


KREU I PARË 

Asnjë shenjë smire nuk ishte shfaqur kurrë 
midis doktor Gurametos së madh dhe doktor Gura- 
rnetos së vogël. Ndonëse me të njëjtin mbiemër, 
nuk kishin pasur kurrfarë lidhjeje fisnore dhe, sikur 
të mos kishte qenë mjekësia, fatet e tyre, me siguri, 
nuk do të përkiteshin kurrë e, aq më pak, ciiësimet 
“i madh” dhe “i vogëF’ nuk do t’i vinin ata në një 
maii'ëdhënie që, me siguri, nuk e kishin dashur. 

Ndërkaq, dukej sikur një dorë e fshehtë i kishte 
sjellë punët në atë farë mënyre, që ata të dy, 
kirurgët më të njohur të qytetit, edhe po të donin, 
nuk ndaheshin dot më. Jo vetëm kaq, por dukej 
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Në vjeshtën e atij viti ndodhi pikërisht kjo e 

fundit: Italia, për shkak të kapitullimit ië befasi- 

shëm, e humbi aleatin e saj. Që nga kohët që s mba- 

heshin mend, bota ishte mësuar me prishje alean- 

cash, por kjo që i kishte ndodhur Italisë ishte zi e 

më zi. Si të mos i mjaftonte e keqja që i kishte 

rënë mbi krye, në vend që, së paku, të shkaktonte 

njëfarë mëshire te vëllai i rnadh gjerman, ky i fundit 

u egërsua keqas me të. E shpalli dezertore, e fyeu, 

e përçmoi e, më në fund, ngaqë duri s po i dilte, 

urdhëroi ushtarët gjermanë të vrisnin në vend, siç 

vriteshin dezertorët, aleatët e djeshëm. 

Ngjarjet zhvilloheshin me një shpejtësi të tillë, 

saqë edhe vetë qyteti i Gjirokastrës, i mësuar me 

vizione të gjera e të ndërlikuara për botën, u duk 

se e humbi toruan. 
Hutimi ishte i tillë, saqë për herë të parë, ato 

që po ndodhnin nuk u vunë në një nyjëtim krahasu.es 

me dy Gurametot doktorë. Ne të vërtetë, gjendja 

kishte qenë përsëri e tillë, si e rënë nga qielli, që 

rasti të mos humbte: Italia kishte rënë në gjunjë, 

ushtria gjermane po përparonte nga jugu, nga 

Greqia, për të mos e lënë Shqipërinë të zbrazët, 

doktor Gurametoja i madh dhe doktor Gurametoja 

i vogël ishin aty, si gjithmonë, mu në mes të qytetit. 

Mirëpo rasti kishte kaluar. Njerëzit tundnin 
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vixiin në përfundim se vërtetim më i mirë për drama- 

ticitetin e ngjarjeve sesa kjo harresë nuk mund të 

gjendej. 

Sa më thellë që e mendonin punën, aq inë e 

ndërlikuar, për të mos thënë misterioze, ajo dukej. 

kapitulluar edhe ajo bashkë me të apo kishte diçka 

që duhej sqamar këtu, diçka që, sa më tepër doje 

ta kthjelloje, aq më e turbullt bëhej. 

qenë se Shqipëria ishte njëra nga tri pjesët përbë- 

rëse të perandorisë së porsapërmbysur, a do të 

binte mbi të, qoftë dhe një e treta e pezmit gjerman? 

Nuk ishte e lehtë ta gjeje. Që Italia, ndërkaq, 

po pësonte mbi shpinë atë pezm, këtë e dinte dhe 

bufi, por askush s’mund ta parashikonte çfdo të 

bëhej me dy pjesët e tjera: Abisininë dhe Shqipë- 

rinë. Disave u dukej e natyrshme që mllefi, si 

zakonisht, ishte më lehtë të binte mbi zezakët e 

Abisinisë, në kohën që kishte të tjerë që mendonin 

se me zezakët e gjorë s’nxirrej dot asnjë duf, sepse 

ata, si me duf, si pa duf, punët i kishin pasur 

gjithmonë keq. Shkurt, nuk mbetej gjë tjetër, veç 

që zemërimi të binte mbi Shqipërinë. Aq më tepër 

që ushtria gjermane nuk ishte as dyzet milje larg, 

kështu që, me siguri, goja kishte nisur t’i lëshonte 
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mëngjes, dy avionë të panjotmr 

tushka mbi qytet. Ato ishin d) 

nisht dhe shqip, dhe në to s 

Gjermania nuk po e pushtontc 

kalim në Shqipëri. Ajo po hyn 

vetëm që s’kishte asnjë kunj i 

po e çlironte vendin nga pusht 

Ajo po i kthente Shqipërisë pa 

Ajo njihte Shqipërinë etnike. 

Çamërinë brenda kufijve të saj 

Njerëzit s?po u besonin syvc 

për të qenë e vërtetë, megjith 

io në një, po në dy gjuhë. 

mei 

Të qetës 

idime pë: 

Dis ave u p< 

ngj ante fare 

U0I< :ha shtet. 

i, njerëzit fillua 

kat. Si përherë, < 

kjo mënyrë laj 

edhitë e sotme. 







Fer mendjemadhesme e parre te ketij qyte 

kishte shpjegime të ndryshme. Më i përkori lidhc 

me vetminë e iij. Ithtarët e këtij shpjegimi, duke 

kuptuar dhe vetë se ai ngjante i pamjaftueshën 

nguteshin të shtonin se fjala “i vetmuar'd në kët 

rast, kërkonte një plotësim. I rrethuar nga zona t 

gjera, që kishin marrëdhënie të ftohta me të, qyte 

ngjante për to i huaj, për të mos thënë armiqëso 

Nga veriu, në shpinë të vet, përveç një mali të pafun 

plot me dhelpra e ujq, ishin katundet e Labërist 

që dukeshin po aq të pafundme, për shkak t 

ashpërsisë së tyre. Përballë, në lindje, përtej lum 



dhe lugmës shtnheslim 

gjithaq të huaja, por kël 

icundëit, atë të butësisë. I 

të dyja anët e luginës h 
greke, të cilat, ndonëse t 

drejtpeshimin shpirtëror 

fqinjët e tjerë, në mos më 

tinëzar, që vepronte më 

rrallë me arsye e më shp< 

tundimin mëkatnor, ai bc 

për shkak të bujqve grefo 

tyre si çifçinj, të Idshin nj 

jo vetëm për grekët, pc 

bashkë me shtetin grek, 

gjuhën e vet. 

Si të mos mjaftonte 1 

më saktë, midis qytetit dh 

kuptues ndaj të dyve, si 

kryeneç e idhnak si ky ni 

nërisë së tij ndaj Gjirok 

dipjegimi, kronistët ishin 

iiçka jo të keqe, përderist 

irej qytetit, ajo mëri nu 

5hqipërisë. 

h 

zoenura nga iaq 

sa vinte n 

n me dusj 

Rt 

IgRR 

mBm 
mm 

RfmT 

— 
■Klllu^uraRllfl 

KmBJSI Lljl\w_ * H * 1 ■< 1 B 

Ji 

■ mmm 















n kumtin, por gjithçka tjetër. Qy 

:e goditur pararojën e ushtrisë gj 

■ ndëshkohej sipas ligjeve të luftës 

mrasysh nëse qyteti ishte sqimata: 

nosha, madje, i çmendur. 

hedha e parë po fluturonte, ndë 

zeve. 

"ortura vazhdoi giatë. Nën fishkël 











rë përbindëshi kalendarik, që i shpëtonte pënytyri- 

mit, rrjë copë kohe e pangjashme me asgjë, ardhur 

s’dihej nga, prej thellësive të gjithnajës ndoshta, 

një ngjitje prej cly netësh, që ishin bërë njësh, pasi 

e kishin mbytur midis tyre ditën, siç mbytej graaja 

cië humbte nderin në shtëpitë e vjetra gjirokastrite. 

Merrej rne mend se josnja pas lajmitjesn te tilia 

vinte ngaqë banorët e kishin humbur atë, për të cilën 

aq fort kishin qenë krenarë, gjykimin e ftohtë. 

Madje, puna, me ç’dukej, ishte më keq. lo vetëm 

të ftohtin, por Idshte gjasë që edhe atë tjetrin, të 

zakonshmin, ta kishin tretur. 
Megjithatë, qoftë edhe me gjysmë mendjeje, 

shpresonin se ca gjëra po i kapnin. E dinin, për 

shembull, se hedhja në erë ishte këmbyer me një 

pushkatim të madh, por se cilët ishin ata orëligj, 

që prisnin vdekjen atje, ende s’po merrej vesh. 

Diku bëheshin bisedime, pa dyshim, për kërkesat 

e gjerrnanëve, por mendja s’përqendrohej dot për 

të gjetur se ku mund të bëhej kjo e sidomos kush, 

me kë, mund ta bënte. 
Një diçka tjetër po dëgjohej ndërkaq. Të thoshe 

se ishte diçka që nuk pritej, ishte pak. 

Ajo që po dëgjohej ishte pëmjëmend krejtë- 

sisht e veçantë, diçka e nisur për keq, por e kthyer 

në çastin e fundit në të mirë. Me fjalë të tjera, 

njëfarë breshërie mitralozi, por me krismën krejt 
nrlrvchp fhnfl cp. i.qhiri shnikur mitraloza të rini, aë 



doktoreve, uurametos se maai 

vogël. 

ndodhur që, mu midis katrahi 

ngjarjet e botës, rënie e ngritjc 

aleancash e ndryshime kufijsh 

harruar ata që pikërisht në kohë 

Gurameton e vogël? Ishin harrua 

krahasuese dhe, pa dyshim, lëki 

të secilit, dhe kjo ishte njëlloj si 

barometri që tregonte trysninë 

ngritjen e temperaturës, për të n 

letinin e bursës, bashkë me zhv 

e gjer te rënia e bankave të Zvicri 

gjerman... Shkurt, ishte pris 

brendshëm, ai që çdo qytet e kis 

e aë. ndonëse siithkush ia ndi 





htëpia e d( 

:te asnjë pi 

ej, aq sa ç 

e doktor < 

.ste nga dri 

e, si të mo: 

^rohoritiet 





ç lsnte Ky mi, e siaomos ne isi 

r të keq, ende nuk kuptohej. 

shkë me tingujt e gramafonit, va 

sj tortura e shpjegimit të darh 

ësh qyteti mbante mend darka 

nshin qenë gjithfarësh, të hareshi 

, me buitës aë, nsa gëzimi, kisi 



ato që, rrië së soumti, mbaheshm mend. 

Duke zbritur thellë e rnë thellë në kohë, disa i 

kujtuan për darkën e Krishtit, siç tregohej në shkri- 

met e shenjta, të sigurt se atje do të gjenin, më ni 

fund, enigmën. Ishin të gjitha në atë darkë: Krisht 

vetë, pikëllimi i tij hyjnor, apostujt, madje dhe Jud< 

Iskarioti. Kështu u duk se po e gjenin të vërtetën 

por shi atëherë, ajo nisi të fironte. Që sdshte Krish 

doktor Gurametoja e, aq më pak, mysafirët gjerma 

në, kjo dukej që larg, por edhe Judë t’i quaje, ishh 

e tepërt. Duke psherëtirë e duke u lutur: falna, Zot 

këto lajthitje të rnendjes, rrekeshin të hiqnin dor< 

:nsa cdo mendim. 

vone, aonm s aonm, Kcnaqcsum mc ic vjci 

Ashtu si një orë më parë, grindeshin ende për pu 

e mitralozave me muzikë, rnadje, Shaqo bej Kc 

boboja, që gabimisht ishte gjendur dikur në fro 

prusianomus, thoshte se ato që fliteshin h 

perralla dhe se 'krismën e mitralozit “shvan 
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tri s’duk 

egjithatë 

le sradë 





por ishe ti që po më operoje... Të kujtohet kur më 

Idshe thënë se kishe parë një herë një ëndërr të 

vegiat i Idshte ndër duar tjetërkush... Pra, ti më 

shpëtove... më ngjalle... më thirre... më ktheve nga 

vdekja. 
Në çast e preu të folurën dhe vuri dorën te balli, 

aty ku kishte njërën nga shenjat e plagëve. Kur nisi 

të fliste prapë, zërin e kishte të ngadaltë, gati-gati 

të pikëlluar. 
Kështu pra... kur rnora urdhrin... kur më thanë: 

merr divizionin e tankeve dhe shko të pushtosh 

Shqipërinë... mendimi i parë ishte për ty. Ishte fjala 

jo ta pushtoja, por ta shpëtoja Shqipërinë, ta 

bashkoja me Rajhun e përjetshëm dhe, natyrisht e, 

në radhë të parë, të të gjeja ty, vëllanë tim... Dhe 

kështu u nisa hareshëm, në vendin e Besës, siç më 

kishe thënë ti... 
Ai prapë pushoi së foiuri, këtë herë për një 

kohë të gjatë. 
Në qytetin tënd, doktor Gurameto, më qëliuan. 

Zëri i tij ishte tani i ngjirur dhe fytyra i nxinte. 

Shoqëruesit ndiqnin të zymtë të folurën e 

kolonelit. I ngrirë, pa thënë asgjë, dëgjonte doktor 

Gurametoja i madh. 
Më goditënpabesisht... Kur pararoja, me shpirt 

ndër dhëmbë, arriti të jepte lajmin: na goditën! 
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; ze snoqerues: 
kishin dyshua: 
lumbur. 

rgjigjur. Zëri 
ur. Të dërgov 

avion. Po vij s 
astaj, si përgji 

me shpirt ndë 
me kokat që i 
k e fsheh, m< 

kemi folur t< 
shtë besa iote 



‘li vurm doren te balli, si ta Kisnm gc 
rimin e kishte të akullt, thua se 
loshte: të shkoj për darkë, në vendin 

i pas krahësh? 
a se të përgjigjej e përqafoi Guramel 

rrë ftohtësisht. Ky i fundit, duke e m; 

m si mospranim të ftesës, tendosi qa: 

për habi, ishte e kundërt. 

fjalën se do të vij. Pastaj, duke ia afi 

shi, Dëshpëriti: S’besoi se ke me më 



Kur mbrëmja ra mbi qytet, doktor Gurarnetoja 

i rnadh ndjeu ta kaplonte një pikëllim i madh, i 
panjohur. Tek dëgjonte zhurmat e përgatitjes së 

darkës, që nga tremja e katit të dytë vështronte 

portën e shtëpisë, ku i ftuaii do të trokiste. 

Ai erdhi përpiktas në orën që kishte premtuar, 
çuditërisht pa zhurmë e rrapëllimë, si të kishte 

flatruar mbi qytet, për të mos e marrë vesh askush. 
Pikërisht kështu e kuptoi atë heshtim i zoti i 

shtëpisë, ndaj pyetja e parë që i bëri ishte nëse duhej 

të ulte perdet e të fikte gramafonin. 
Për habinë e tij, tjetri u përgjigj: kurrsesi. Kur 

koloneli Fritz von Schwabe shkonte për darkë, e 

sidomos në Shqipëri, le të ndizeshin llambat e të 

gjëmonte muzika, siç e kërkonin doket. 
Ti më thirre për darkë, unë erdha! tha me zë të 

bujshëm. 
I qeshur e plot gjallëri ngjiti shkallët, ndjekur 

nga shoqëruesit, pas të cilëve vinte ushtari, me një 

arkë me shampanjë. 
Ashtu hynë në sallonin e madh, i puthën dorën 

zonjës së shtëpisë dhe vajzës, pa harruar të përshë- 

ndesin prerazi dhëndrin. 
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le zgjedhja e muziKes pei graiu 

>pë herë. Njëfarë mpirjeje, e 

iga ajo që asnjë 
xritur ushtarakë gjermanë, ashtu 

ëkishin pasur të tillë rast, u 

mnë vend në tryezën 

ysh në krye u duk se ajo 1 

ngriheshin dolli 

tryezës i shkonte shkumëzimit 

cjo e fundit, kryqëzimit të bisedav 
e merzitsnme e 

hthurur. Koloneli me të zotin e s 

olën vesh më vesh, pa e fshehur 

)ër kujtimet studenteske, të cilat 

ë përfytyroheshin pa emra pije 

lë kohën që zonja Gurameto, 

jeshur, jepte të kuptonte se nuk b 

yre. 
G Zot, psherëtiu koloneli ] 

shte aq i lartë, megjithatë një h 

3ër aty. O Zot, tha prapë ai, kaq j 
A Kiriri i cs v tp cripnrlp.m uë nië sh 





Të gjithë prisnm se ç < 

|ë diçka do të dilte nga 

ihembull, përse m’i thua r 

;i mik, nderomë, siç të ndei 

onte formulën e vjetër për 

3as së cilës, siç e kërkonte 

Dër me lajmërue gjindjen s 

urpnue druvezëm 

Doktor Gurametoja i 

illë. Ajo që do të thoshte 
idiente, por edhe më e 

tnendonte. 
Në të vërtetë,: sTshte 

dicka e beftë, e pavend, s 
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ë në një mendj* 

vërtet nga men 

dos së madh kish 

3t e këtij të fundit, 

ishin aq të zjan 

sonin se» io vetë 





min ve 

a e Yosl 

tësit pe 
aergjesiim ueKieie 

rnoçme, plot dënirne dhe tmerr. 

iukshme, por më gërryese se ato, ishin të brend 

shmet, ato të hijes. Gjithë ajo bardhësi shtrojast 

:ë mahniste, të ngjethte mishtë, kujtime incestes 

3 nusesh, që e kishin humbur nderin, e pleqsh q 

jepnin shpirt nën një antidiell, në hajatet e mëdhc 

truk shlyheshin lehtë nga kujtesa. 
Mendja u shkonte në të gjitha këto e prapë, si 

dyshonin në të gjitha, ashtu dhe hiqnin dorë ng 

secila, gjersa shkaku i ngërçit u gjet: hebreu Jakoe 

Vërtet s’e kishin ditur apo bënin ashtu m 

shpresë se, duke e hequr vetë nga mendja, vetveti 

do të mjegullohej midis grumbullit të madh? 

Ndonëse s’kishte asnjë të dhënë se gjermaiK 

e kishin marrë vesh që në njetën e pengjeve kishl 
rënë rastësisht një peshk i rrallë, kjo s’pengoni 
të përfytyrohej biseda dramatike midis doktc 

Gurametos së madh dhe Fritz von Schwabes. 
Doktor Gurameto madh, ti më pret besë mu 

Këtu ka nië hebre. 





e gramatomt. Ai ve Vajzen dhe vdeivjen e 

Shubertit dhe të gjithë e kuptojnë se nuk ka më 

shpresë. Dhe kjo vazhdon gjatë, shumë gjatë, në 

pritje të breshërisë së mitralozave... 

Këndojnë gjelat e parë, ata që, siç besohet, 

dëbojnë fantazmat. 

Befas, pas një murmurime të gjatë vesh më 

vesh midis doktorit dhe kolonelit, gjendja ndryshon 
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anur ane perse Koionen nntz von ^ciiwabe, mbajtës 

i Kryqit të Hekurt, pasi merr frymë thellë, jep 

nrdhrin për lirimin e pengjeve. Jo një pjesë, por 
krejt. 

Gjithçka shtendoset, thua se darka po kthehet 

në fillimet e saj. Vajza e doktor Gurametos, e 

ëmbël, flokëgështenjë e të krehur pas modës së 

fundit, sjell një mbajtëse plot me gota pijesh, për 

të festuar mirëkuptimin. Bukurinë e saj e kanë vënë 

re të gjithë, ndonëse kanë bërë sikur s?e kanë pasur 

mendjen aty. Kanë rënë në dashuri me të njëri pas 

tjetrit, humbshëm, siç u ndodh njerëzve të lodhur 

nga lufta. Ajo, nga ana e saj, ka pësuar të njëjtën 

gjë. E gjendur për herë të parë midis një dendësie 

mashkullimi të rrezikshëm, të gjithë kalorës e, 

njëkohësisht, të fejuar të vdekjes, ka rënë në dashuri 

mekshëm e me ngut me ta, si njeriu që do të 

mbushë zbrazëtinë e ardhshme, të paskaj... Bhp vm 

iuket në fytyrë. Është e bardhë si gëlqerj 

mrt i dridhen tek ndan pijet. Të parit ia 

bajtësen e gotave kolonelit. Një grimë, tei 

idhjen e dorës, ai ngre sytë me dyshim, por 

ka zgjatur mbajtësen atit të saj, pastaj së 

istaj të tjerëve e, më në fund, pas një ngurr 
titë, të fejuarit. 

Ata i kthejnë gotat me fund dhe britmat 

'hl!” përzihen me tinguit e eramafonit. në 1 







Pax germanica... Dielli Imdte përballë qytetit, 

ipër malit të Nemërçkës, e perëndonte në shpinë 

ë tij, pas Malit të Gjerë. Aq sa ç’ishte e njohur një 

ë e tillë për këdo, po aq ishte e ditur se, qysh nga 

)ha e mbërritjes së tejqyrave, së paku, katër a pesë 

ikopatë prisnin diellin me to në duar, thua se çdo 

ëngjes dyshonin në shfaqjen e tij. 

Ishte hera e parë, pas natës së paharrueshme të 

esshtatorit, që dielli kishte lindur i paparë prej 

kujt, si në kohën e mamuthëve. 
Arsyeja dukej e thjeshtë: të këputur nga nata, 

siithë flinin. 



Zgjimi kishte qenë një histori më vete, që do 

të kërkonte shumë ditë e shumë kupëza kafesh për 

t’u rrëfyer, Pas pyetjes: “ku jemi kështu?”, të habi- 

tur që e gjenin veten nëpër hajate, musëndra, në 

trenjtë e nënpullazeve e, më së shumti, nëpër 

shkallë e qilarë, aty ku gjumi i kishte rrëzuar befa- 

sisht, kujtoheshin të gjenin, në mos ç’kohë e ç’ditë 

ishte, së paku, emrin e saj, për të mos thënë atë të 

muajit. 

Pyetja: “ç’kishte ndodhur?”, më e vështira e të 

gjithave, vinte në fund. Një napë e dendur ngrihej 

aty për aty, për të penguar rikujtimin e ngjarjes. 

Pas asaj nape ngjarja spikaste e turbullt, si të kishte 

frikë nga vetvetja. 

Muzika e një gramafoni ishte e para që u rrek 

të kapërcente. Pastaj, dalëngadalë, me shumë mu- 

ndim, u kujtua ankthi i pengjeve. Ai ankth, në vend 

që t’i saktësonte gjërat (ishin tetëdhjetë veta që e 

kishin përjetuar minutë pas minute, ndaj s’kishte 

vend për hamendje e lajthim), ai ankth, pra, bëri të 

kundërtën. Gjithçka u bë lëmsh, jo prej një pale të 

jashtme, si komunistët ose nacionalistët, që çdo 

faj ia hidhnin njëri-tjetrit, por prej vetë pengjeve. 

Një pjesë prej tyre s’donin ta pranonin se kishin 

qenë të atillë, të trembur, ndoshta se, pas një 

ndalimi tjetër, do t’u thuhej: ty, zotëri, është hera 

e dytë që po të arrestojmë. Ndërkaq, njerëz që 

s’kishin qenë pengje, për shkaqe të paqarta, etje 
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Gurametos së madh me shokun gjerman të shko 

llës, krejt si në folklor: motivi i njohjes në gojë~ 

dhënat e moçme... njohja e vëllait prej motrës, të 

fejuar gabimisht me të, natën e martesës, prej një 

shenje në trup, për të shmangur kryeijen e ince- 

Përrallë e shkuar përrallës dukeshin të tjerat. 

Ftesa për darkë, iirimi pjesë-pjesë i pengjeve... 

Pale pastaj, kulmi i të gjithave, ardhja e mëngjesit 

në shtëpinë e Gurametos... Gjermanët e ngurosur, 

shtrirë të vdekur në sallon, dhe vajza e doktorit, që 

kujtonte se i kishte helmuar, dhe pastaj çngurosja 

njëri pas tjetrit, ringjallja si në pashkë, jo një, por 

e një skuadre krishtësh, lëre, ç’e kujton, s’ishte 

vetëm turp, por turp e mëkat bashkë. 

Të gjitha këto do të thuheshin, ndoshta, me zë 

të lartë, sikur të mos i pengonte një hollësi: rnuzika 
e gramafonit. Ajo kishte gjëmuar gjithë natën, të 

gjithë e kishin dëgjuar dhe, sado të merrej si një 

lajthitje e Gurametos, lajthitje e njohur në qytet, 

kur njerëzit, sa më të nderuar të ishin, aq më të 

befta i kishin trillet, sado-pra, të shpjegohej si trill 

i doktor Gurametos, i cili, në natën e parë të pushti- 

mit gjerman, t’i kishte shkrepur në kokë, që ashtu 

si një qyq të dëgjonte gramafonin, diçka e 

pazbërthyer mbetej megjithatë. 

Të paaftë për shkoqitjen e kësaj mpirjeje të 

pashembullt, mendja shkonte vetvetiu te ndonjë 
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thashtu, po fitonin aftësmë të shikonm ato që duhej 

të shihnin. Kështu, te sheshi i bashldsë, në të dyja 

anët e portës së hekurt, vareshin dy flamurë të gjatë, 

me lcryq të thyer në mes. Përbri, në një shpallje të 

madhe, në dy gjuhë, shqip e gjermanisht, bëhej 

thirrje për rekrutim në xhandarmërinë e porsa- 

themeluar shqiptare. Te porta anësore, një varg i 

gjatë pleqsh kishin zënë radhën që pa gdhirë. Rojat 

gjermane vështronin gjithë habi zhgunat e petkat e 

çuditshme, mbi të cilat ishin ngjitur shenja e shirita 

të paparë askund. Ishin gjykatësit e vjetër të ish~ 

perandorisë, që shpresonin të gjenin punë. Nëpër 

palat e zhgunave kishin dekretet e emërimit e kopje 

vendimesh e dënimesh, me vulat e nënshkrimet e 

tyre, kudo ku kishin shërbyer, në shtetin e pafund 

osman. 

Te njëra nga zyrat e katit të parë, përkthyesi 

shqiptar nuk e kishte të lehtë të jepte në gjerma” 

nisht përvojën e tyre, tek e cila pleqtë kishin vënë 

shumë shpresa. Pjesa kryesore kishte të bënte me 

larminë e dënimeve, jo veç dënime banale, si prerje 

koke e varje në litar, po me të tjera, më të stërho- 
I 
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lluara, si rrjepje e sharrim së gjalli, rnbytje në kazan 

me ujë të valuar ose me ujë të rëndomtë, por me 

dy gjarpërinj në të. Mbytje të tjera, për shembull, 

me majmun. Fër të mos përmendur varrimet për 

së gjalli, në dy mënyra, këmbët me një pjesë të 

trungut brenda në tokë e layet e gjoksin jashtë, ose 

e kundërta e kështu me radhë, gjersa oficeri 

gjerman i kishte ndërprerë pas një falënderimi, 

plot fjalë të zgjedhura, ku, pasi u kishte bërë me 

dije se Gjermania kishte mënyrat e saj të dënimit, 

kishte shtuar se, sidoqoftë, Rajhu i Tretë nuk ishte 

mbretëria mongole, fjalë që pleqve u ishin dukur 

“jo fort elegante,b 
Ndërkaq kishte ridalë gazeta e qytetit “Demo- 

kratia”. Lajmet që vinin nga la*yeqyteti ishin dehëse. 

Bashkë me flamurin e vjetër të shtetit, atë të 

vërtetin, me shkabë dykrenore, pa sëpatat e Romës, 

ishte kthyer qeveria e mërgimit, madje Regjenca, 

rne katër anëtarë, një për çdo fë, në pritje të kthimit 

të mbretit. 
Edhe më ngazëlluese ishin lajmet nga Kosova, 

e cila qysh tani quhej Shqipëri e dytë, madje titujt 

e gazetave përsëritnin thënien e një vizitori të huaj: 

“nga një gjysmë Shqipëri që kishin, shqiptaiët u 

bënë me dy të tillaT Prisni, prisni, thuhej në 

kafenenë e bashkisë. Ky s’ishte veçse fillimi. Do 

të kishte Shqipëri të tretë, madje të katërt. Midis 

haresë mbytej ndonj-ë pëshpërimë e diuajtur. Këtë 

73 





me siguri, i vetmi, si 



Gurametoja i madh, të cilit, merrej me mend, 

shumë njerëz iu drejtuan për ndihmë, Idshte ngritur 

duart: këtë herë s’ndërhyj dot! Dhe kishte shtuar: 

po të ishte për punë gruaje, si gjinekolog që ishte, 

edhe mund të shkonte te Fritz von Schwabe, por 

këtu ishte një fushë që ai s’merrej... 

U teprua! Kjo fjalë ishte në gojën e të gjithëve. 

Sjellja e druajtur, gati tuipanjoze e gjermanëve ndaj 

femrave vendase ishte kuptuar gabim. Meqenëse 

në luftë duhej që dikush të përdhunonte tjetrin, dhe 

ngaqë gjermanët s’e bënë këtë, qytetit, me ç’dukej, 

iu duk vetja fitimtar dhe, si i tillë, e nxori anën e 

tij prej horri, të fshehur me aq kujdes. 

Gjermanët ishin cenuar kështu për herë të dytë. 

Ndryshe nga hera e parë, te xhadeja, vitin që shkoi, 

viktima ishte tani një ushtar flokëverdhë, i bukur 

si një çupë. Veç këtë herë, askush s’kishte pse të 

ankohej për hedhjen në erë. Madje pak e kishin. 

E pse shkulni leshrat es’e hiqni nga goja fjalën 

“turp!”, thoshin disa. Kjo s’ishte veçse rrjedhojë 
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logjike e politikës as luftë, as paqe. Doje të tillë, 

pra, doje edhe luftë, edhe paqe? Ja ku e kishe, atje 

te qilari... 
Në të vërtetë, çështja e Bufe Hasanit, për një 

pikëshikim më gjakftohtë ishte një dukuri. Kishte 

ngjashmëri me atë darkën e harruar, tashmë, të 

doktor Gurametos së madh. Ashtu si ajo, ngjarja 

në qilar mund të shkoqitej dy mënyrash. Dhe sdshte 

vetëm dukuri shqiptare, siç ngulnin këmbë, por 

kapte përmasa botërore. Mendja të shkonte, për 

shembull, gjer te marrëveshja e Munihut dhe, 

ndonëse përzierja e emrit të Bufe Hasanit me atë 

të Neville Chamberlain-it shkaktonte prishje 

buzësh, thelbi i ndodhisë mbetej po ai. 
Ndërkaq, frika me turpin luhateshin nëpër erë. 

Sapo frika zbehej, merrte përpjetë tuipi e, kështu, 

anasjelltas. 
Ndërkohë, veprime të tjera kryheshin, ca 

haptazi e ca në fshehtësi. Kështu, për shembull, 

ndërsa dy djemtë e Bufe Flasanit e kishin vënë 

mënjanë bombën, me të cilën do të vrisnin të atin 

lapërdhar, në pritje të hedhjes në erë, që do të 

zgjidhte problemin rrënjësisht, në qytet, shi për 

çështjen në fjalë kishte mbërritur kryeministri i ri 

i qeverisë së porsandryshuar, Mehdi Frashëri. 

Kishte një sëmbim të përgjithshëm, që pinjolli i 

më të famshmes familje shqiptare, aq shumë i 

pritur, paskësh qenë i detyruar ta niste detyrën me 

një punë aq të pistë. 
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i dy kryeqytetet shqiptare, qoftë i brend- 

rana, qoftë i jashtmi, Prishtina, vinin, gjitha- 

jme paqtuese. Flitej se ishte kapur shefi i 

stëve shqiptarë, të cilin, pasi ia kishin nxje- 

e kishin vënë të lante të vdekurit, mjeshtëri 

me e familjes së tij, në xhaminë e Ethem 

ne Tiranë. 

shtu si të tjerat, edhe bëma e Bufe Hasanit 

ehej në kujtesë. Si stuhia që lë pas ca mbeturi- 

e vërtiteshin në erë ca fjalë të dykuptim- 

>ërherë e më të rralla. Sikur të mos ishin 

e ca bezdi të vogla, si pyetja e beftë e 

roeërraku: mami, ç’bënte zoti Bufe Hasani 

xhi gjermanin te qilari i bashkisë?, punët 

konin edhe më paq. 

nja më e sigurt e rivendosjes së rendit ishte 

^ërish i vëmendjes te dy mjekët, më saktë, 

ndjet për uljen e ngritjen e njërit, në kmha- 

tjetrin. Ishin mësuar me ta si me lindjen e 

nain e diellit dhe, me sa dukej, ishte vonë 

ashur pas qokave të reja. Si në kohët e vjetra 

shemërimi i mundshëm bënte ç’bënte 

Le gjendjen ndërkombëtare, ku, siç tregonin 

Gjermania nuk i kishte punët mirë. Në 

‘6 oarë dukei se doktor Gurametoia i madh 
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kirurgjisë, që zinte katm e dytë të shtëpisë së 

stërmadhe të Kadarenjve. Menclohej se, së paku aty, 

pranë kërcënimit të vdekjes, njerëzit do të ishin 

më të qetësuar. Në të vërtetë, ishte e kunderta. Do 

të shikosh thelbin e vërtetë të luftës civile? Shko 

në pavijonin e dy Gurametove. Kështu shkruante 

korrespondenti i gazetës lokale. Fasha të për~ 

gjakura, britma, urrejtje, tmem Të sëmurët jo 

vetëm nuk pajtoheshin prej afrimit të vdekjes, por 

ngaqë, me sa duket, kishin frikë se s’do të kishin 

icohë të mjaftueshme për të nxjerrë gjer në fund 

pezmet e mëdha, nguteshin. Kështu shpjegohej 

katrahura e pafund, sharjet, ahtet, britmat “tradhtar 

i kombitfë E pas këtyre, natyrisht, vinte goditja me 

^hishet e bamave, shiringat e gjer te krahu i prerë, 

}ë i sëmuri ishte lutur t’ia linin, kinse për nostalgji 

j që, në të vërtetë, e kishte ruajtur për orën e 

cacafytjes. 

Gjithmonë sipas gazetarit, të dy Gurametot 

nezi e mbanin në frë gjithë atë tërbim, në kohën 

jë përshtypja e tij ishte se ata nuk ëndërronin veç 



çastin kur pavijoni të qetësohej, për t’iu sulur njëri- 

tjetrit me thikat e pincat gjithë gjak. 

Kur mbrëmja binte, një tjetër njeri ndiqte me 

vëmendje zallahinë që vinte nga lart. I bindur se 

rënkimet ishin të atij vetë, ish-pronari i shtëpisë, 

Remzi Kadareja, mbështjellë me batanije ushta- 

rësh, i plotësonte ato me të sharat e tij. I drejtohej 

ish-shtëpisë së vet, me fjalët: zuskë e lavire. Pastaj 

shfrynte: kështu të pafsha, gjak e vrer kullofsh! E 

pabesë, e dija ç’ishe, ndaj mirë ç5ta bëra kur të 

lojta në kumar. Të lojta dhe të humba, moj skrofë, 

moj karaputanë. 

IVlbrëmja sa vente ftohej, ai mbështillej më 

fort me batanije, pastaj me kryet futur në të, 

kujtonte se këndonte: 

Se ç’pashë një ëndërr, nënë, jo ëndërr, por 

llahtarë, 

Shtëpinë tonë të rnadhe të kthyer në spital. 

Nga gjumi u ngrita, nënë, ç’më mbyti një e qarë, 

Desha o t’i vë zjarrin, o ta loz në kumar. 

Ashtu bëra, moj nënë, ndaj mbeta si qyqar, 

Gruaja në Janinë dhe ti brenda në varr. 

Remzi e pata emrin, 'mbiemrin Kadarë, 

Si s’më dhe lielm, moj nënë, kur sisë vajte më dhe. 
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Javët ikmn me ngut Dimri shtrëngonte sipas 

ligjeve të tij. Një tjetër rendi i përgjigjej truri i 

Vehip Qorrit, që qysh nga shekulli tjetër, kur 

s’kishte gazeta, nxirrte bejte. Kishte qenë përherë 

i verbër, siç tregonte emri, por, ndonëse nuk e 

kishte parë kurrë botën, bejtet i bënte të sakta, plot 

emra njerëzish, rrugësh e datash. Një pjesë i bënte 

me porosi, kundrejt një pagese të paktë e për 

gjithfarë ngjarjesh: ditëlindje, dekorime, reklarna 

të berberit ose ndërrim adresash e oraresh. Të 

tjerat, si t?i vinte, vendime gjyqësore, grindje, 

skandale, shpallje të bashkisë, rënie nga kali, gjoba, 

dehje, rënie qeverish, zhvlerësim monedhe etj. Ata 

që i kishin qejf bejtet, ndalonin te cepi i rrugës, ku 

kishte zënë vend dhe i kërkonin X ose Y bejte dhe 

ai ua thoshte e, pastaj, sipas pëlqimit, shpërblehej 

ose jo. 

Qëllonte që porositësit e bejtes, për shkaqe të 

ndryshme (kërcënime, për shembull, ose prishje e 

fejesës, për të cilën bejtja ishte krijuar), kërkonin 

heqjen e saj nga repertori, gjithmonë kundrejt 

pagesës, madje më të shtrenjtë se asaj të porositjes. 

Kjo ishte e përditshmja e Vehip Qorrit. Rrallë, 

tepër rrallë i shkrepej të bënte ndonjë bejte të 

tjetërfartë, pa ia kërkuar kush, për shpirt të vet, siç 
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oshte. Sa ç ish 

le data bejtet e 

irt të rrokshme, 

erpiKta, piot emra, s 
;hme, aq të mjegullta 
herë plot mister ishii 

Në të dalë të prillit, kishte nxjerrë një të 

ioshta më të zymtën, për doktor Guramet 

adh. 

Doktor Gurameto maclhi, 

Në rrugë çYë cloli djalli, 

Të tha: shtro darkë të madhe 
Me muzikë e me llcimbadhe. 

Ata që e dëgjonin nuk jepnin asnjë shenjë ç 

donin, veç iknin me fytyra më të ngrysura 

apa më të ngadaltë nga ç’kishin ardhur. 

Gurametoja, me siguri, merrte vesh çdc 

or, shpërfillës siç ishte për ngjarjet e rrugës 

bënte veten. Te këndi ku Rruga e Varoshit 

ritej me atë të Liceut, vendi ku ninte zakc 

ehip Qorri e ku doktor Gurametos i bin 

alonte për në spital, dëgjuesit sa vinte shtohe 

or doktori as që kthente kryet. 

Dy javë më pas, Vehip Qorri, i fyer, ndc 

ga kjo ose ngaqë ashtu i kishte shkrepur me 

ishte nxjerrë një motërzim të ri të bejtes, 

erë me ca fjalë që të ngjethnin mishtë: 



Doktor, ç’bëre atë nati 

Thirre meitin për dark 
■ ’ 

Ishte fillimi i saj e sidomos fj 

cilën e përdomin ende pleqtë për të 

shi për këtë dukej edhe më e frikshi 

ndoshta, doktor Gurameton e madh 

këmbë sedrën e vet dhe një buzëmbr 

nte, më në fund, përpara plakut. 





KREU I SHTATË 

Ajo që ishte dukur si një zhvendosje e zakon- 

shme trupash, në të vërtetë, ishte tjetër gjë. Askush 

nuk do ta besonte se tërheqja e ushtrisë gjermane 

prej, së paku, dy shteteve, Greqisë dhe Shqipërisë, 

do të ngjante kaq e rëndomtë. Vargori i pafund i 

makinave vazhdoi gjatë gjithë natës në rrugën 

automobilistike. Mëngjesi dukej gjysmakpër shkak 

të himosjes. Shiu i imtë herë pas here kthehej në 

pjalm, duke bërë që dritaret e shtëpive të ngjanin 

të verbra. Si rrjedhojë e kësaj, shpërfillja, me të 

cilën qyteti dukej se ndiqte ngjarjen më të rëndësi- 

shme të kohës, ngjantë e natyrshme. 
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Kështu, pa ndonjë shenjë turpi apo krc 

madje, pa e vënë re as shpërfilljen e qytetit u 

dhën mbi makinat e tyre, me lëvizje të natyrsl 

thua se nuk po bënin gjë tjetër, veçse po nise 

të kërkonin një tjetër truall për të bërë lufi 

ndoshta, thjesht për të vdekur. 

Tjetër rend 

Pak para mesditës, jo nga një, por nga tri di 

me të ndryshme, në qytet hynë partizanët. 

ngjanin në asgjë me gjermanët, por aq më pak 

ata, që shumica e njerëzve i kishin përfytyruar. 

sy të habitur, vështronin shtëpitë e mëdha, pa 

me drojë buzëqeshnin dhë s’dinin ku t’i vinin li 

që u hidheshin. 



Më dukshëm se ata vetë, lodhjen e jepnin 

mushkat që mezi i ngjitnin rruginat. Shumica ishin 

të ngarkuara me tyta mortajash dhe arka me muni~ 

cion. Megjithatë, nga ecja e partizanëve, që i mba- 

nin mushkat prej kapistalli, më shumë se armë do 

të besoje se mbi to ishte ngarkuar drithë ose napa 

djathi. 

Kureshtinë e tërhiqnin sidomos partizanet 

vajza. Ishin gjithfarësh, me gërsheta, flokëshkurtra, 

flokëgjata, me balluke prerë pas modës, madje 

leshverdha. Thashethemet për to kishin qenë 

kundërthënëse: ose “virgjëresha të kuqe”, që të 

vrisnin për më të voglin ngacmim, ose të harbuara 

për dashuri. Ishte, me sa dukej, kjo e fundit, që i 

kishte shtyrë anglezët që, bashkë me armët dhe 

veshjet, të hidhnin me parashuta paketa të mëdha 

prezervativësh, gjë që kishte shkaktuar zemërimin 

e komandës qendrore dhe ftohjen e parë me britani- 
kët„ 

Pamja ishte tejet paqësore, e megjithatë, ajo 

së cilës i ishin trembur të gjithë, po ndodhte. Pas 

trokitjeve të portave, dëgjoheshin vaje grash, pastaj 

klithmat: s’ka faj, tradhtar, largohuni ju bushtra, 

mos e, në fund, breshëria e krismave. 

Patrulla të tjera, të ndihmuara nga uterritori- 

alët”, siç quheshin komunistët vendas, bënin arre- 

stimet. 

Ishte fill pas mesdite, pikërisht koha kur po 
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Valëvitja e flamurit ngjante enigmatike, ndaj 
asnjë përgjigje s’pritej prej saj. 

Një nga korrierët, duke iu marrë fryma, rendi 

ca hapa përbri patmllës, tek përpiqej të thoshte 
diçka. 

Stop, tha prijësi i patmllës dhe ndaloi i pari. E 

vështroi me habi doktor Gurameton, pastaj, duke u 

kujdesur që të mos njolloste duart me gjak, ia hoqi 
prangat. 

Ma fal për gabimin, doktor, tha me zë të qetë. 

Territoriali5,3 që e kishte ndjekur me kureshtje 

ndodhinë, po i thoshte diçka në vesh partizanit. 

Tjetri ia bënte “po” me krye. Tek u kthye për të 

ikur, Gurametos iu duk se dëgjoi emrin e Gura- 

metos së vogël, por s’qe i sigurt. 

Një copë rrugë kërkoi një çezmë për të larë 

duart, por s5i kujtohej asnjë e tillë. 

Tek po i afrohej spitalit, e njohu që larg të njëj- 

tën patrullë, që po vinte në drejtim të kundërt. Në 

mes kishin vënë doktor Gurameton e vogël, me du- 

art në pranga, njëlloj siç i kishte pasur ai pak kohë 
më parë. 

la bënë me krye njëri-tjetrit, për t’i thënë se 

s merrej vesh ç'bëhej, kur doktor Gurametos së 

madh i shkreptiu në kokë shpjegimi i asaj që kishte 

ndodhur. Të mësuar me mendimin se ulja ose ngritja 

e njërit ishte e kundërta për tjetrin, “territoriali” 

ia kishte mbushur mendjen patrullës se, arrestimi 
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gabuar i Gurametos së mad'h, vetvetiu duhej të 

shte i drejtë për të voglin. 
I sigurt se do ta iironin kolegun, Gurametoja 

yri në spital, duke sharë me vete gjermanisht. 

Doktor Gurametoja i vogël u lirua vërtet pas 

jëfarë kohe. U përqafuan të dy, si të kishin kohë 

a u parë, nën ngazëllimin e përgjithshëm të infer- 

liereve. Pikërisht në atë çast, ndodhi e pabesue- 

imja. Një tjetër patrullë, me pamje më të rreptë, 

shfaq te hyrja e spitalit. Të dy vështman njëri- 

etrin, si të thoshin: kjo qenka e ç’qenka! Pritën 

u vinin prangat përsëri, por ajo që kërkoi patrulla 

;hte krejtësisht e papërfytyrueshme. Donin të 

rrestonin dy nga të sëmurët e operuar, njërit prej 

i cilëve ende s5i kishte dalë narkoza. 

Të dy Gurametot vunë duart në kokë. Ajeni në 

ete, o njerëz, tjetri e ka plagën e hapur e ju doni ta 

.dhni. Në vete s’jeni ju, ne kemi urdhër dhe pikë. 

I ne s’ju lëmë dhe pikë. S'na lini? Ha, ha, ha. 

Infermierët u bënë bashkë me mjekët, por 

latrulla nuk u spraps. Nxori prangat, ua vuri prapë 

[y doktorëve dhe të gjithë u nisën drejt bashkisë. 

Pas një ore u kthyen, si lëmsh i zhurmshëm, 

>atrullë e doktorë bashkë, këta të fundit pa pranga. 

Tjë burrë i thinjur, kinse njohës i ligjeve e i paan- 

hëm, rrekej më kot t’i paqtonte. Bërtisnin të gjithë, 

prisnin fjalën e i tundnin revolet apo shiringat mu 

lë hundë njëri-tjetrit. Ku keni parë ju, tjetri mezi 



iriban shpirtin, me një dorë të prerë, e ju doni t’ia 

lidhni edhe tjetrën? Humanizëm është ky? Humani- 

zëm është që ç’ke me të. Si dashke zotrote, të vrasë 

e të presë krimineli e pastaj, për t’i shpëtuar gjyqit 

të popullit, të shtrohet në spitai: o doktor, ma hiq 

një çikë këtë puçërr, këtë dashki ju? Ohu, kush 

merret vesh me ju! 

Burri thinjak arriti, më në fund, një zgjidhje të 

mesme: të sëmurët e kërkuar as do të arrestohe- 

shin, por as do të ishin të lirë. Kryeinfermieri ishte 

kujtuar se në krahun perëndimor të shtëpisë, kishte 

një dhomë me hekura në dritare, në të cilën, sipas 

testamentit të Remzi Kadaresë, duhej ta mbyllnin 

atë vetë, në rast se i ikte mendja. 

Atje i çuan të sëmurët e fajësuar, kurse te dera 

vunë një partizan me pushkë dhe dy granata në brez. 

Bita dy. Ag 

Të treqindët, siç quheshin gjykatësit e vjetër, 

të cilët, në të vërtetë, prej kohësh nuk ishin më aq, 

u shfaqën, ashtu si kohë më parë, te hyrja e 

bashkisë, që tani quhej Komitet. I kishin të gjitha 

shenjat dhe shkresat e moçme dhe, ashtu si më 

parë, rrëfyen përvojën e tyre, të bindur se ajo ende 

mund t’i hynte në punë vendit. 

Kryetari i Komitetit, tek i dëgjonte, nuk e fshi- 
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Përveç të ndatuarve, lstnn tre te operu 

tjerë, në pavijonin kirurgjik, që ende nuk u k 

dalë narkoza. Ndërsa vinin në vete, njëra 

infermieret e shërbimit përpiqej, kushedi pst 

shpjegonte se përveç që u ishte hequr apenc 

apo veshka e sëmurë, ata gjendeshin, ndërka 

një rend tjetër. 

Nuk ishte e lehtë ta kapnin e, aq më pa 

kuptonin për ç'arsye infermierja ua thoshte 

gjë. I pari që mori vesh diçka, ishte ai i ves 

Nisi t’ua shpjegonte të tjerëve, madje, m 

dëshirë, saqë dy-tre të sëmurë u afruan sik 

dësionin nië pëfralië. Sipas veshkorit, k 



që s?di si ta quash. Kohë pa kohë. Nën zero, më 

kupton? Minus ose kohë negative. 

85të marr vesh, o burrë, thoshte njëri. Bjeri 

shkurt, ç’është ai rend tjetër që përmende? 

Rend tjetër, kështu ndodh kur rendi ndërron. 

Bita e parë, zakonisht, quhet zero. Pastaj nis 

numërimi: një, dy, katër e kështu me radhë. Kur ne 

na dhanë narkozën, ta zëmë se ishte data kaq, ora 

kaq. Ne u ngrimë, dolëm jashtë kohe. Mirëpo kohës 

aq i bën, ajo s?të pret, ecën. Kështu vjen dita zero. 

Më tutje, dita një, dy. Mirëpo ne kemi mbetur pas. 

Ata janë në dy e ne as në zero. Ne jemi minus. Më 

kape tani? 

Një mut të kapa, tha tjetri. 

Minus, vazhdoi tjetri shpërfillës. Ne duhet të 

ngjitemi një herë në zero e pastaj të shohim, 

Na e bëre mendjen dhallë, tha apendicitsi. Na 

thuaj më mirë kush fitoi. Në të vërtetë, unë as e 

çaj kryet kush, veç komunistët të mos jenë. 

Më duket se pikërisht ata, tha një i tretë. 



Mos, ia bëri tjetri. Ç’më the! 

Në këtë rend, që përmende ti, a lejohet të mby- 

tësh gruan? pyeti një i sëmurë me paterica. Ta zëmë, 

si në Jernen. 
Ku të paska shkuar mendja, or burrë! 

Ja që më ka shkuar. 

Gruan s’e besoj. Për të tjerët... s5di. 

Varg ditësh e mliajsh 

Nga të gjitha shprehjet, më së shumti, ishte 

njëra që kishte lidhje me kohën. Ajo quhej “kohë e 
9 9 re . 

Kishte ditë që përnjëmend dukeshin ashtu. E 

ndritshme, e lehtë, si e porsadalë nga shkurna e 

govatës, dita ndehej e papengueshme nga asgjë. Por 

gdhinte mëngjesi tjetër, gjithçka hirnosej e 

vjetrohej dhe mendimi se nëse kishte diçka që nuk 

rinohej në këtë botë, ishte pikërisht koha, zotëro- 

nte përsëri. 

Megjithatë, edhe kur s’ngjante me rininë, diçka 

prej rinisë koha kishte. Në mos ethet, një tempe- 

raturë e vazhdueshme nuk i ndahej. Fushatat vinin 

rresht njëra pas tjetrës. 

Jo më pak të ethshme se ato ishin varavingot e 

vullnetarëve, me gjithfarë premtimesh a kërcëni- 

mesh: poshtë ërozioni, lavdi dëshmorëve, speku- 
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lantët në litar, rroftë pyilëzimi i vendit Mbledhjet 

nUk kishin fund. Demaskoheshin fshehësit e 

florinjve, incidenti i Kanalit të Korfuzit, bejtet e 

Vehip Qorrit e, fill pas tyre, ideja e mbinjeriut e 

Nietzche-s. Me këtë të fundit, kushedi pse, u lidh 

hedhja poshtë e “perpetuummobile,\ Pranë ukohës 

së re”, ishte përherë fjala “rindërtim”, njëfarë 

kushëriri, për të mos thënë, i fejuari i saj. Për të, 

ashtu si për nusen e re, kohën, shkruheshin parulla 

e këndoheshin këngë gjithandej. 

Me punë dhe rindërtim kuptohej, zakonisht, 

hapja e kanaleve. Njerëzit ngriheshin që pa gdhirë, 

shpalosnin një flamur dhe niseshin në njëshkolonë 

për të mihur. Më pas, kur doli se disa nga kanalet, 

në vend që ta shtonin ujin, e pakësonin e të tjerët, 

në vend që ta hiqnin gjatë përmbytjeve, e shtonin 

e, sidomos kur nisën dënimet për këtë, turbull 

spikati ideja se kanalet, përveç qëllimit që dihej, 

kishin një tjetër, të fshehtë. Madje, ky i fshehti 

qenkësh kryesori. 

Mos shqyeni sytë sikur paskeni zbuluar ndonjë 

enigmë, u thoshte dy shokëve të qelisë, një 

inxhinier i sapoarrestuar, ashtu si ata, si sabotator 

kanalesh. Kjo është histori e vjetër qysh nga koha 

e asiro-babilonasve. Thuhet se që andej ka nisur 

tirania. Ujë që mungon, ujë që tepron. Shkurt, ujë i 

duhur, ujë i gabuar. 

Dy lajmet e mëdha, fillimi i luftës së ftohtë 
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palc, per te mos tnene aspaic 

Një nga këto ishte darka e famshme me gj 

manët. Pothuajse askush s5e zinte ngoje, si të n 

kishte ndodhur kurrë. Madje, edhe kur fare kalirr 

e përmendte dikush, të tjerët, i hidheshin në gry 

akoma beson përralla të tilla se gjermani e doki 

qenkëshin shokë shkolle, e tërci e vërci e trah 

Ndërkaq, kjo nuk pengonte që aty-këtu të pë 

përitej se diku, në sfera që s’të shkonte menc 

vazhdonte hetimi i fshehtë për darkën. Mac 

dyshohej se përgjegjësi i porsaemëruar i kori 

Shtëpisë së Kulturës nuk ishte gjë tjetër, veçse n 

nga dy hetuesit e fshehtë të saj. Për tjetrin thu 

se një mijë vjet të vrisje mendjen, nuk e gjeje c 

Veç dihej që ky i dyti ishte pikërisht ai që kis 

hedhur dyshimin se darkë s’kishte pasur fare, 

ishte gramafoni që rrotullohej bosh, madje, 

tjetër vend, për të humbur gjurmët, kurse \ 

mbledhia e fshehtë. e naraaitur si darkë, bë 



isnte aimer. b, si të mos mjartonte kjo, i 

luftë e ftohtë. Kishte disa javë që kishte filluar. 

Nuk ishte për të qeshur, siç qe marrë në fillim (ptmë 

eskimezësh etj.), por as aq e frikshme, siç qe dukur 

më pas (e shurdhër, e akullt si mortja). Ishte midis, 

qoftë ajo, qoftë gërdalla tjetër, perdja e hekurt, e 
shpikur prej një lordi angiez. 

Për të treguar se mund të jetohej nën to, madje, 

gëzueshëm, ishin shtuar festat. Më të shpeshta 

ishin vrapimet, ngaqë nuk kërkonin shpenzime dhe 

as ndonjë përgatitje. Mblidheshin disa dhjetëra 

bjerraditës, që u hanin gjunjët për të rendur dhe 

mjaftonte një karton, ku të shkruhej “krosi i pran- 

verës”, që të niseshin si të lajthitur diku. Rrugës 
shtoheshin, pastaj qëndronin në ndonjë shesh për 

të marrë frymë e për të brohoritur. Britmat “iroftë!” 

°se “poshtë!” ishin gati-gati baras, çka tregonte se 
kishte aq gjëra që duhej të rronin, sa ç’duhej të 
vdisnin, madje me ngut. 

Po aq të shpeshta ishin koncertet, garat, përuri- 
met e sidomos ndarja e medaljeve. Në festimet për 

këto të fundit kishte shpesh diçka befasuese. 

Kështu, për shembull, javën e parë të prillit, ishte 

festuar operacioni i dymbëdhjetëmijtë i doktor 
Gurametos së madh. 

im 



u riKthyen Kujumet e vjetra, Kur ata u 

i qenë në qendër të vëmendjes, si d] 

tarë të mundshëm. Dhe, ashtu si dikur, t 

shore statusi i njërit, në krahasim m< 

ë që s’ishte aq e lehtë, ngaqë të gjithë < 

ati i shemërimit të tyre varej, në radhë t< 

marrë parasysh se Gjermania, pas humb 

'tës ishte ndarë më dysh, njëra e keqe < 

lirë, doktor Gurametoja i madh dilte pal 

asnjanës, në kohën që Italia, duke mo; 

: keqe sa Gjermania Perëndimore, por a; 
sa Gjermania Lindore, nuk i jepte dokto 

)s së vogël veçse të njëjtin status asnja 

jë fjalë, ashtu si më parë, dora e paduk 

o që i kishte ruajtur dy doktorët ng; 

li, kishte bërë që nga i gjithë ky iëmsl 

;a të dilnin fifty-fifty, siç thoshin anglezëi 

ill u kuptua se valën e mallëngjimit, 

5 mirënjohja për Gurameton e madh < 

fmuar pikërisht kujtimi i shemërimit t< 

;ëve, si shenjë e një kohe, për të cilën, p 

vetë, kishin pasur malh 
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prekëse këto kujtime, kishte përsëritur pas pak. 
Krejt si në... belle epoque... 

Atmosfera rozë që rrethonte dy doktorët, atë 

që më së miri e jepte një bejte e Vehip Qorrit, 

“Gurametot dy doktorë, të dy me thikë në dorë”, 

përsëri nuk e pengonte murmurimën se darka e 

dikurshme vazhdonte të ishte ende nën hetim. 

Hetimi ishte përsëri i fshehtë, me të vetmin ndry- 

shirri se kryhej nga dy grupe të pavarura. Veçantia 

tjetër kishte të bënte me ngjyrimin gjerman të saj, 

i cili sa vente zbehej në dobi të tjetrit, atij të 

fantazmës. Tani, darka lidhej kryesisht me të 

vdekurin, i cili, për t’u maskuar a për ndonjë tjetër 

shkak, ishte veshur, me sa dukej, rastësisht, me 

pallto oficeri gjemian. Dhe ashtu, i llangosur me 

baltë, kishte trokitur te porta e Gurametos. 

Bita e 500-të. Fantazma progjermane 

Në ditën e pesëqindtë, në këmbët e qytetit u 

shfaq ajo që s5do të duhej të shfaqej kurrë: vargani 

i parë i çamëve të shpëmgulur. Ishin të pafund, të 

dëbuar prej grekëve, pas ikjes së gjermanëve, të 

fajësuar si progjermanë. Fill pas plojet, gjithkund 

kishte shenja të saj: gjuimë thikash mbi djepet e 

foshnjave, pleq të djegur përgjysmë, nuse të nxira 

nga bloza, nën erën e acartë, që s’enjihte mëshirën. 
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a Ivlbllill qjtttiii ^ ^ 

,ga kush, të mos 

igrihej përbri, i 

ante më shumë prej mo: 

istrofash të kalonin përb 

5 kishin qenë aq të rrezikshme. Trarët u 

lisnin të kërcisnin qysh pasdite. Vrasja e ndër- 

rjegjes ngjante e padurueshme. I mosmëshrruar 

rjer tani, karvani vetë nuk mëshironte askënd. 

)okat ishin përmbysur. Të dy palët as ngadhënjenin 

5 as grindeshin dot Të mundurit, nacionalistë e 

nbretërorë, dukej se do të ngushëlloheshin që 

dshin brohoritur për Çamërinë e Kosovën, por aty 

aër aty ndjenja e fajit se ndoshta ajo brohoritje, 

pas thyerjes gjermane, ishte kthyer në shpagim, ua 

ujte kryet. As fitimtarët, të kundërt në gjithçka me 

të mundurit, s’gëzoheshin dot. 
Flitej se pamje e shpërngulje të ngjashme 

kishte kudo. Popullsira e, disa herë, popuj të tërë, 

nga brigjet baltike te bomajat kaukaziane, madje, 

thellë stepave, të gjendur në orën e tyre të ligë, 

shpëmguleshin si progjermanë. 

Varganë të tjerë, të gjatë e të lemerishëm vinin 

në kujtesë. Të hebrenjve, tri vite më parë. Të arme- 

nëve. tridhietë. 
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Ndërkaq, Gjirokastra, me tejqyrat në sy, nuk 

priste veç mbarimin e karvanit çam, por ai, si ta 

bente enkas, dukej se po pillte vetvetem Në katu- 

ndet e pakicës greke, natën, aty-këtu, thuhej se u 

zgjatnin bukë, por ata s?e merrnin. Nga tjetërkush 

e prisnin. 

Për ku po shkonin? Askush nuk dinte asgjë. Po 

ecnin drejt Shqipërisë Qendrore e pas saj vinte 

Yeriorja, me të tjera vegullL Në bjeshkët e zbardhu- 

ra nga borima shfaqeshin si në makth herë ushtarë 

gjermanë, që flisnin shqip, e herë shqiptarë me 

uniforma të shqyera që këndonin himne të vjetra 

gjermanike. 

Banorët e bjeshkëve iknin të lemerisur, gjersa 

merrej vesh se nuk ishin veçse mbeturina të 

divizionit shqiptaro-gjerman “Skënderbeg?? të thyer 

prej fatit dhe prej dixmit. 

Yetëm tani po merrej vesh se për shkaqe të 

ngjashme si ky, fati i Shqipërisë paskësh qenë në 

zgrip. E kishte kujtuar veten fitimtare, në kohën 

që veç një fill e kishte ndarë nga e kundërta: të 

shpallej shtet i mundur. 

101 



:ërore u ndie ediie me rc 

ingonte. Qymyri nuk gje 

k. 

natyrore, nga kryeqyteti 

onë me ushqime dhe b 

e gjithfarë dërgatash, një 

ë e tillë, nga republikat so 

ishte pasur një dukuri të 

laruoheb la nië kumtesi 



të çuditshme. Sipas saj, çështjet kërkonin një qasj 
më të thellë. Në qytet kishte ende njëmbëdhjet 

ish“Vezirë e pashallarë të ish-Perandorisë Osmane 

katër ish-mbikëqyrës të haremit sulltanor, tre ish 
nëndrejtorë bankash italo-shqiptare, pesëmbë 
dhjetë ish-prefektë të të gjitha regjimeve, dy ish 
mbytës profesionistë princash trashëgimtarë, nj 
iTUgë me emiin “Sokaku i të marrëve,,, dy lavir 
luksi, pa përmendur treqind gjykatësit e famshër 

dhe mbi gjashtëqind të çmendurit. Të gjithë kët 
ishin shumë për një qytet mesjetar, që mëtonte t 
kthehej në komunist. 

Nga kumtesa e baltikasve nuk ishte vështirë t 

nxirrej përfundimi se një vrujim përtëritës, ai q 

në gazeta quhej “gjak i ri,?, ishte i domosdoshëm 

Vërshimi nuk vonoi. Çdo ditë arrinin vullnetar 

entuziastësh të rinj nga Shqipëria Qendrore. Tejka 

lues planesh të tejkaluara ndërkaq, sipas përvojë 

sovjetike. Të tjerë, që këndonin këngën “në njërë: 

dorë kazmën, në tjetrën pushkën,’ ose që, përve 

këngës, i mbanin vërtet ato. Përgjues sabotuesis 

kanalesh kullues të gabuar. Përgjues zonjash buzë 

holla, që dilnin rrallë nga shtëpitë, si shenj 

përçmimi për rendin e ri. Veprimtarë që shihni 

vetëm përpara, të tjerë që shihnin kryesisht përpan 

ndonëse jo aq të përkryer, sa të mos shihnin nganjë 

herë edhe pas. Skulptorë bustesh dëshmorësi 

Flijues që këtyre të fundit ishin gati t’u zinin vend( 
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rt, qorte edne ce panev 

itirësi. Ish-vezirët vdisi 

htirn të dy lavireve të li 

ë nga e kaluara borgjez' 

e, siç thoshin gojët e li: 

rendshme, që t’i bashl 

hot e tierë krveneçë n 



këngë spitali do të bëhej shkak për një nga ngjarjet 

më të bujshme të qytetit: luftën me zonjat e tij„ 

Gjithçka kishte nisur nga një mbledhje, kur 

shefat e qytetit kishin pranuar idenë e shefit të 

kulturës se, përderisa njerëzit s’hiqnin dorë lehtë 

nga këngët, si të thuash, intime, jo më harrove, jo 

s’të harrova, jo në spital s’më erdhe, jo kolla s’t’u 

nda e të tjera profka si këto, nuk do të ishte keq të 

porositnin te muzikantët e qytetit dy- tri këngë të 

tilla, si të thuash, mallëngjyese. Pse nuk i bie 

shkurt, e kishte ndërprerë shefi i madh, këngë me 

sëmundje dhe, pa e zgjatur, i kishte telefonuar në 

çast dy doktorëve Gurameto, të madhit e të voglit. 

Në krye, doktorët s’dinin ç’të përgjigjeshin, 

gjersa Gurametoja i madh u kujtua të thoshte se, 

ngaqë ata ishin kirurgë, të sëmurët e tyre ose shpë- 

tonin, ose shkonin drejt e në gropë, kështu që s’ki- 

shin kohë për ufma e për ahme, por për këtë ishte 

mirë të pyeteshin mjekët e dergjave të gjata, si 

tifoja e, sidomos, tuberkulozi. 

Në këto e sipër, thua se kishte përfituar nga 

klima e turbullt, romi Dan Veremi, rojtari i natës i 

Institutit të Higjienës, e kishte nxjerrë një këngë 

për kujtim të të dashurës së tij, shtypur prej 

makinës-cistemë të ujërave të zeza, në prill të atij 

viti: Jeta ime rrapa-shtrapa, / Jam gabel.i i 

institutit / Dhe një dashnore që pata / Ma shtypi 

makinë e niutit. 
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lë fillim, aq u ngrysen snera 

jen e radhës, që do të ishte fataf 

rmin e se 

shin vetëm me semunajet os 

^dhe me gjëra më të fisme, shefi 

zezën e tij, iu kujtua një këngë 

i, bilbil, këndona, 
sarajei tona. 

ëntë gjumi, zgjona, 
te njeri, tregonci, 
ulofshim, mbulona. 

jalët: sa bukur, ç’dritë, ç’fines 

fo c'htvnf'P. Hialli. kuitoi nië tiet 

; acaroheshm. iverKonesn: 

irës dy herë i ra të fikët., 

madh në fjalën e mbyll 

veten e vet. Armiku i kish 

mtizmi ishte rikthyer. Pa 1 

:ë e Nietzche-s, me “pei 

oësitë e tiera, qytetit i < 



Plnmbi që i kishte marrë jeten sheht te kulti 

rës, ishte, në njëfarë mënyre, dhe arrna e parë që 

shkreh rnidis atyre, që gjer një javë më parë kish 

qenë njësh e, befas, kishin përfunduar në dy pa 

kundërshtarësh: qytetit dhe zonjave të tij. Për a 

që e dinin si kishin rrjedhur punët, ishte e qartë : 

shefi kishte rënë pikërisht viktimë e nostalgji: 

së tij për zonjat, por, për shkaqe që mbetën 

panjohura, kjo imtësi u fshi shumë shpejt dhe njer 

përfundoi si kundërshtar i zonjave, për të m< 

thënë njëfarë martiri i saporënë në këtë betejë 

Mbledhjet kundër zonjave, ndryshe nga ato 
zakonshmet, jo vetëm që s’kishin brohoritje 
muzikë, po zhvilloheshin hijerënda, madje, n 
njëfarë ngjyrimi akademik, çka dukej se i shkon 
vetë çështjes. Kështu kishfe qenë sidomos fjala 
hanies cië iu besua kfonistit të vietër Xivo Gavo. 



ila, përveç titullit monurnental uNjë rrujë vjet 

onjëri”, nuk ishte gjë tjetër, veçse leximi i një iiste 

ë pafund të zonjave të qytetit, qysh prej vitit 1361 

5 gjer para një jave. Ndonëse askush nuk e moii 

msh se cili ishte kuptimi i kësaj liste, kjo nuk 

)engoi që salla, në mbarim të saj, që ishte edhe 

nbarimi i fjalimit, të duartrokiste kronistin plak. 

Kumtesat e tjera e mbushën pak a shumë zbra- 

mtinë që la fjala e hapjes. Njëra prej tyre “Zonjat 

lë komunizëm”, jo vetëm që, siç e tregonte titulli, 

epte një tablo të gjerë të fatit të zonjave në krejt 

icampin komunist, që nga Budapesti, ish-Shën 

Petërburgu, Bratislava e gjer në Shangai, por shpje- 

gonte se përse në këtë hapësirë të madhe zonjat e 

Gjirokastrës zinin një vend krejtësisht të veçantë. 

Kjo ishte dhe pjesa më e mjegullt e kumtesës 

që, me sa dukej, dëgjuesit e kishin kuptuar secili 

pas mënyrës së vet. Sipas kumtuesit, të qenët zonjë, 

thënë ndryshe “zonjëria”, në këtë qytet, më shumë 

se me titujt dhe pronat e burrit, lidhej me tjetër 

gjë e, në radhë të parë, me ndërtesat e mëdha. Jo 

më kot, një arkitekt i huaj kishte përdorur cilësi- 

min: zonja arkitekturale. 

Sipas tij, brenda shtëpive të mëdha, të ndërtua- 

ra, pa dyshim, nga mjeshtër të çmendur, nën qiellza- 

nat trillane, përbri qelqeve të pamëshirshme të 

dritareve, ndodhte ai zhdrivillim a proces miste- 

rioz, njëfarë ikjeie në larginë a një hënëzim, shenjat 



Një psherëtime lehtesuese shoqeroi moanmi 

e kumtesës. Oratori tjetër, qysh në fjalët e par, 

nuk e fshehu armiqësinë ndaj zonjave. Këngët 

tyre, ato që te shumëkush mund të zgjoni 

nostalgji, ai i eilësoi, pa dyshim, dekadente. Kun 

rituali i pirjes së kafesë, përshkruar me fjalët: 

“Po vjen takëmi i kafesë 

Si ferman që del nga mbreti”, 

ritual që shumëkujt mund t’i dukej shenjë dinjite 

aristokratik, për atë, studiuesin e dalë nga popul 

nuk ishte tjetër, veçse dëshmi se zonjat e kë 

qyteti, përpara se të ishin buzëholla e aristokrat 

ishin gra sunduese. 
I ndezur nga fjalët e veta, kumtuesi ngriti kiy 

për të thënë se, në të vërtetë, kishte kohë që atc 

kishin marrë në dorë qytetin. 
Ndërhyrja e shefit të madh për t’i prerë fjale 

e kishte acaruar më keq folësin. Në vend të hesht 

vazhdoi të thërriste se zonjat jo vetëm sundoni 

por ato ishin fytyra e fshehtë e qytetit, shpirti d 

dyzimi i tij. Kështu shpjegoheshin, sipas tij, man 

zia, trillet e gjer te darkat me të vdekurit në k< 

qytet. 



9 

Qyteti ishte kapu 

Mbledhjet për zo 

varësisht se nuk e fho< 

se ndoshta do të kisht 

hyrë kësaj lufte. Me : 

lehtë. I thërrisje në | 

prangat. Zonjave s’ki 

nin rrallë, një herë, e 

të pakapshme se veg 

Kur në fund të vei 

të dytë, që pritej ndëi 

kjo gathgati u duk si 

Por iigështimi 1< 

Pikërisht në kohën ku 

ndodhi ajo që parasf 

ora, s’e sjell moti. 

Ishte dita e 17 < 

zonja Ganimet e Han! 

dimërore prej gëzofi 

për shkak të takave 1 

së Varoshit me atë të 

një zë gruaje, i thiri 

mëngjes, shoqja Gaf 

etorit, paK p 

latëve, e vesh 
o kapërcente 
arta, kryqëzii 
ceut, kur dikt 

etevrasjeje 

efi i madh, 

s së luftës. 

tkohshëm. 

adhënjyen, 

jes: ç’sjell 

mesditës, 

me pallton 

ijdesshëm, 

i e Rrugës 

l më saktë 

I 



E thirrara ndali në vend, si ta Idshin goditur. 

Një grimë mbeti ashtu, mu në mes të kryqëzimit, 

pastaj, ngadalshëm, si ai që do të marrë vesh kush 

shtiu, deshi të kthente kryet, por qafa nuk iu bind. 

Jam unë, shoqja Ganimet, Trëndafilja nga Kë- 

shilli i iagjes. Do të vish nesër në mbledhje? 

E goditura vazhdoi të mbetej si e ngrirë në vend, 

pastaj zgjati dorën si të mbahej te dikush, e afroi 

në anën e zemrës, gjunjët iu drodhën dhe ra në 

kalldrëm. 

Dy-tre kalimtarë, që u ndodhën rastësisht, laj- 

mëruan spitalin, që, aty për aty, dërgoi ambulancën 

e vetme të tij. 

Ky nuk ishte veçse fillimi. Sapo u zbulua ajo, 

që dukej se nuk do të shpikej kurrë, mënyra a mjeti 

që i bënte të binin zonjat e parrëzueshme, një si 

stinë e papërfytyrueshme gjahu nisi gjithkund. 

Si pulëbardha që u kishte ikur koha, zonjat e 

qytetit binin njëra pas tjetrës, aty ku i zinte hera, 

fill pas britmës fatale: “shoqe!”. 

Ishte e njëjta skenë që përsëritej, ngurosja në 

vend, dora që rrekej të kapej pas diçkaje, si një krah 

i pashpresë, fjalët: zotni, më mbani, ju lutem, 

pastaj dëshira për të parë nga i erdhi goditja, marrja 

e frymës, prerja e gjunjëve dhe, në fund, rënia. 

Kështu, brenda një dite ranë zonja Nermin Fico 

e zonja Sabeko e Zekatëve, e para tek nisej dhe e 

dyta tek kthehej nga hjë vizitë. Po atë javë ishte 
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jshi të rendte, por gjunjet m prene ane moeii ne 

ind. Zonja Mukades Janina, për të cilën fiitej se 

.shte qenë ca kohë e fejuara e fshehtë e mbretit, 

këput mu te mesi i Urës së Vjetër, në kohën që 

;entatorja, e trembur befas, u largua me vrap. Një 

mjë nga Çoçolët arriti të thoshte “s’jam shoqeP , 

ara se f i binte të fikët, por të tjerat u rrëzuan pa 

lënë asgjë. Kështu, dy Mariet, Marie Laboviti e 

larie Kroi, kishin lëshuar thjesht nga një britmë 

abie “ua!” e kishin zënë gojën me dorë, siç bënin 

ur ngacmoheshin nga horrat e rrugës, veç pa 

eshur dot. 
E kështu me radhë, te Rruga e Kalasë, te Depo 

Barutit, përpara dyqanit të Xuanos, te Banka e 

htetit, te Sheshi i Çerçizit, atje ku ky kishte vrarë 

imbashin turk, fill pas fjalëve: ej, halldup turk, 

ga Çerçizi e ke mortin! zonjat njëra pas tjetrës 

o këputeshin. 

Rrallimi i tyre binte në sy gjithkund. 

Për habi, tani që nuk i kishin në sy si më parë, 

jerëzit i kujtonin më shpesh. Mbanin mend vendet 

ku kishte ndodhur ngjarja”, imtësi të tjera, si atë 

ë zonjës Meriban Hashorva, që e çuan në shtëpi 

ne një vig të ushtrisë, ose rastin e zonjës Shtino, 

ië fialën “shoqe!” ia tha një arixhofkë e që, gjatë 



Ndërkaq, ishte kuptuar nga të gjithë se, pas asaj 

që kishte ndodhur, zonjat ishin mbyllur, për të mos 

dalë më. Kështu u mbyllën zonja Pekmezi e Karlla- 

shi, dy zonja të Shametëve, që përdornin në letër- 

këmbim alfabetin e vjetër të familjes, një zonjë 

nga Çabejt, një tjetër nga Ficot, së fundi, zonja plakë 

e Kadarenjve, bashkë me të motrën, Nesibe Kara- 

gjozin. 
Nuk ishte vështirë të kuptohej: zonjat ishin 

thyer. 

Dita 2000 
- 

Muzgu i tyre nuk jepte kurrfarë hareje. E po 

ashtu, të fshehtë kishin mbetur pendimi dhe drejt- 

peshimi i prishur. 
Parandihej se koha pa to do të ishte tepër e 

gjatë. Për të sajuar zonja të tjera, shtëpive të mëdha, 

të vetmet që e dinin atë mjeshtëri, do t’u duheshir 

dhjetëra a, ndoshta, qindra vjet. 

Pa to, qyteti pritej të egërsohej. Por në cilir 
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>rej tij, dukej se kishte rënë ora per sniyerje iioga- 

ish të hershme. Por ende s’guxonin. Qyteti ende 

nbahej. Me zonjat kishte qenë, ndoshta, tepëi 

rrenar, por pa to ngjante më i rrezikshëm. 

Tani ishte e qartë se ishte i papërshtatshëm jc 

eetëm për kohën e re, por për çdo kohë. 

Lajmi se mund të shpallej qytet-muze, për clis< 

u quajt si nder, por për shumicën, turp. Një mendin 

i tretë rrihte ta ngjallte shpresën e ripëitëiitjes 

pjalët që nisnin me “ri” u kthyen prapë, si në stinë 

e ethshme të fushatave. “Sokaku i të marrëve” isht< 

në krye të listës për t’u ripagëzuar. Me këtë, dis. 

nuk përfytyronin gjë tjetër, veçse prishjen. Po 

prishja s’ishte e lehtë. Pengonte, në radhë të parc 

shtëpia, më saktë, gërmadh'a e shtëpisë së Prijsil 

që ishte fare pranë tij. Shtëpi të tjera, si ajo e Skë 

ndulaj.ve apo e Shametëve, herë e nxitnin, herë 

frenonin prishjen. Kurse ajo e Kadarenjve, që gji 

thashtu ndodhej fare pranë, por në skajin e kundër 

nuk nxiste veçse ide të errëta. Ndërsa shtëpisë s 

Kadarenjve të lagjes Hazmurat, asaj që, për turp t 

fisit, u humb në kumar, ende nuk i ndahej nami 

kea. të shumtë ishin ata që mendonin se, në I 



i 

gjithë c 

i asaj q 

e push 

Prijsi, i 

mit, ki 

bërë tri 

njëra n 

gjallën 

së kok< 

ngrihej kok 

ja e 

ima 

te uukcj, inasnememec per 

u ato që lidheshin rne kinse 

për rrënimin e tij a të të 

eçse një pasqyrim i zbehtë 

gjithë atë dimër, në majën 

Idane, tmerre. Prej tyre, 

i fytyrë nga ankthi i rrëzi- 

m e shtëpisë së tij, për ta 

se ç’ishte, nuk ishte veçse 

idhënëse. Gjithë qyteti po 

e ndëshkimit ose të uljes 

mdura. Jo t’i ulej, por t’i 

ky ishte urdhri i ditës. 

mirë e shtoi ngazëllimin. 

hapeshin për keq, por kjo 



ive, do të vmte. 

idonjë humbameno qt 

rveç Prijsit, që e kishte 

r mbretin Zog, princes 

olinin e Italisë, vetë Vil 

cilin ishte hapur fjala 

Italisë e të Shqipërisë, i; 

ë, njërën nga faqet duhr 

i, e kështu me radhë. 

izita, që s’ishin bërë, si 

im të shekullit, apo e Va 

i shërbimit të ngrënie: 

hte nga ky qytet. E fu 

jo e Adolf Hitlerit, i cil 

onit cië ounonte me une: 



Bita 3033 

Behja e shkaktuar prej lajmit po i kapte të 

gjithë. Pyetjet: përse Stalini kishte zgjedhur pikë- 

risht Gjirokastrën? shtroheshin nga mëngjesi në 

mbrëmje në të gjitha kafenetë. Shurnica mendonin 

se s’duhej ndonjë vramendje për t’u gjetur shkaku: 

qyteti ishte vendlindja e Prijsit dhe dihej se, ndër 

gjithë udhëheqësit e botës komuniste jo ruse, 

idhujtar më besnik se shefi i Shqipërisë, Stalini as 

kishte pasur e as do të kishte kurrë. Të tjerë 

mendonin shkaqe të tjera, por ato nuk thuheshin as 

me bujë, as me ngulm. 

Sidoqoftë, qenkësh ky shkak a një tjetër, që ata 

s’e dinin, Gjirokastra do të ishte për ca ditë në kulm 

të lavdisë. Madje, sipas gjasave, tani po spikaste 

qartë ajo që ky qytet prej vitesh e kishte fshehur: 

pikërisht ëndrrën për t’u bërë, qoftë dhe për një 

herë të vetme, qendër e planetit. 

Si çdo gjë kur teprohej, mu midis ngazëllimit 

ndodhi ajo që quhej ngrënia me sy. Në dalje të 

janarit, kur muaji i shkurtër sapo kishte hyrë, si 

vetëtimë e zezë ia behu lajmi i keq: Stalini s’do të 

vinte! 

Pas mpirjes së parë, kur pas ëndrrës për të qenë 

në majë, qyteti po binte ne gropë të botës, pyetjet 

binin si breshër: psë? 
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;hene rne krejt buropen. 
Në vitin 1908, kur sulltani turk ki 

mosardhjen, u deshën disa vite që të 

shkaku. Ishte pikërisht ai, për të cilin 

kishte shkuar mendja: alfabeti. Sipas : 

tanit, pas flirtit shumëshekullor të s 

me Shqipërinë, kjo e fundit, në mëny 

kishte zgjedhur për alfabet të saj, jo shl 

por ato latine! 
Natyrisht, Stalini ishte më i mad 

rëndë se sulltani dhe i tillë, i madh e i i 

do të ishte pezmi i tij. 

Dita 

Shkurt rnë i lig nuk mbahej mend. 

tij, në vend të rnbyllej me një lajm dis 

së paku, fare pa lajm, i trandi të gjithë 

tronditëse: arrestimin e dy doktorëve 

së madh e Gurametos së vogël. 

Ishte hera e parë që nuk u vu në pe 

simi. Ishin marrë të dy në mesnatë 

pranga hekuri, si njëri, si fjetri. Çuar 

burg. 

M 



Guvën e Shamshasë, por ç 

është kaq zemërbutë... Guva 

Guva e Shanishasë ashtu... 

Shanishasë... Në të gënjefst 

Shanishasë... Në më gënj< 

Zotërinj turistë, kjo është 

Shanishasë... Flitej se do t< 

do të mbyllej, se do të rihap 

i Hetuesisë së Përsiithshme. 



Besohej nga të gjithë se ajo ishte biruca më e 

thellë dhe, pa dyshim, më e frikshmja e burgut të 

qytetit. Ishte mbyllur qysh nga koha e Ali pashë 

Tepelenës, prej motrës së të cilit, Shanishasë, 

kishte marrë dhe emrin. Në atë biracë ishin tortu- 

ruar ditë e net me radhë rrëmbyesit dhe përdhu- 

nuesit e gruas së re. Vetë Ali Tepelena, nga një 

brimë e fshehtë kishte ndjekur torturat. 

Ndonëse kishte shërbyer si breshër kërcëni- 

mesh sa herë që qeveritë egërsoheshin, guva nuk 

ishte hapur kurrë për askënd. Aq shumë ishte 

krijuar bindja se nuk do të vihej më në punë, saqë 

edhe kur binte fjala se diçka do të bëhej me të, 

mendja, më parë se të shkonte te hapja, vinte 

tjetërkund, siç kishte ndodhur me një koleksionist 

holandez, që hiqej si kinse blerës ikonash e, në të 

vërtetë, syrin ua kishte vënë veglave të torturës. 

Kështu ndodhi edhe në shkurtin e paharruar të 

atij viti, kur u dëgjua pëshpërima se Guva e 

Shanishasë do të hapej. Njerëzit prisnin tjetër gjë, 

lirimin e dy doktorëve, Gurametos së madh e 

Gurametos së vogël, të sigurt se, ashtu si herën 

tjetër, ndalimi i tyre kishte qenë një gabim. Mirëpo, 

në mbrëmje vone lajmi se jo vetëm ndalimi nuk 

kishte qenë i gabuar, por Guva e Shanishasë pas 

njëqind e pesëdhjetë vjetësh po hapej për dy 

doktorët, e trandi qytetin më fort se gjithçka. 

Të thoshe e pabesueshme, ishte pak. Ajo që 
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s’ishte hapur pas vrasjes së prefektit turk, pas dyshi- 

mit për helmirnin e Valide sulltanës, pas rebelimit 

kundër mbretit, pas komplotit të deputetëve anti- 

komunistë, të hapej tani kundër doktorëve, ngjante 

pëmjëmend e pamundur. 

E megjithatë, doii se ishte hapur vërtet. Madje, 

enkas për ta. Dhe doktorët, i madhi dhe i vogli, ishin 

ndërkaq brenda saj. Të dy. 

Si ishin vallë? Në ç’gur e vinin kokën, kush ua 

hidhte jorganë? Bir Gurameto të dy, tretur në 

hapsanë. 
I kishin lidhur me hekura në mur, si përdhu- 

nuesit dikur? U hidhnin kripë në plagët e torturës? 

I merrnin me të mirë... me shampanjë... me muzi- 

kë?... 
Pyetje nga më befasueset bëheshin, gjersa 

dikush u kujtua për kryesoren: ç’faj kishin bërë? 

Sa ç’u tha në fillim se ishte vështirë t’u gjeje 

një faj, aq e lehtë u duk kjo më pas. Bota, ashtu siç 

ishte e mbushur me ema e shi, ishte deng me faje. 

Do t’u gjendeshin të tilla doktorëve. Do të ishin 

mjaft, madje do të tepronin dhe për të tjerët. 

Ndërkohë, dalja në skenë e dy hetuesve e ndër- 

preu vrullin e fantazisë fajkërkuese. Ishin Shaqo 

Mezini dhe Arian Ciu, të dy djem të qytetit, të 

sapokthyer nga Moska, ku kishin mbaruar shkollën 

e policisë së fshehtë “Xherxhinski”. Fytyrat i kishin 

tepër të bardha, kravatat i lidhnin shtrëngueshëm 
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dhe pailtot u ngjanrn teper te gjata (tnuiiej se 

padroni i policisë së fshehtë, emiin e të cilit kishte 

shkolla, ashtu e mbante pallton, madje, përmende- 

shin si proverbiale fjalët e tij: sa më të gjatë ta 

kesh pallton, aq më të shkurtër mëshirën...). 

Të dy hetuesit i dhanë një përmasë të rrokshme 

çështjes Gurarneto. Doktorët ishin vërtet në gropë 

e në teii; por, së paku, lart në sipërfaqe, si balona 

letre, si shenja që vinin që andej, kalamendeshin 

hetuesit e tyre. 

Atë të martë të 13 shkurtit, pasi doiën nga Guva 

e Shanishasë, me hapa të rëndë, me dosje në duar, 

ata zbritën drejt Rrugës së Hazmuratit, jo për të 

shkuar në Degë, por në spital. 

Te porta, me pamje të ngrefosur, i frvrë nga 

një pezm pa kuptim, Remzi Kadareja ua tundi 

gishtin. Ndodh ç’nuk ndodh këtu, unë s5kam faj. 

Në doni ta gjeni fajin, hetoni te Kadarenjtë e tjerë, 

ata të Palortosë. 

Sa vente e ulte zërin. Upupu, ç’bëhet atje. Atje 

përgatitet hataja. 

Hetuesit e dëgjuan të befasuar, pastaj ecën për- 

mes oborrit të spitalit, nën vështrimin e mjekëve 

e të infermiereve që u ndodhën rastësisht te hyrja. 

Hetimi i dosjes së operacioneve të dy dokto- 

rëve, më saktë, i listës së plotë të njerëzve të 

operuar nuk ngjalli shqetësim, përkundrazi, u 

shoaërua me nië ndiesi lehtësimi në kreit suitalin 



e madh. Ishte hera e parë që një rreze drite po dilte 

nga e panjohura. E bashkë me të, shpresa. Po heto- 

heshin rastet e vdekjeve gjatë operacionit, e kjc 

ishte diçka që ndodhte kudo në botë. Familjet 

ankoheshin për doktorët, këta mbroheshin, çështja 

përfundonte në gjyq. 

Hetuesit qëndruan në zyrën e arkivit më shumë 

se katër orë. Tek largoheshin, pa dalë endë nga porta 

kryesore, ku Remzi Kadareja bëhej gati t’ u thoshte 

diçka, sipas tij, tejet të rëndësishme, përfundimi i 

parë i hetimit ishte marrë vesh. Në dymbëdhjetë e 

ca rnijë operacionet e doktor Gurametos së madh 

kishin vdekur në shtratin e operacionit ose, pas tij, 

rreth një mijë e tetëqind veta. Kurse për Gura- 

meton e vogël shifra ishte më pak se një mijë, 

(Tundimi për Pi vënë në peshoren e krahasimit nuf 

vonoi të shfaqej, por, këtë herë, më i zbehtë se 

kurrë.) 

v 

Hetimi i doktorëve, ashtu siç ndodhte shpesl: 

me ta, vazhdonte dy mënyrash. Të fshehtën, atë çki 

ndodhte në Guvën e Shanishasë, s’e dinte kurrkush 

Tjetra zhvillohej në vende të ndryshme, spital 

morg, shtëpi familjarësh, disa herë në varreza. Pro- 

cesverbaleve mjekësore u shtoheshin ato të auto- 

psive e të dëshmive gojore. 



Hetuesit, të zbehtë nga netët pa gjume, sntaqe- 

shin përherë e më rrallë në qytet. Nga dobësimi, 

palltot u ngjanin edhe më të gjata. Mendohej se 

edhe ajo që quhej pjesë e jashtme e hetimit, kishte 

tani anën e vet të fshehtë. Për çudi, ajo nuk lidhej 

me të vdekurit, por me të gjallët. Do të hetoheshin 

një për një ata që ishin shëruar, më saktë, shenjat e 

prerjeve në trup. Do të kërkoheshin në to gjëra që 

s’të shkonte mendja, si qepje plagësh në trajtë 

kryqi me gjashtë cepa, tatuazhe a shenja të vjetra, 

ta zëmë hebraike, me kumte misterioze. 

Ata që i dëgjonin u thoshin: ju qenkeni të lajthi- 

tur, por këta u përgjigjeshin: prisni, prisni, ta shihni 

ç’do të bëhet. Puna do të vejë më larg e më thellë. 

Ngaqë të dy doktorët, përveçse kirurgë, ishin edhe 

gjinekologë, do të hetoheshin pjesët intime të 

grave, rnerrej me mend çfarë. 
Naivët zinin lcryet me duar, gratë qanin e, midis 

tyre, s’ishin të paktë njerëzit që mendonin se, po 

të ishte kështu, më mirë doktorët të mos dilnin 

më nga Guva e Shanishasë. 
Ndërkohë, ata që dëgjonin radiot e huaja, krye- 

sisht Londrën, përhapën një lajm të pazakontë: një 

grup mjekësh terroristë ishin zbuluar mu në 

kështjellën e komunizmit: në Kremlin. Lajmin e 

kishin dhënë vetë sovjetikët, madje, kështu e kishin 

cilësuar, “komploti i bluzave të bardha”. Ndonëse 

i dhënë pa buiën e zakonshme, ngaqë, me sa dukej 



s’kishte nevojë për të, lajmi po trondiste gjithë 

globin tokësor. Grupi i mjekëve, i drejtuar nga 

qendra hebraike “Xhons”, përgatitej të kryente kri- 

min rnë të madh në historinë e njerëzimit: 

zhdukjen, me anë të vrasjes, në shkallë planetare, 

të të gjithë liderëve komunistë. Duke filluar nga 

Josif Stalini. 

Krimi do të ishte i pashembullt. Historia e 

botës, vetë globi, mund të dilte nga aksi i vet. 

Drejtpeshimi do të humbte për, ndoshta, një mijë 

vjet. Dhe s’dihej nëse do të rivendosej. 

Pra, zemërimi i Stalinit, ai që u mor si pezm 

ndaj Gjirokastrës, s’paskësh qenë kot. Pezmi pas- 

kësh qenë, natyrisht, me tërë botën. 

Sa ç’ishte dukur marrëzi lidhja e komplotit me 

Gjirokastrën, aq ngjante tani e natyrshme që ai 

mund të lidhej sidomos me të. 

Ndonëse i zbuluar në Kremlin, komplotit, 

botëror siç ishte, po i kërkoheshin degëzimet gjith- 

kund: Plungari, Gjermani Lindore, Poloni, Shqipëri 

(uh!) e gjer në Mongoli. 

Mendjet punonin si në ethe. S’paskëshin qenë 

kot ato fjalët për vizitën gjysmë të shpallur të atit 

të popujve. 

Kjo e fundit zbërthehej dy mënyrash: e para, 

Stalini do të vinte vërtet. Qendra “Xhons”, prej 

kohësh e gatshme ta godiste qysh në vizitën e parë, 

i jepte urdhër qelizës Së saj në Shqipëri, domethë- 
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3 te Denej. tiema tie iumi c 

3 të dyja rastet, G' 

anxën për lavdi. 

aidej me zë, pëshpentej, 

Gjithnaja komuniste vazS: 

Urdhra, paralajmërime, ki 

conin humnershëm. 

ë 16 shkurt, në orën tre pi 

i Rrugës së Varoshit u vu m 

tarëve, Vehip Qorri. 

abia e të pranishmëve ishl 

bardhë si gëlqere në fyt 

ku nuk kishte asnjë shetr 

ej katundit. Ecte ngadal 

ur, siç pritej, por e largët, t 

ka tjetër munguese. 

ështu e kishin parë kur kish 

tiq, atje ku për tri ditë e tri 

izuar, dhe ashtu po e ndiq 



venai, /\n lepeiena, qe nga Kuna e tij, me 

tejqyrën e gjatë të oficerit, ndiqte ecjen e saj„ Sa 

ç’ishte ajo e bardhë, aq i zi ai ngjante në zemërimin 

e vet. Nga lëvizjet e motrës kuptohej që ajo vinte 

për të vdekur. Prej tij, pa dyshim. 

Dhe ai bëri atë që ajo deshte, e vrau qetësisht, 

me një piumb ne ballë, pastaj me dy, një në ballë e 

një në zemër, pastaj me katër, me katërmbëdhjetë, 

me Zoti e di sa. Por kjo nuk e qetësoi aspak. E 

vrau përsëri, rne të gjitha llojet e armëve, por as 

kjo nuk e paqioi, përkundrazi, e mbushi me brengë, 

aq sa, kur e pa të vdekur, e puthi në ballë. 

Më pas, kur dëgjonte këngën, thoshte me vete: 

ah, pse s’e vrava vërtet. 

Kënga, jo vetëm s’dihej nga kush qe ngritur, 

por kuptimin e kishte të dyzuar. Mund të merrej si 

këngë e përdhunuesve, që, 'të lidhur me pranga në 

“Guvën e Shanishasë”, birucën që vëllai hakmarrës 
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kishte sajuar më pas enkas për ta, e po aq mund 

merrej për pjesën fatale të trupit të gruas, fun 

barkun e saj, ai që i kishte çuar në tundim. Në 

dyja rastet ishin përdhunuesit që këndonin o; 
rënkonin. 

Ali Tepelena, më i fuqishmi vezir i Perandori; 

Osmane, ai që i kishte thënë dil të të dal sulltan: 

s’kishte mundur dot, për dyzet e ca vjet, të ndan 

kuptimin e këngës nga pjesa e errët e tij. 

Më 17 shkurt, pak para mesnate, Shaqo Mez 

nit e Arian Ciut, dy hetuesit më të shquar 

Shqipërisë e, ndoshta, të të gjithë bllokut komunk 

ndërsa zbrisnin në shkallinat e guvës së famshm 

mendja nuk u shqitej dot nga teksti i këngës 

bashkë me të, tmerri dhe afshi mekës ua këputni 
gjunjët. 

Të dy doktorët, që ata i mbanin mend qys 

fëmijë, i sollën me duart në pranga. Një llarnt 

elektrike bënte dritë të padumeshme. As njëri, £ 

tjetri ende s’e dinin si do të tingëllonin zërat, në 
harkoren e gurtë. 

Kur hapën gojën, u befasuan më fort se ç’ 
mendonin. 

Ishin fjalët e tyre, por jo zërat. Ato thuheshi 

si nga aktorë epokash të vjetra. Mbështjellë m 

jehonë ngjethëse, flatronin ngadalshëm përpara s 

të treteshin. Juu... uuh... për vraa... ah... sjee... 

U desh njëfarë kohe sa të merrei vesh af 
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kapluar Shaqo Mezinin. Nuk e kishte c 

se sa shumë e kishte pritur atë çast, 

ligështimit, kur dyshonte në suksesin e 

shumë se pakënaqësia e shefave, e kis 

mosrrëzimi i doktorit. Qysh ditën kui 
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is plageve ce renda, Kisnte vdeiair ne n_; 

'i të Ukrainës, më 11 maj 1943, pn 

para pushtimit të Shqipërisë. Hetues 

de dokumentin e vdekjes, fotografinë 

dhe atë të ceremonisë së varrimit 

’ka nevojë, e ndërpreu, me zë të shuai 
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darkat studenteske, ndonëse nul 

'ritz von Schwabe ta kishte atë zak< 
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nelin për të vciekur, herë t 

si i tillë. Madje, ajo vënie 

pas here, Idshte gjasë të i: 

, por që ai 

jë shenjë,. 

Hetuesit vështruan njëri-tj 

pranonte, për herë të parë, se 1< 

dhënë shenjë. 

Ora kishte kaluar tre pas me 

metos ishte i lodhur. Ai po thos 

aë i vdekuri, bashkë me veten 
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ciL 

Dy shqiptarët i treguan ku ndodhes 

hetimin, ç5ndihmë u kishte dhënë hetuesi g 

në ç’pikë shpresonin t5i thyenin mjekët 

ç’tjetër s’ndiheshin të sigurt 

Udhëzimet e rusit ishin të një saktësie t 

shme. Në seancën më të parë do të vinin n 

çiltërsinë e të burgosurve, sidomos të Gui 

së madh. Në varësi të saj, do të kushtëzo 

gjë. Do të kërkonin përgjigje të sakta, sidoi 

disa nga pyetjet. Çddshte folur vesh më ve 

darkës me mysafirin e huaj? 
Të dy hetuesit, me druajtje e kishin nd 

për t5i shprehur habinë e tyre. Gjer tani at 

nenë të bindur se no hetonin lidhur me ko 















Balli i të burgosurit u rrudh. Në të vërtetë, i 
J *  t ‘ mp* fp 









ngjarjen. Maj 1943, në spitalin fushor gjenden krejt 

rastësisht dy kolonelët: të dy të plagosur. Njëri, 

Fritz von Schwabe, rëndë, pa shpresë. Tjetri, Klaus 

Hempf, lehtë. Ky i fundit, fill pas daljes nga spitali, 

pret, bashkë me gradën gjeneral, dërgimin në një 

front të ri. Tjetri nuk pret veç vdekjen. 

Miqësi e njohur spitalesh ushtarake, në funde 

jetësh. Hapje zemrash, ligështim i kthyer në 

nostalgji, lënie amanetesh. Të dy kolonelët kanë 

një pikë që rastësisht i lidh, Ballkanin. Klaus 

Hempf do të shkojë atje pas daljes nga spitali, Fritz 
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me ze te ulet Ç nate! tha Anan ciu. Maiana ngjistc 

me vështirësi rrugën. Zoti Gurameto, ne c 

menduam gjatë punën tënde. 

Çfarë? tha Arian Ciu, me zë të fikur. 

Asgjë... Po flisja me vete? 

Ashtu rrr'u duk. 

Doktor Gurameto, psherëtiu me vete Shaqc 

Mezini. Mendimi ynë është se nga ky hetim, ti dei 

i sinqertë, idealist. Ne jemi nga i njëjti bmmë, s: 

ti. Idealistë, por me ideal tjetër. Fatmirësisht 

bashkohemi në një pikë: te kombi. Ti je i bindur sc 

je ti që i shërben kombit, me ato që bën. Nc 

kujtojmë se jemi ne. Të dyja palët s5 rnund ta kem: 

të drejtën. O ti, o ne. Doktor Gurameto, le ta gjejmc 

kush e ka. 

Nga ndryshimi i zhurmës së makinës u kuptuc 

se ajo kishte hyrë brenda kështjellës. Llambat c 

rralla mezi bënin dritë nën harkoret. Në mendjen c 

Shaqo Mezinit, jashtë vullnetit të tij, dyndeshin atc 

që kishte bluar tridhjetë orë rresht. 
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shpërfilljen dhe, duke e kthyer fytyi 

shqiptoi fjalët: ti po heton për mua? 

Shaqo Mezini ngriti supet lu du. 

e mira që mund të bënte, njëfarë p 

kishte brenda edhe kërkimin e ndjesc 

ai, detyra) dhe kundërshtimin e dob 
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për ty. 



euiamsnaja u auic prap( 

iq më bën, in drejtua Sha 

im, jam e sigurt se nuk do t 

luk i pëlqen të hetohet përc 

isi ngriti prapë supet. Kis] 
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halin, ati i popujve, në kol 

u s’keni më frikëprej vëlla 

lës... Në kohën time të gjil 
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s dilje prej tyre, dhe Shaqc 

ndrra ngjante mjaft kën 

;apjes së syve, fjalët “shokr 
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apcazi imiii te Kupiuncj c 

o të dinin ta fitonin. Bij 

otën do ta mbysnin në £ 

junjë katedralet bashkë 

iks... 
E fejuara e tij kishte 

të romantikë. Në darkat 

lë kot e linte, kinse rasi 

sk hiqte setrën. Jo vetër 

htjeje në sytë e saj, poi 

>ër armët. 

Po të ishte i famshëm 

ë ishte ndryshe. Të ishte 

:omisarët me setra lëkui 

jallë. Apo si kirurgët që 
fë ishte dhe ai dikushi... 
dshin guxuar kardhiqc 
notrën. thuhei se kishte 

lerreshin me to. 

la vezir, s’do të 

ë përd' 
i Teno 
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Diic qysh tigH. 3jo ditc nuk lcishtc pusur tjctcr syniru 

veç të bëhej vezir për t’u hakmarrë. 
Ylli i lavdisë ishte shfaqur në jetën e Shaqo 

Mezinit pikërisht atëherë kur dukcj sc nuk i dutiej 

nië. E Mshte ndier sapo kishte d„ëgjuar radiot e, më 

pas, kur Mshin mbërritur gazetat me titujt e nië- 

dhenj. Më pas, tek ndiqte rne sy hetuesin gjerman 

që ecte përmes erës drejt ndërtesës së aeroportit. 

Pastaj, çdo ditë e më tepër, lavdia po bëhej e rrok- 

shme, ashtu si në mbrëmjet delirante të shkollës 

“Xherxhinski”. Dhjetëra shokë shkolle të tij, nga 

Berlini në Ulan Bator, hetonin me siguri ato ditë, 

të njëjtën dosje të lemerishme. Veç shansi, rnë fort 

se kujtdo, po i buzëqeshte atij. Ëndrra për t u bërë 

hetuesi më i famshëm i kampit s’kishte qenë kurrë 

kaq pranë. Shaqo Mezini, hetuesi tridhjetëvjeçar 

shqiptar... Intervista, takime me pionierët, me 

delegatë kongresesh. Shoku Stalin, ky është Shaqo 

Mezini, hetuesi që zbuloi famëkeqin “Xhons”. Fte- 

sa për darkë në Kremlin. Pastaj, pse jo, ndoshta... 

kokë më kokë me Stalinin. 
Në përfytyrimet e tij ky çast shtyhej përherë 

në fund, atëherë kur tmri ngjante gjysmë i dehur. I 

shmangej saktësisë. I ikte, por pa vuajtje. Herë- 

herë një darkë tjetër rrekej të ndërhynte. Ajo e 

Krishtit, ndoshta, ashtu siç e dinte ngaUngjilli, kur 

e kishte lexuar, madje nënvizuar me laps të kuq, 

për shkak të hetimit të At Fotit, priftit të Varoshit. 
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Asnjë fjalë e tij nuk gjendej në procesverbalet e 

hetimit e, aq më pak, në rrëfimet e dëshmitarëve. 

Pavarësisht se nuk e thoshin me zë të lartë, nuk 

ishin të paktë ata që besonin se doktor Gurametoja 

i vogël nuk kishte qenë veçse një dalje a një 

projektimpërjashta i pjesës së panjohur të psildkës 

së Gurametos së madh, projektim që njerëzit 

rrotull tij, për shkaqe të pashpjegueshme, e kishin 

bërë të vetin. 

* 

Pesëmbëdhjetë vjet më pas, në pranverën e vitit 

2007, kur Bashkimi Europian i kërkoi Shqipërisë, 

ashtu si gjithë ish-bllokut komunist, dënimin e kri- 

meve të komunizmit, dosja e doktor Gurametos 

së madh u hap përsëri. 

Të tjerë ekspertë, këtë herë shqiptarë e euro- 

pianë bashkë, me javë të tëra shqyrtuan lëndën e 

saj. Rrallëherë u kishte qëlluar të kridheshin në një 

hulumtim, ku përkiteshin shërbimet e fshehta të 

disa vendeve, me regjime dhe fate krejt të kundërta. 

Shërbimi i fshehtë mbretëror shqiptar, më pas ai 

komunist, Gestapoja gjermane, Stasi komunist 

gjerman, shërbimi i fshehtë sovjetik, së fundi, 

ndonëse përkitazi, ai izraelit. E si të mos mjaftonin 

këto, krahas kureshtive që lidheshin me hetimin, 

siç ishin bejtet e Vehip Qorrit ose rrëfime grash, 
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janë të heshtur, ndoshta pa ndjenja. Ajri i freskët e 

sjell në vete njërin prej tyre, Gurameton e madh. 

Pas bla-bla-së së tij të parë, për të thënë se e kanë 

pranguar me një të panjohur, ka gjasë që prapë i 

humbet ndjenjat. Vjen në vete më pas, në rrugën 

automobilistike, në kohën që makina rend përbri 

rrethojës së varrezës. Në kuqëlimin fare të zbehtë 

të agut e ka njohur Vasilikoin e famshëm. Ka qenë 

me dhjetëra herë atje, sidomos në raste varrimesh 

të pacientëve të njohur, që Idshin mbaruar në duart 

e tij gjatë operaciomt, ose pas. Por ka një arsye 

më shumë të jetë i lidhur me atë varrezë. Kur 

gjyshja, për ta vënë në gjumë, i ka treguar përrallën 

e të vdekurit të ftuar gabimisht në darkë, ai, si 

shumë djem të vegjël, shumë herë e ka vënë veten 

në rolin e djalit që, siç tregonte gojëdhëna, babai i 

jep një ftesë për t’ia dorëzuar të parit kalimtar të 

rastit. 

Ngaqë e vetmja varrezë që njeh është ajo e 

Vasilikoit, e përfytyron veten duke rendur përbri, 

ashtu siç thuhej në gojëdhënë. Ai ka frikë, zemra i 

dridhet dhe, në vend të vazhdojë rrugën gjersa t’i 

dalë përpara ndonjë kalimtar, zgjat dorën përmes 

hekurave të varrezës, për ta hedhur ftesën atje. Tek 

ikën me vrap, kthen edhe një herë kryet për të parë 

ftesën që ka rënë dhe zbardh sipër një varri. 

Dyzet vjet më pas, tani që makina e burgut lëviz 

përbri varrezës, Gurametoja ka vegullinë e tij të 
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