendosi
të sundonte drejt për drejt. Në fillim

(Vijon në faqen 5)

STEBLEVA

5

Nr.37 / Shtator 2018

TË DHËNA PËR FISET
QË POPULLOJNË
FSHATIN STEBLEVË

HILMI SADIKAJ
Sipas Defterit turk të vitit 1467, të përkthyer
nga osmanishtja nga Vexhi Buharaja, rezulton se
në Steblevë kanë qenë vendosur 13 familje, të cilat
punonin tokat e timarit të Ali Uzgurit (Skurës).
Emërtimi i fshatit: Stablevë
Taksidar: Ali Uzguri (Skura)
Banorë, kryefamiljarë:
Kojo Porteviri, Petro Gjonko (Gjoneko) , Martin
Petro Gjonko, Miho Pishtaj, Gjon Mahinovi, Bogiç
Mahinovi, Vasil Nikolla, Bogdo Jerakari, Kolë
Vlladini, Stanec Vlladini, Simko Çermenika, Vaskë
Gjoneko.
Shtëpi: 13
Prodhim: grurë, thekër, tërshërë dhe egjër,
mjaltë, etj.
Të ardhura: 776 lira turke, flori
Duke i vërejtur se si janë shkruar trajtat e
emrave , por sidomos mbiemrat gjejmë elementë
të trajtave të gjuhës së sotme shqipe.
Prania e familjarit Simko Çermenika dëshmon
se ai do të ketë ardhur nga ajo krahinë, që i përkiste
Peshkopatës Çernicenzis – katolike dhe arbërisht
folëse. Duke lëvizur drejt këtij fshati , për të mos
u myslimanizuar, meqë zona ishte e populluar nga
ortodoksë, ku elementi mbizotërues i përkiste kësaj
feje, edhe ata u bënë të tillë.
Vetë studiuesit sllavë, ortodoksët arbëreshë

(Vijon nga faqja 4)
duhet të gjente fakte reale. Shumë
gjëra i ishin fshehur atij nga ata që e
rrethonin. Nisi një tur tjetër në vend,
deshi ta prekte popullin me dorë të
rivendoste prestigjin e tij personal, të
shqyrtonte shqetësimet e ç`do shtrese
dhe t’i gjente kurrë. Situata ishte më
keq se ç`e kish pritur dhe Ai u kthye
me plane të qarta. Despotizmi i tij, një
despotizëm dashamirës, edukues,
udhërrëfyes, ishte e vetmja formë
e mundshme e qeverisjes në atë
moment……..” fragment nga libri “Ujku
i Murrmë” -Amstrong. faqe 325.
Analogjia nuk qëndron as për vendin
e as për kohën, megjithëse historia
përsëritet, por jo në të njëjtin vend e në
të njëjtën formë, pasi koha ecën shpejt,
e bashkë me të dhe shoqëria. Por se
në morinë e akuzave për korrupsion në
këtë kohë në vendin tone, ku shpesh
askujt nuk i hyn gjemb në këmbë, është
shumë e rëndësishme informacioni
real, por edhe kur ndodh, masat
duhet të jenë drastike. Qeveria jonë
e fitoi mandatin e dytë , me premtimet
se do të luftonte korrupsionin, ashtu
si edhe qeveritë paraardhëse.
Ndërkohë ka edhe vendime, rregulla
dhe udhëzime kundër korrupsionit.
Eshtë e rëndësishme që, udhëzimet
dhe vendimet e qeverisë, duhet parë
si zbatohen. Institucionet e pavarura,
të cilat kërkojnë paratë për rroga e

i konsiderojnë se i përkasin fesë arbëreshe
(arbanoshka vera) që lutnin Shën Kollin (Svesti
Nikolla Arbanoshki) dhe Shën Martinin. (Filipoviç,
“Debarski Drimkoll”)
Nuk dihet fati i këtyre familjeve arbëreshe, por
përderisa në vitin 1467 gjendeshin në këtë fshat
të Gollobordës, kur pushteti feudal osman ishte
stabilizuar aty, e vërteton praninë e tyre.
Me kalimin e kohës nga trevat e Martaneshit,
Gurit të Bardhë, Macukullit, Çermenikës etj filluan
shpërnguljet drejt Steblevës dhe Gollobordës. Këto
fise ishin katolikë, u ortodoksuan për të mos u bërë
myslimanë dhe i rezistuan për një kohë të gjatë
myslimanizimit.
Popi Angjelo Rajku nga Stebleva ka dëshmuar
se ortodoksët e Gollobordës janë shqiptarë të
ardhur nga Mati, Macukulli, Lura, Reçi, Luznia,
Muhurri, Selishta etj për t’i shpëtuar myslimanizimit.
Këtë e dëshmon edhe banori vendas Budin Budini.
Edhe fisi Rajku që pretendon M.S. Filipoviç
në librin e tij “Gollobordo” Skopie, 1940 faqe 32
është i ardhur në Steblevë jo nga Magarevo, por
nga Tërnova e Dibrës dhe nga Lubaleshi, ku edhe
sot janë banorë të këtij fshati dhe janë shqiptarë të
pastër. Fisi Steva është degë e fisit Rajku, ndërsa
fisi Gjerani është autokton në Steblevë, ku edhe
është myslimanizuar.
Shpërnguljet e fiseve dhe banorëve drejt
fshatit Steblevë nga vende të tjera në brendësi të
Shqipërisë kanë ndodhur gjatë shekujve XVIII dhe
XVIII. Disa prej tyre kanë ardhur të myslimanizuara.
Vendosja e fiseve sipas lagjeve të fshatit
I. Lagjja e Katundit :
Becekaj, ndër fiset më të
vjetra, tani i shuar
a. Nelkaj, fis ortodoks shumë i vjetër, tani i shuar
b. Capaj, fis ortodoks shumë i vjetër, tani i shuar
c. Çotaj, fis ortodoks shumë i vjetër, tani i shuar
d. Gaxhaj, fis i vjetër
e. Agushi, fis i vjetër
f. Bojaxhiu, ndër të parët në katund
g. Murati, degë e fisit Bojaxhiu
h. Gruja, fis i vjetër, ardhur nga Ulqini
i. Çaushaj, fis i vjetër
j. Kuçukaj, fis i vjetër

dieta, për kushte dhe komoditete, nuk
duan vartësi për kontrolle të rrepta e të
ndershme, ndërsa kërkojnë pavarësinë
për çdo e detyrë dhe varësinë totale
nga korrupsioni. Mendësisë të shumë
burokratëve, të mëdhenj e të vegjël,”hë se edhe këto katër vjet jam dhe
pastaj si dihet”… dhe vrapojnë të
përfitojnë ç`të mundin, rropën njerëzit
dhe institucionet të varura e të pavarura
duke u varur pas personalitetit të
tyre të neveritshëm, mashtrimit dhe
korrupsionit, ju duhet “prerë koka”.
Detyra e atyre drejtuesve dhe njerëzve
të pa korruptueshëm e idealistë, të
cilëve u dhimbset vetja, të tjerët si
dhe u dhimbset vendi i tyre, përveçse
është detyrë e njerëzimit të jenë të tillë,
duhet ta tregojnë, ta venë në dukje e
ta demaskojnë paçavuren korrupsion
që nxin si blozë jetët tona.
Deputetët që meritojnë votën tonë.
Të mos fshihen pas celularëve të
sofistikuar, shpesh të mbyllur e të
ndrydhur. Takimet me elektoratin të
mos bëhen vetëm në raste fushatash,
ashtu të sjellshëm e të dashur si engjëj
të zbritur nga qielli, të dëgjojnë e të
premtojnë parajsën e pa ëndërruar.
Pastaj zhduken zor se i shohin dhe
familjet e tyre. Të gjorët shuhen duke
punuar. Ata duhet në çdo kohë të
dëgjojnë çfarë thonë e çfarë duan
vërtetësish njerëzit kushdo qofshin ata,
të mos shmangen duke thënë –jo po
kemi shumë punë, jo po ke të drejtë..

k. Kormaku, fis i vjetër
l. Mesa, fis i vjetër
II. III. Lagjet Lajthizë dhe Petkaj:
1. Fisi Nuraj, fisi i vjetër
2. Bushati, fisi i vjetër
3. Pirushi, fisi i vjetër
4. Avda, fisi i vjetër
5. Gjerani, fisi i vjetër
6. Abazi, fisi i vjetër
7. Cfarku, fis ortodoks
8. Rajku, fis ortodoks ardhur nga Tërnova
9. Gjini, fis ortodoks, i myslimanizuar
10. Xafiraj, fis ortodoks
11. Torçe, fis ortodoks
12. Drapa, fis ortodoks
13. Rada, fis ortodoks i myslimanizuar
14. Hoxha, fis i myslimanizuar
15. Kurti, fis i myslimanizuar
16. Dulaj, fis i myslimanizuar
17. Terziu, fis i myslimanizuar
18. Musliu, fis i myslimanizuar
19. Lila, fis i myslimanizuar
20. Ferhati, fis i myslimanizuar
21. Agushi, fis i myslimanizuar
22. Gaxha, fis i myslimanizuar
23. Uliu, fis i myslimanizuar, ardhur nga Ulqini
24. Kita, fis i myslimanizuar
25. Shahinaj, fis i myslimanizuar
III. Lagjja Ftohtësinë:
Fisi Disha , fis mysliman i vjetër
Fisi Tamizi, fis mysliman i vjetër
Fisi Kuburaj, fis mysliman i vjetër
Fisi Prokaj ardhur nga Prokajt e Sebishtit
IV. Lagjja Gradishtë :
Fisi Zorba, fis ortodoks
Fisi Cfarku, fis ortodoks
Fisi Fejza, fis mysliman i vjetër
Fisi Uliu, fis mysliman i vjetër
Fisi Llapaj, fis mysliman i vjetër
Fisi Avda, fis mysliman i vjetër
(Marrë nga libri “Gollobordasit e Dibrës” faqe 118 –
122 dhe nga Gazeta “Bulqiza” tetor – nëntor 1992)

po…jo..po s`kam çfarë të bëj unë se
ai është ….jo po se njoh këtë…jo po
se di atë…ke të drejtë, por ….jemi në
Shqipëri…e fryhen si kacagjela..e..
etj. etj….justifikime te kota e ndërsa e
kalojnë ditën duke mërzirë kafeneve e
lokaleve luksoze me biseda e barsaleta
bajate. E në rastin tjetër kur deputeti pasi
ka ndërruar tri parti, del e thotë i indinjuar
njëmijë e një të zeza të frikshme, për të
shkuar tek e katërta, dhe këto akuza
nuk i vërteton as edhe një herë me
asnjë fakt dhe akt qytetar ballafaqimi,
as në TV-të e tejmbushura shpesh me
debate bajate të llafazanëve mediokër
apo moralistëve të pa moralshëm, të
cilët kur ishin në pushtet bënë kërdinë,
atëherë askush nuk preket dhe askush
nuk cenohet nga këto shpifje, apo
shumë të vërteta qofshin ato. Është e
turpshme kur dëgjon dike të thotë: po
nuk je pjesë e korrupsionit nuk jeton
dot. Dhe kjo po vçrtetohet çdo ditë e
më tepër.
Dikush do të thotë se: deputetët janë
për të bërë dhe aprovuar ligjet, dhe nuk
kanë shkopin magjik të bëjë gjithçka.
Sigurisht, por këtyre ligjvënësve dhe
ligjbërësve, duhet t‘iu dhëmbë shpirti,
nga shkelja dhe keqpërdorimi i ligjit,
ndaj ta ngrenë fort zërin, e aq më
keq kur shkelësit dhe keqpërdoruesit
shpesh janë ata vetë, apo njerëzit
pranë tyre. Atëherë i kudondodhuri i
korruptuar është i lumtur, atë nuk e gjen
asgjë, e korrupsioni vazhdon e lulëzon.

Deputeti i “ndershëm” lan‘ duart me një
monolog shekspirian. Dhe për ata që
nuk mund ta çajnë korrupsionin vjen
përsëri pyetja shekspiriane: “Të rrosh
apo të mos rrosh kjo është çështja”.
Fundi është tragjik...
Ndaj që kjo murtajë e quajtur
korrupsion e që sjell padrejtësitë më
të mëdha të të drejtave të njeriut, duhet
luftuar rreptë me të gjitha mënyrat
me zërin dhe forcën e shpirtit të
revoltës, për të mos arritur në turmat
e revoltuara që rrënojnë gjithçka,
por jo korrupsionin i cili lulëzon mes
turmash. Duhet luftuar me shpirtin
e revoltës çdo ditë aty ku sheh
padrejtësi. Këtë duhet ta bëjnë të
gjithë ata që aspirojnë dhe duan një
shtet të vërtetë demokratik.
Ndoshta do të vlejë rrëfimi im për
Mustafa Qemalin. Një mikja ime
gjatë një vizite në “Muzeun Ataturk”
në Ankara u mahnit dhe u dashurua
me sytë e tij me shumë ngjyra,
variante të blusë, grisë, jeshiles,
sy të parezistueshëm që të linin pa
frymë dhe të rrotullonin mendjen sikur
po shihje një qiell të mahnitshëm,
shprehej ajo. Ndërsa mua më ka lënë
mbresa ngjarja që tregova, lufta kundër
së keqes në formën dhe mënyrën më
të mundshme për ardhmërinë e më të
mirës. Ne besojmë, o sot o kurrë luftë
kundër ç‘do fatkeqësie që rrënon këtë
vend që e duam e s‘e ndërrojmë dot me
asnjë tjetër. Le të shpresojmë !
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Dr. Veli Stafa (Platonicus), vëllai i Heroit të Popullit, Qemal Stafa

Vallja e heronjve
Shkruar me rastin e 25 vjetorit të shpalljes së Pavarësisë

PËRGATITI: ELIDA JORGONI
Pesëqind “Engjëj” hapën
portën e artë të pallatit hyjnor. Me
grupe grupe filluan me ardhë miqtë.
Me mijra engjëj bajshin pritjen
madhështore me çfaqje simpatije.
Miljona Shqiponjash fluturojshin
mbi kokat e tyne. Miljona drita
të shumëngjyrta i jepnin një
pamje fantazmagorike atij pallati.
Nji heshtje e madhe mbuloi atë
vend kur dy engjëj të mëdhenj
hapën një portë të madhe. Të
gjithë u drejtuen dhe hudhën
sytë andej. Me hapa të randa,
kokënaltë e me plot buzëqeshje
filluen me hy në pallat heronjtë.
Të gjithë u gjunjëzuen në shenjë
nderimi para tyne. Pesëqind
shqiponja me krahë hapët
bajshin hije mbi kokat e tyne.
Të gjithë heronjtë buzëqeshun! Të
gjithë në gëzim!
Buzëqeshun Naimi rrethue
prej vëllezenve! Buzëqeshun
Çerçizi me shokët e tij, e gjithashtu
Ismail Qemali me të tjerë martirë!
Mirësevini-tha nji Hero, – jemi
mbledhun edhe na për të festue
të njizet e pesë vjetorin e lirisë së
bijve tanë! Ashtu si mblidheshim
disa vjet ma parë për të luftue së
bashku për këtë liri!
Pushoni! U ndi nji zâ engjëlli.
Qindra engjëj me flamur kuq e zi
në dorë hynë në pallat.
Mbasandaj në mes të
duartrokitjeve dhe brohoritjeve,
hyni Skënderbeu.
Të gjithë u përulen në shenjë
nderimi.
Festoni! Këndoni dhe kërceni
dhe ju o burra ashtu si këndojnë sot
bijtë tanë të gjithë kangët e lirisë.
Mbasandaj njëmijë vasha
të reja bija shqiponjash ja
muerrën valles. Miliona engjëj
rrotulloheshin rreth pallatit. Prap
heshtje për nji çast.

DR. VELI STAFA (PLATONICUS), 28 NANDOR 1937
Veli Stafa, i biri i Hasanit, oficerit demokrat nga Zabzuni i Dibrës, që në bankat e liceut
në Shkodër lexonte në origjinal poetët klasikë grekë Safo etj., shkrimtarët klasikë latinë
Horaci etj. , përkthente Ciceronin. Me anë të italishtes dhe të frëngjishtes, Veli Stafa lexonte
mendimtarë, shkrimtarë, poetë nga më të shquarit e botës , që prej lashtësisë gjer te
bashkëkohësit e vet.
Profesori i letërisë së liceut , poeti NDRE MJEDA tregojnë se kur plotësohej me nota
dëshmia e maturës e Veli Stafës ka thënë: “Për këtë nxanës nuk mjafton dhjeta e zakonshme,
por duhet dhjetë me ngjyra të kuqe.” (A.Varfi)

Miljona shpirtna dëshmorësh
parakalojnë para mbret Skënderit
e para të tjerë luftëtarëve. Dhe
parapë kangë e valle.
Të gjithë shpirtnat e
dëshmorëve merrshin pjesë në
këtë festë të madhe. Jo vetëm
në pallatin e heronjve por në
krejt parajsën ushtojshin kangat
skënderjane. Kangët e lirisë !
Kangët e ngadhnjimit ! Kangët e
fitores !…

qiellit. Njimijë engjëj u veshën me
rroba kuq e zi dhe qëndisën me
atë nji flamur të bukur. Mbasandaj
të gjithë muerrën nga nji flamur
dhe u nisën për në tokën Arbënore
me i dërgue popullit shqiptar
urimet që bajshin heronjt nga
bota tjetër.

Miljona kuq e zishë me shkaba
dykrenore valviteshin në kupë të

Qe vallja e Heronjve që më
28 Nanduer 1937 festojshin edhe

ato ditën fatlume që i dha kombit
shqiptar lirinë! Ditën për të cilën
ato vaditën tokën arbënore me
gjakun e tyre të kristaltë.
Na sot i kujtojme me respekt.
Dhe gjithë Shqipnia përulet para
kujtimit të tyne.
O Heronj! O Dëshmorë! O
Martirë të Shqipnisë! Ju gjithmonë
jeni pranë nesh.
Emnat e kujtimet e jueja

janë të pavdekshme. Historia me
shkronja t’arta do të përshkruaj
heroizmin tuaj. Dhe na, çdo ditë
do të gjunjëzohemi para kujtimit
tuej.
Krejt populli shqiptar që sot
kremton 25 vjetorin e Pamvarsisë
i gjunjëzuem para flamurit të
shenjtë, murmëron me lot ndër sy:
Të falemi ty, o Flamur!

STEBLEVA

7

Nr.37 / Shtator 2018

MALL PËR ATO VITE, MALL PËR STEBLEVËN TIME

NGA NEXHI BAUSHI
E shkuara paska pushtet, të ngrejë krye
edhe atëherë kur përpiqesh ta shmangësh.
Unë nuk e kam atë dëshirë për t’ju shmagur,
sepse sado të shkojnë vitet, janë disa
përjetime që mbeten përherë një lloj të
ndjera. Në se kanë zgjatur shumë në kohë
bëhen domosdoshmërisht të pashlyeshme
sa vjen një moment ku përbrënda teje klith
gjithnjë e më dendur një nevojë për t’i nxjerrë
jashtë vetes. Kur ke, apo gjen njerëz të tjerë
për të ndarë dhembjen, gëzimin apo mallin,
duket sikur lehtësohesh.
Quhem Pranvera dhe meqenëse kisha
lindur në ditën e ekuinoksit të pranverës,
nëna ime vendosi të më pagëzojë me këtë
emër që do të thotë, ringjallje e jetës. Jam
lindur në një dhomë përdhese të një shtëpie
tiranase, të ndërtuar me qerpiç në rrugën
e Dibrës diku afër selvisë në majën e së
cilës ishte vendosur një yll pesë cepash.
Dhoma ku unë linda ishte mjaft e thjeshtë.
Kishte një dollap rrobesh dhe një tjetër për
enët e kuzhinës. Dysheqet dhe jorganet
çdo mëngjes stivoseshin radhë radhë e me
kujdes mbi një sepet, të mbuluara me një
çarçaf të bardhë e të pastër, dy mindere
me shilte qëndronin përballë njëri tjetrit,
të mbuluar me mbulesë dhe dy jastëqe
mbështetëse të gjatë e të zbukuruara me
dantella të punuara me sqimë nga nëna ime
e mirë. Në një tavolinë drejtëkëndëshe që
përdorej për të ngrënë bukë ishte vendosur
një radio e markës gjermane “Sooneberg”
ku unë çdo mëngjes e pasdite mbështesja
krahët e rrija pranë saj me veshët ngrehur
për të dëgjuar emisionin e fëmijëve, radio
postën dhe teatrin në mikrofon. Pak më tutje
një etazher me libra për fëmijë që i ruaja me
fantizëm fëminor, madje edhe më shumë se
lodrat e pakta që kisha në atë moshë. Përbri
dritares së vetme që kishim ishte vendosur
soba e drurit dhe tubi i saj thithte tym për
ta nxjerrë jashtë, shtëllunga shtëllunga nga
një e çarë e xhamit. Po në këtë dhomë lindi
dhe motra ime e fundit, e cila vinte e nënta
në radhë.
Babai, një burrë i ndershëm dhe i
pashëm me sy kaleshë, vetulla të trasha e
të zeza, me flokë të thinjura e të shkurtëra,
me mustakë të zinj që ja shtonin akoma më
shumë hijeshinë fytyrës së tij zeshkane pak
të hequr e me mollëza të kuqe, vinte nga një
vend ku bashkputheshin dy përrenjtë e Drinit
të Zi, degë e lumit me të njëjtin emër që në veri
të vendit do të bashkohej me Drinin e Bardhë
ose Lumbardhin siç edhe e kishin pagëzuar
banorët që jetonin në ato troje që kur ka filluar
jeta mbi tokë, për të vazhduar udhetimin se
bashku. Më pas ky bashkim kombëtar i të dy
lumejve do të prehej në det.
Nëna, një grua mesatare, do të thoja
heroina e familjes sonë, vinte e hajthme
me një trup delikat, por tepër të gjallë, fytyrë
rrumbullake me dy mollëza të ngritura
në fytyrë që ja shtonin së tepërmi nurin e
bukurisë, prejardhjen e kishte po nga i njëjti
vend me atë të babait. Të parët e saj, një
familje patriote që i kishte dhënë disa burra
të mençur kombit, kishin jetuar prej shekujsh
në shtëpi prej guri pranë një oazi të vogël
e të gjelbëruar me bimësi që harliseshin e
këndelleshin plot gjallëri drejt kupës qiellore
rrethuar mes malesh ku thoshin se në majë të
Kallkanit kishte vendvrojtimin e tij Zoti.
Prindërit e mi vinin nga një vend
ku bashkoheshin dy gjuhë, njëra nashki,
kështu i thoshin banorët e fshatit gjuhës së
përditëshme, bullgarishtes së vjetër, që flitej
brenda familjes e pashkruar, por e trashëguar
brezave që nga dyndjet e fiseve sllave, dhe
tjetra shqipe e folur dhe e shkruar pas çlirimit
të vendit, kryesisht nga burrat që shëtisnin
kurbeteve me traste në krahë brenda dhe
jashtë vendit.
Burrat e këtij fshati kurdoherë kanë
emigruar, kryesisht në Shkup, Selanik, dhe
Stamboll dhe gjetkë, për shkaqe ekonomike,
por edhe për të arsimuar bijt e vet.
Pas çlirimit kur edhe kufijtë u mbyllën
përfundimisht burrat e fshatit dygjuhëfolës

sërish mbetën emigrant të përjetshëm për të
ndërtuar kudo socializmin e shpikur. Gratë,
mbanin mbi shpatullat e tyre barrën e rëndë
të punëve në bujqësi dhe rritjen e vocërrakëve
që shtoheshin sa herë që burrat ktheheshin
në shtëpi, dhe bënin dashuri me gratë e tyre.
Banorët e këtij fshati dygjuhëfolës dhe
me dy fe, atë ortodokse e myslimane jetonin
në një harmoni dhe paqe të (te pelqyer)
shkëlqyer midis tyre, por mbetën të përbuzur
përherë nga pjesa tjetër e vendit, paçka se
ishin mjeshtra të talentuar të gurit dhe drurit,
paçka se kishin ndërtuar për dekada me
radhë të gjitha objektet industriale, godinat
e banimit dhe ato social kulturore të vendit,
paçka se ishin të zgjuar, punëtorë të talentuar,
të urtë e fjalëpakë dhe shikonin punën e tyre.
Në fshatin dy gjuhëfolës rronte një hallë e
babait, Lime, që në fshat e njihnin me emrin e
të shoqit dhe e thërrisnin Lushoica, e cila ishte
vendosur në shtëpinë e saj të vajzërisë, pra
në shtëpinë e gjyshit, që më vonë u bë e jona.
Hallë Limes, pra Lushoicës, i kishin
ndodhur shumë fatkeqësi njëri pas tjetrit.
Serbët i kishin vrarë të shoqin dhe i kishin
djegur tri herë shtëpinë, dy djemtë e mëdhenj
ja kishte rrëmbyer një kolerë e mallkuar, që
kishte bërë kërdinë aso kohe ndër pleq, burra,

gra, fëmijë e të rinj. Për kob të saj më vonë i
vdes edhe djali i fundit, në prag martese. Kjo
fatkeqësi ndryshoi rrënjësisht edhe rrjedhën
e jetës së saj por edhe të gjyshit, babait dhe
të familjes sonë, e cila u detyruar të lërë çdo
gjë atje në mëgrim, në Selanik e Shkup dhe
të kthehej në fshatin e largët dygjuhëfolës për
t’i qëndruar pranë.
Me mbarimin e luftës së dytë botërore
kufijtë u mbyllën, kështu që babai e pati të
pamundur të kthehej sërish në vendin ku
kishte kaluar fëmijërinë, ku ishte martuar e
ishte bërë tri herë baba. Për të dhe familjen
e tij fillojë një jetë e re me shumë peripecira.
Prej atëhere e deri sa mbusha gjashtë vjeçe,
rrodhën mjaft ujra.
Që në moshën parashkollore e deri
në fund të adoleshencës prindërit çdo verë
do të më dërgonin për verim në atë oaz të
mrekullueshm fshati dy gjuhëfolës, të mbushur
përplot gjallëri nga zërat e vocerrakëve dhe
të zogjve që cicëronin pa pushim. Jeta e
njerzve në fshat do të niste që me këngën e
parë të këndezit dhe lutjet e para, derisa pulat
futeshin në qymez. Ditët kalonin sipas një riti
të pandryshueshëm dhe mbaronin në orët
e vona të mbrëmjes. Fëmijët ishin përherë
të ngritur në orën shtatë të gatshëm për të
shoqëruar deri në dalje të fshatit bagëtinë
në kullotë e për t’ia bashkuar kopesë së
fshatit, e më pas, pasi të kishin ngrënë atë
mëngjes të thjeshtë por të shëndetshëm do
t’u ktheheshin lodrave të pambarimta duke
u kacavjerur pemëve me degë të rënduara
nga frutet e tejpjekura e pasi të kishin ngrënë
pak nga të gjitha, do të mbushnin xhepat e
vegjël sa mundin për t’ua shpënë vëllezërve
apo motrave të tyre më të vegjël. Disa do të
shkonin në kasollet e barit që i kishin pranë
shtëpive të gurta e do të hidheshin nga trarët e
çatisë në barin e thatë që kundërmonte aromë
bari dhe lulet e shumtë të kositur së bashku
me barin që të shponte hundët. Më të rriturit do
t’i drejtoheshin përroit në tatëpjetën e thepisur
për të peshkuar troftë, ose për t’u larë. Unë
çdo ditë do t’i ndiqja pas si manare e bindur,
dhe gjatë gjithë kohës do të flisnim, këndonim
e cicëronim si zogjër e ata shpesh do të më
vinin në lojë për gjuhën çalamane nashki që
flisja, e unë do të qeshja me gjithë shpirt kur
ata më të vegjëlit do të flisnin me vështirësi

e pa theksin e duhur shqipen e bukur por të
vështirë. Prej tyre mësova nashkin, ndërsa
prej meje mësuan shqipen. Në verimin e parë
që bëra në fshat, pothuajse e mësova shumë
mirë nashkin, por më doli një problem i madh,
pothuajse kisha harruar shqipen, kur e kujtoj
gjithmonë qesh me të madhe. Këtë gjë e
mësova më vonë kur u rrita, sepse gjithmonë
motrat e mia më të mëdha ma vinin në dukje.
Fshati i të parëve të mi, siç e thashë edhe
më sipër ishte fshat dygjuhëfolës, dhe si i
tillë fëmijët nashkin e mësonin nga nënat e
tyre që kur pinin sisë e që kur u këndonin
në djep ninullat e tyre aq të bukura. Ata do
të flisnin kështu deri sa të fillonin mësimet
e para në shkollë. Më pas, në shkollë, të
hutuar e me shumë vështirësi do të mësonin
shqipen, të friksuar pak, por me kuriozitet
e dëshirë, megjithëse me vështirësi do
të artikulonin fjalët, pa le pastaj për të
shkruar që vërtetë e kishin të vështirë.
Mes këtij ambjeti të virgjër rritesha si lastar çdo
ditë, javë e muaj e nxirë nga dielli, e ushqyer
me bylmetin e misërnikun valë të sapo dalë
nga çyreku që kundërmonte e tëra era gjalp
e të nxiste oreksin, me patate të skuqura me
gjalp , vezët e freskët të sapo bërë nga pulat
majë pullazit të shtëpisë së gurtë, e më pas të
lirë do të vraponim në të përpjetën e tatëpjetën
e fshatit për të lozur e argëtuar me moshatarët
e mi, për t’u endur lart e poshtë midis faunës
e florës, ku ushqeja mendjen dhe imagjinatën
me aroma, ngjyra e shije, me historira të
treguara nga halla e babait dhe motrat, me
lloj lloj mitesh e përrallash që më tërhiqnin
zvarrë ngado dhe unë me kënaqësi i ndiqja.
Gjatë verës një pjesë e familjeve të fshatit, e
në veçanti ata që kishin shumë bagëti veronin
nëpër stane që ndërtoheshin jashtë fshatit.
Kështu ndodhi edhe me familjen e motrës
time, që ishte 20 vjet më e madhe se mua, dhe
isha moshatare me fëmijet e saj, ose me nipat
e mi. Familja e saj vendosej që në pranverë
në stane të ndërtuara në tokat e tyre lart në
periferi të fshatit. Në atë vend ndodheshin
edhe zyrat e administratës së Stabilimentit
të Sharrave dhe dyqanet ku shiteshin artikuj
ushqimorë e industrial, menca dhe shkolla
e natës së punëtorëve të sharrës. Stanet
i ngrinin vetë burrat e familjes me hunjë të
ngulur në tokë dhe i rrethonin me kashtë
gruri, dhe po me kashtë i mbulonin. Stanet
ishin të madhësive të ndryshme, në më të
madhen gatuanin dhe hanin, ndërsa në më të
voglat flinin. Në stanin e madh ishin vendosur
orenditë më të domosdoshme. Prapa derës
vendoseshin enët e baltës ose shtama
me ujë që gjithmonë rrinte i ftohtë, sofra e
madhe e rrumbullakët prej druri që vendosej
kur shtrohej buka, sofra e vogël pa këmbë
qëndronte e varur dhe përdorej më rrallë për të
hapur petët e lakrorit, po prapa derës vendosej
tundësi së bashku me dybekun që përdorej
për të tundur kosin nga ku do të ndahej gjalpi
dhe dhalla. Në krye të stanit vendosej vatra
e zjarrit, sipër saj gjithmonë do të qëndronte
pirostia ose trekëmbeshi prej metali, mbi të
cilën qëndronte gjithmonë një kusi me ujë të
ngrohtë ose tenxherja për të gatuar ushqimet
e ditës. Në anë të vatrës do të rrinte gjithmonë
në gadishmëri masha, për të trazuar zjarrin,
për të mbledhur thëngjijtë që të mos fikeshin,
ose për t’i mbuluar me hi. Kur piqej buka ose
lakrori mbi pirosti vihej saçi që të skuqej dhe
sipër saj vendosej prushi që mbulohej me hi.
Pasi të ishte gatuar buka ose lakrori në magje
shtrohej në një tavë të madhe prej balte, e
cila vihej mbi pirosti dhe mbi të vendosej saçi.
Të gjitha këto, sa agonte dita, i bënin gratë e
shtëpisë, ndërsa unë, vështroja me kuriozitet,
i thithja atë aromë gjalpi e miserniku të përzier
me ajrin e ujin për t’i regjistruar në skedarët e
memorjes. Nuk pyesja asnjëhere, pse bëhej
ajo apo kjo gjë, kështu isha gatuar, në heshtje
vështroja e përqëndruar pa lëvizur asnjë
mimikë të fytyrës, pa lëvizur as edhe qepallat
për të mësuar me rradhë të gjitha proçeset
e punës, i bluaja në mendje të gjitha gjërat
dhe isha e bindur se kështu duheshin bërë
gjithmonë. Po me atë kuriozitet do të shihja
se si gatuhej e se si piqej ajo bukë misri apo
thekre, apo kur gatuhej edhe ndonjë lakror
misri me të gjitha llojet e lakratve të egra dhe
hithrave bio të mbledhura përqark vendit, që
amviset dinin t’i dallonin shumë mirë, apo edhe
perimet e mbjellura në kopështin e vogël (në
gjuhën nashki quhej Vort), me perime që i
kishte çdo familje. Më pas i gjithë içi spërkatej
me kajmakun e freskët të sapo dalë nga tundja
e qumështit dhe ne kënaqeshim kur ndjenim
atë arome buke të pjekur që shpërndahej e
mbushte ajrin përrreth duke na çpuar hundët,
apo atë aromë të këndëshme lakrori të pjekur
e që mezi prisnim të dilte nga nënsaci. E
kështu të tërë ne fëmijë apo të rritur do të
grumbulloheshim rreth sofrës e i gëzoheshim
gjësë që do të hanim. Mezi prisnim që buka e
nxehtë apo lakrori të pritej e të na ndahej në
pjesë, për ta ngrënë e shijuar me kënaqësi
atë bukë të pjekur misri, apo thekre, apo

edhe të atij lakrori që në bënte të na rridhte
goja lëng.
Në stan punët e përditëshme kryheshin
sipas një rregulli të caktuar nga kryefamiljari
të pashkruar por rigorizisht të zbatuar. Diku
jo larg staneve ishte caktuar një vend për
bagëtine që quhej Vath. Ishte e rrethuar me
gardh të fortë sepse aty do të kalonin natën
jo vetëm bagëtia e imët por edhe ajo e trashë
si lopët e buajt që në moment të caktuara do
të mpreheshin në pendë e do të përdorehin
për të lëruar tokën. Gjyshi dhe burrat, të
ndihmuar edhe nga disa gra, mëngjeseve
e darkave do të milnin delet dhe lopët. Para
se t’i milnin gratë do të mbushnin kusitë me
ujë të ngrohtë për të shpëlarë gjijt e ëjtura
që vareshin nga qumështi i grumbulluar
gjatë kullotës së pasur të deleve, dhive e të
lopëve, e më pas burrat do të fillonin mjeljen.
I gjithë qumështi do të grumbullohej në një
kazan të madh për t’u zier. Një pjesë e saj
do të përdorej për t’u ngrënë përshesh me
bukë nga pjestarët e familjes dhe pjesa më
e madhe do të zihej kos e cila tundej në
tundëse, ku ndahej gjalpi dhe dhalla. Një
pjesë e dhallës ndahej për përdorim ditor dhe
pjesa më e madhe vihej në zjarr sërish për
t’u bërë gjizë, e cila mbidhej në qese nape
shtrydhej që të dilte hira dhe më pas varej që
të vazhdonte procesi i kullimit. Pasi të ishte
tharë mirë gjiza kriposej e hidhej në fuçia druri
në formë kace. Të gjitha këto punë i bënin
gratë nën drejtimin e vjehrrës, e cila nuk
prekte gjë me dorë, por vetëm komandonte.
Vjehrra e motrës, ishte nje grua e shkurtër
tepër sqimare dhe e shkathët, gjithmonë e
veshur me rrobet tradicionale të fshatit që i
rrinin krrëk në trup. Ajo me çelsat në brez do
të ishte e kudogjendur duke dhënë urdhëra
për punët e përditëshme që do të kryheshin
në mbarvajtjen e punëve të familjes, do të
kujdesej për të vegjëlit në se ishin të ushqyer
apo duke fjetur. Më pas gratë do të merreshin
me pastrimin e vendit brënda dhe jashtë
stanit, do të përgatitnin mëngjesin për familjen
dhe barinjtë që do të shkonin për kullotë, do
të kujdeseshin për drekën e darkën e të gjitha
punët që i duheshin një familje. Darkave e
gjithë familja do të mblidheshin rreth vatres
se zjarrit brenda stanit, pa guxuar të nxirrnin
hundën jashtë. Gratë do të thurnin corape
nën dritën e zbetë të qirinjëve të virgjër, apo
të kandilit me vaj ose llampës me vajguri.
I gjithë stani mbrëmjeve kundërmonte erë
cvileni që mblidhej kur korrej bari në malin
e Raducit e vendosej në fundet e sapeteve
me qëllimin e vetëm që rrobet tradicionale
e të kushtueshme të ishin gjithmonë të
aromatizuara dhe të ruajtura nga mola.
Burrat si zakonisht do të qëndronin në
krye të oxhakut duke përdredhur mustakët e
gjatë, do të nxirrnin llullën nga xhepi xhaketës
prej shajaku, do ta mbushnin me duhanin
të ruajtur në një kuti metalike, do ta ndiznin
dhe do ta thithnin thellë atë vatër zjarri në
çibuk e më pas do të nxirrnin nga mushkëritë
shtëllunga shtëlluga atë fjollë tymi që do të
përdridhej në ajër si somnambul, pa e ditur,
sa e rrezikëshme ishte ajo për shëndetin
e të gjithëve. Ndërsa për ne çamarrokët
ishin rezervuar përralla që me ëndje to t’i
tregonte më i moshuari dhe po aq me ëndje
do t’i dëgjonim me veshët ngrehur mos
na shpëtonte ndonjë fjalë, për trimeritë e
burrave e grave të moçme të fshatit, për
kafshët e pyllit e se si u kishin vënë leqe
lepujve e drenushave, se si kishin mundur
të gjuanin derrin e eger, për perandori e
mbretëri, për Mujin e gjogun e tij që kishte
bërë njëqind trimëri në lufte me sllavët e
jugut të ardhur diku andej përtej humbëtirës.
Nga që ishte verë e nuk shkonim në shkollë
ne fëmijëve në disa ditë të veçanta na
ishin caktuar disa detyra. Nën udhëheqjen
e një bariu më të rritur dy nga fëmijët do
ta shoqëronin atë për ta ndihmuar në
shtegëtimin e kopesë së bagëtive për
kullotje. Barinjtë do të ngarkoheshin që në
mëngjes me trastat me ushqime të cilët do
t’i vendosnin në një shkop që e hidhin mbi
sup. Kopesë i printe dashi me këmborë,
tingulli i të cilit është i veçantë nga ai i deleve
dhe rreth e rrotull kopesë do të sillej qeni i
stanit, balua, i cili kishte detyrën e ruajtjes së
bagëtisë nga ndonjë sulm i beftë i ujqërve.
Meqenëse unë isha mysafire e ardhur nga
qyteti dhe e pa mësuar me jetën e fshatit, dhe
aq me tepër atë baritore, më mbanin mirë,
më rrethonin me dashuri dhe më shikonin
me kuriozitet, sidomos fëmijët. Madje mbaj
mënd se për nder të vajtjes sime si mysafire
nga kryeqyteti në fshat, për herë të parë në
stan, gjyshi i nipave të mi, që ishte vjehrri i
motrës, therri një qengj të vogël. Mua më
erdhi keq që qengji u ther, por kështu e donte
zakoni i vendit, e ky zakon respektohej për të
madh e për të vogël, pa asnjë përjashtim. Ky
ambjent i ri fshatarobaritor po më rrëmbente
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pa kuptuar e me një shpejtësi marramendëse
arrita të përshtatesha plotësisht e me shumë
dëshirë. Me ankth e me kuriozitet po prisja
radhën të bëhesha bareshë e të shoqëroja
tufën e madhe me bagëti në kullotën ditore.
Një natë më parë më thanë që më kishte
ardhur radha e bareshës. Tërë natën nuk
vura gjumë në sy nga gëzimi, imagjinoja se
si do të kaloja pyje të tërë për të arritur te
livadhet me bar të njomë e të ushqyeshëm
që delet të kullosnin mire, e më pas kur të
ktheheshim në stan të na lavdëronin për
punën e mirë që kishim bërë. Më zuri gjumi
tepër vonë, në endërr mu duke vetja si te
përrallat e librit “E bukura e Pyjeve”, kur
princeshëza e re për të mos u martuar me
princin e lig që i kishte zgjedhur ati i saj, u
largua nga shtëpia dhe u vendos në një
fermë. Fata e saj i kishte thënë të merrte
me vete edhe tri veshjet e saj. Lëkurën e
Gomarit, fustan e Kohës,të Hënës dhe atë
të Diellit. Princesha, ditën, kur punonte si
bareshë e misërnikëve të çiflikut, që të mos
njihej, fytyrën e lyente me pluhurin e qymyrit
te vatrës dhe mbi supe hidhte “Lëkurën
e Gomarit”. Kur kthehej në kthinën e saj
menjëherë xhvishte “Lëkurën e Gomarit”
lahej , ndërrohej herë me fustanin e Kohës
dhe herë me fustanin e Hënës. Një ditë prej
ditësh kur në atë çiflik ishte festë, princeshëza
kishte veshur fustanin e Diellit. Në aty pari
kalon princi i ri i këtij çifligu dhe u bë kurioz
të shihte se kush jetonte në atë kthinë të
humbur. I thanë që atje jetonte një bareshë e
pistë që e quanin “Lëkura e Gomarit”, sepse
mbi supe mbante përherë një lëkurë gomari
kur kulloste misërniket e çiflikut. Pricnci u bë
kurioz dhe vajti për ta parë vetë nga vrima
e çelsit. Ai mbeti i habitur kur brenda në
dhomë pa një vashëz të bukur që ndriçonte
nga bukuria dhe veshja e saj luksoze. Princi
u mahnit nga bukuria e saj dhe menjëherë
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urdhërojë që t‘ja sillnin në pallatin mbretëror.
Kur vajza e veshur me Lëkurën e Gomaritu u
paraqit te princi, tërë oborrtarët u tmerruan,
mirëpo kur nxorri nga pelerina e urryer dorën
e saj për të përshëndetur princin, u habiten sa
s’ka më, sepse pane të dilte nga ajo lëkurë e
urryer një dorë e hollë dhe e bardhë si fildish.
-Uaaauu u dëgjuan zëra që dolën në të
njëjtën kohë nga të gjithë oborrtarët. Atëherë
pricesha hodhi tej Lëkurën e urryer të
Gomarit dhe në sallë mbretërojë një heshtje
e plotë kur para tyre u paraqit një princeshëz
e re dhe mjaft e bukur. Që nga ai moment ajo
u martua me princin e ri dhe rrojtën të lumtur
e të gëzuar”.
-U ngrita në këmbë menjëherë nga
shtrati i drunjtë e kënaqur me ëndrrën që
kisha parë dhe e gëzuar me ditën që më
priste. Pasi hëngrëm përsheshin e ngrohtë
me qumësht, dhe pasi na dhanë me vete nga
një trajstë me ushqime, të cilën e hodhëm
krahëqafë, ishim të gatshëm të shtegëtonim
së bashku me kopenë e madhë të bagëtive
ku i printe dashi me këmborë dhe qeni
balash që sillej rrotull kopesë duke tundur
bishtin. Kurreshtja ime ishte të eksploroja
sa më shumë, e kjo sa vinte e shtohej….një
kureshtje që me ka ndjekur gjithmonë.
-Udhëtimi nisi përgjatë përroit nën një
panoramë çmendurisht të bukur. Firshëllima
e ujvarave, që buronin lart nga malet e
Raduçit e të Kallkanit shpërthenin tëposhtë
me ushëtimë gurgulluese, dëgjoheshin e të
mbushnin shpirtin me jetë.
-Për pak kohë prapa kurrizit lamë stanet
dhe para nesh madhërishëm na doli Borje një
rrafshnaltë e latuar, dhe e tëra e pyllëzuar
me drurë e shkurre ku mezi kaloje, e ku
natën, besoj, mendimet të ngrinin si akull
nga frika e tmerri. Në të dalë duhet të merrnin
drejtimin për në “Osoj” ose në “Prisoj”. Emra

të çuditshëm. Osoj do të thotë në hije të diellit,
ndërsa Prisoj do të thotë në ballë të diellit. Ne
morëm drejtimin për në Prisoj, rrugë kjo që
do të na shpinte në “Dobri Kutle”, “Dragan”
e me pas “Qarrishka Krasta”. Të gjitha këto,
toponime sllave, që kanë mbetur deri në
ditët tona.
Pas një udhëtimi të gjatë nëpër këtë pyll
ku bagëtia ecte me qejf të vet dhe shpesh
shpërndahej nëpër pyll, fishkëllimat e barinjve
më të mëdhej dëgjoheshin për të mbledhur
ato dele të cilat ishin më larg. Këto ishin për
mua shtigje të pashkelura ndonjëherë e me
shkopin tim në dorë vrapoja herë majtas e
herë djathtas për të mbledhur ato dele të
pabindura që me dukej sikur ma bënin për
inatë. Kur erdhi e tatëpjeta vrapoja si e marrë
pas tyre duke rrëshqitur nga gjethet e shumta
që binin nga era e marrë e atyre anëve,
ngrihesha menjëhere në këmbë vazhdoja
rrugën pambarim. Asgjë nga këto nuk me
habiste, sepse duke hapur sytë në këtë vend
që më dukej më rrënqethës i botës e kisha
humbur aftësinë për t’u habitur.
Përgjatë këtij udhëtimi të marrë prej
mahnitjes herë pas here lëshoja një të
tillë fishkëllimë, e cila jehonte aqë shumë
në hapësirë sa dhe një kalë do të kishte
hingëlluar e do t’ia kishte mbathur me
të katra. Thirrma ime rrudhte hapësirën,
dhe kur ngrija kokën, vështrimet e mia
kryqëzoheshin me ato të nipërve të mi, dhe
më pas ja plasnim së qeshuri me gjithë
shpirt bashkërish. Ngrija kokën lart shihja
zogjtë dhe unë me ëndje përhumbesha kur
dëgjoja cicërimat e tyre, Vivaldi kishte mbritur
në fshatin dygjuhëfolës me katër stinët e tij,
me shtatë nota, melodia e tij e pavdekshme
jehonte duke shpuar tejpërtej pafundësinë e
universit me gjuhën universale të muzikës.
Unë hapja sytë drejt qiellit që shndrrohej i

blertë nga reflektimi i pyllit, duke reflektuar
merrte shatë ngjyrimet, si shtatë notat nga
cicërima e zogjve dhe meloditë vivaldiane.
E ngazëlluar deri në ekstazë flisja e këndoja,
këndoja e flisja me zë të lartë, jehona e saj
përhapej në çdo cep të horizontit. E kthehej
kjo jehonë serish në mua, e gëzimi ishte i pa
imagjinueshëm, merrja frymë thellë e përsëri
këndoja e fërshëlleja. Flokët të mbedhura
gërshet mbrapa kokës e të zbukuruara me
një fjongo të bardhë, u lëshuan nga era
e marrë që ma kishte rrëmbyer fjongon
dhe ondet e gjata filluan të drejtoheshin
e të fluturonin si një kometë fluturuese.
Gazi im nuk kishte fund kur uleshim e
pushonim. Për të bërë për vete qenin
Balash, meqenëse e kisha shumë frikë, nga
misërniku që kisha në trajstën prej lëkure,
fillova t’i hidhja herë pas here copa prej tij,
ai hidhej për ta pritur, e kjo gjë më argëtonte
pa masë, dhe si pa e kuptuar i tërë misërniku
përfundoje në stomak të Balos. Kështu
që mbeta pa bukë, dhe nuk më mbetej
gjë tjetër vetëm t’u kërkoja pak misernik
nipave të mi barinj, që ta shoqëroja me
gjizën e dhallën që ishte tundur gjatë rrugës
e kishte nxjerrë edhe disa kokriza gjalpi.
Nga pasditja vonë morëm rrugën e kthimit,
e pas disa orësh vura re se si dielli ikte tutje
horizontit, ikadielli kishte hedhur hapin e fundit
drejt perëndimit e qielli kishte marrë ngjyrën
vjolë, e para syve tanë u shpërfaqën stanet
që vinin e zmadhoheshin para syve tanë.
E lodhur nga ky udhëtim i gjatë e fantastik, tepër
argëtues, edukues, por i pakrahasueshëm
për nga mbresat e pashlyeshme që më lanë,
bukuria dhe magjia e ditës më ndoqën gjatë
gjithë jetës, u shtriva në shtratin e drunjtë që
çuditërisht atë natë mu duk aq i butë, aq i
ëmbël, sa më zuri një gjumë i thellë, i paqtë
dhe i ngrohtë, e ndjeja veten në parajsë.
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