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Jeta e Shoqatës- La vivo de la asocio 

Letra- leteroj 

Njoftime- Informaĵoj 

Artikoloj 

Beletraĵoj 

 

La vivo de nia asocio- Jeta e shoqatës sonë 

U dhurohen falas libra mësimi të esperantos shumë shkollave dhe institucioneve në Tiranë 

dhe Ferizaj 

Gjatë muajit shtator – tetor 2021u janë dorëzuar libra mësimi “Ĉu vi parolas esperanton” disa 

shkollave dhe institucioneve në Tiranë dhe Ferizaj, po ashtu disa mësuesve. 

 

Shkrimtari Halil Xani, Prishtinë, Kosovë 

La verkisto Halil Xani, Priŝtina, Kosovo 
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Ish mësuesi Ismet Smakaj, Abri, Kosovë 

Eksa instruisto Ismet Smakaj, Kosovë 
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Në gjimnazin “Shaban Hashani”, Ferizaj, Kosovë,  

En la gimnazio “Shaban Hashani”, Ferizaj, Kosovo 

 

Në Tiranë zonja Iliriana Mezini shpërndau libra falas në shkollat e mëposhtëme: 

Disdonado de la lernolibro de Esperanto en la lernejoj de Tirana 

 

Emri i shkollës 
La nomo de la lernejo 

Marrësi 
Ricevanto 

Sasia 
Kvanto 
 

Dita e dorëzimit 
Tago de la livero 

Akademia e Forcave të 
Armatosura, Akademio 
de la Armitaj Fortoj 

Albert Mullaj, gjeneral 
major, generalo majoro 

5 18.10.2021 

Biblioteka “Misto 
Treska” 

Ilira Turkeshi, 
bibliotekare, 
bibliotekistino 

5 28.09/2021 

Biblioteka “Moikom 
Zeqo” 

Mariana Gruda, 
bibliotekare, 
bibliotekistino 

5 28/09/2021 

Biblioteka “Musine 
Kokalari” 

Olta Llanaj dhe Alketa 
Xhelili, bibliotekare, 
bibliotekistinoj 

5 29.09.2021 

Biblioteka “Petro Zhej” Taulant Kola, 
bibliotekar, bibliotekisto 

5 29.09.2021 

Biblioteka e Njësisë 
Bashkiake nr.6 

Arbër Baçuku, 
bibliotekar, biblitekisto 

5 26.10.2021 

Gjimnazi “Eqerem Gëzim Koci, drejtor, 5 19.10.2021 
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Ҫabej”, gimnazio direktoro 

Gjimnazi “Ismail 
Qemali”, gimnazio 

Rezarta Alla, drejtore, 
direktoro 

5 25.10.2021 

Gjimnazi “Myslim Keta”, 
gimnazio 

Dashnor Hoxha, drejtor, 
direktoro 

5 26.10.2021 

Gjimnazi teknik “Harry 
Fultz”, teknika gimnazio 

Nada Vejko, sekretare, 
sekretariino 

5 07.10.2021 

Qendra rinore TEN 
La junulara Centro TEN 

Vitmar Basha, drejtor, 
direktoro 

5 04.10.2921 

Shkolla “ Kushtrimi i 
LIrisë 

Artenisa Gjeta, drejtore 
Direktoro 

5 21.10.2021 

Shkolla “1 Maj” Entela Lika, drejtore, 
direktoro 

5 21.10.2021 

Shkolla “7 Marsi” Alfred Jani, drejtor, 
direktoro 

5 01.10.2021 

Shkolla “Ahmet Gashi” Luigj Marku, drejtor, 
direktoro 

5 29.09.2021 

Shkolla “Ali Demi” Shpëtim Ibrua, 
p/drejtorin 

5 21.10.2021 

Shkolla “At Zef Pllumi” Anila Barxho, drejtore, 
direktorino 

5 01.10.2021 

Shkolla “Avni Rustemi” Agetina Haxhiu, 
drejtore, direktorino 

5 01.10.2921 

Shkolla “Bajram Curri” Genci Mosho, drejtor, 
direktoro 

5 18.10.2021 

Shkolla “Betim Muço” Sazan Halilaj, drejtor, 
direktoro 

5 26.10.2021 

Shkolla “Drita Pelinku” Vasilika Demko, 
drejtore, direktorino 

5 07.10.2021 

Shkolla “Fan Stilian 
Noli” 

Lorika Loka, drejtore, 
direktorino 

5 30.09.2021 

Shkolla “Gjon Buzuku” Alma Dervishi, drejtore, 
direktorino 

5 19.10.2021 

Shkolla “Hamit Beqja” Iris Kolli, bibliotekare, 
bibliotekistino 

5 28.09.2021 

Shkolla “Hasan Vogli” Kudrete Ajazi, drejtore, 
direktorino 

5 01.10.2021 

Shkolla “Jeronim De 
Rada” 

Entela Alushi, drejtore, 
direktorino 

5 07.10.2021 

Shkolla “Jordan Misja” Shkëlqim Strika, drejtor, 
direktoro 

5 30.09.2021 

Shkolla “Kongresi i 
Lushnjës” 

Lumturi Bardhoshi, 
derejtore, direktorino 

5 25.10.2021 

Shkolla “Lidhja e 
Prizrenit” 

Suzana Janku, drejtore, 
direktoro 

5 20.10.2021 

Shkolla “Osman 
Myderizi” 

Brisida Ҫekrezi, 
drejtore, direktorino 

5 30.09.2021 
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Shkolla “Qazim Turdiu” Silvana Ardemaj, 
drejtore, direktorino 

5 29.09.2021 

Shkolla “Qemal Stafa” Gentiana Fida, 
bibliotekare, 
bibliotekisto 

5 29.09.2021 

Shkolla “Shyqyri Peza” Ruzhdi Biku, drejtor, 
direktoro 

5 26.10.2021 

Shkolla “Siri Kodra” Mirela Nofulla, drejtore, 
direktorino 

5 22.10.2021 

Shkolla “Skënder Ҫaçi” Ermelinda Lumi, 
drejtore, direktorino 

5 08.10.2021 

Shkolla “Tirana Jonë” Albana Dervishtar, 
drejtore, direktorino 

5 15.10.2021 

Shkolla “Udha e 
Shkronjave” 

Artur Shkurti, drejtor, 
direktoro 

5 30.09.2021 

Shkolla “Vasil Shanto” Mimoza Hamza, 
Drejtore, direktorino 

6 01.10.2021 

Shkolla e Baletit, 
mezlernejo de Baleto 

Blerina Arbana, 
drejtore, direktorino 

5 25.10.2021 

Shkolla“E Kuqe” Xhilda Tufina, drejtore, 
direktorino 

5 30.09.2021 

Zyra vendore arsimore, 
Tiranë 

Albana Topalli, drejtore, 
direktorino 

4 01.10.2021 

Vijon me institucione të tjera qendrore 

Sekvos aliaj centraj institucioj 

 

Niaj esperantistoj 

Gazeta Shqiptarja.com online ka botuar një shkrim për bashkëshorten e esperantistit të shquar 

Ҫefo Fico, zonjën Mebo Fico  

(Nuk ka emër autori, por vetëm kuptohet se shkruan nipi) 

  

Në verën e vitit 1942 në librarinë "Flora" në Tiranë hyri një zonjë me një kapele që e mbante 

drejt mbi kokë. 

Nga pamja dukej aristokrate. Ishte ndalur atje për të përshëndetur djalin e saj të dajës Esat 

Dishnicën, i cili punonte në librari. Në ato kohë atje qëndronte në ilegalitet edhe Enver Hoxha të 

cilin e kërkonin për veprimtarinë e tij komuniste. Ai me siguri e njihte zonjën si gruan e një 

gjirokastriti të nderuar, inxhinjerit Çefo Fico. 

Pasi u përshëndetën e folën pak, Enveri ju drejtua zonjës :"Po nuk mbahet kapellua kështu moj 

zonja Mebi - dhe me duar ja uli pak nga njëra anë duke bërë që streha e gjerë e kapeles të merrte 

një kënd anësor duke i dhënë një pamje më çapkëne aristokrates. Më pas ai vazhdoi - Po kur të 

fitojë komunizmi nuk do kesh më kështu kapellash !"  
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Aristokratja ishte Mebi Fico, gjyshja ime. Këtë anekdotë ajo ma ka treguar vite më vonë por 

interesant mbetet fakti që fjala e atij që do bëhej njeriu më i fuqishëm i Shqipërise nuk u 

vërtetua, pasi gjyshja ime mbeti përherë një aristokrate edhe në vitet e komunizmit. Ajo ndoshta 

nuk vuri më "kapella" me strehë për ca kohë deri kur erdhi në Amerikë, por me siguri di të them 

që ajo gjithmonë mbeti një zonjë e madhe edhe gjatë ditëve më të vështira. 

Mebi Fico lindi pikërisht sot 100 vjet më parë në Pogradec, më 14 Mars 1917, dhe ishte vajza e 

vogël e Hajdar Bej Starovës. Familja e saj e pasur dhe me shumë prona i siguroi që në fëmijëri 

një jetë mes bollëkut dhe mirëqenies. Gjyshi i saj Istref Starova bëri të mundur hapjen e shkollës 

së parë shqipe në qytetin e tij dhe ishte martuar me kushërirën e mbretit të Egjiptit dhe siç 

tregonte gjyshja, nusja kishte ardhur e shoqëruar nga dy shërbëtore zezake dhe dy kuaj race 

egjipti shumë të bukur, nusja  kish prurë edhe një pajë të madhe transportuar me mushka të 

ngarkuara me qilima e hejbe të mbushura me flori e stolira. 

Babai i saj ishte një njeri largpamës dhe shumë inteligjent. Ai jo vetëm kishte trashëguar një 

pasuri të madhe por e kishte shtuar edhe më tepër duke e futur në punë shumë mirë paranë me 

investime nga më të ndryshmet, ndërtoi tregun modern të qytetit, investoi në çentralin elektrik, 

solli disa traktorë për punimin e tokave, ndërtoi kinema në një kohë kur edhe qytete më të mëdha 

si Durrësi dhe Vlora nuk kishin kinema në atë kohë. Botoi gazetën e parë të qytetit dhe ndërtoi 

një hotel modern. Në të njëjtën kohë, mendonte edhe për të mirën e përgjithëshme si në rastin e 

pajtimit të një inxhinieri francez gjatë Luftës së Parë Botërore me qëllim që të bënte planin 

rregullues të qytetit të Pogradecit. 

Dëshira e Hajdar Starovës ishte që jo vetëm ai të prosperonte me pasurinë e tij por i gjithe qyteti 

të lulëzonte, për këtë arsye pajtoi inxhinier Garrikun, një francez që kish ardhur me armatën e 

Francës gjatë luftës. Aq me vlerë ishte ky studim urbanistik saqë baza e planimetrisë së francezit 

u bë themeli i asaj që do ndërtohej në qytet për gjithë shekullin e XX dhe veçanërisht e asaj 

shetitoreje të bukur që edhe sot admirohet nga qytetarët dhe vizitorët në qytetin e Pogradecit. 

Që në fëmijëri, Mebi u dallua për një zgjuarsi të lindur. Kurdoherë e kishte përgjigjen në majë të 

gjuhës dhe gjithmonë dilte fjala e saj në çfarëdo situate të ndodhej, me një vendosmëri të hekurt 

e arrinte atë që donte. 

Sigurisht që njeriu më i pasur i qytetit u kujdes që fëmijët e tij të merrnin shkollimin më të mirë 

të mundshëm. Për këtë arsye, e dërgoi edhe vajzën e tij të mësonte në shkollën e Dakos në 

Tiranë, që ishte shkolla e famshme e motrave Qirijazi, që kishin hapur të parën mësonjëtore të 

gjuhës shqipe në kohën e Turqisë. Shkolla ishte vetëm për vajza. Atje Mebi mësoi anglishten, 

italishten dhe frëngjishten, gjuhë në të cilat komunikonte lirshëm. Nën influencën e mësueseve 

amerikane dhe zvicerane mësoi edhe lëndët e shkencave dhe sidomos rregullat e sjelljes 

aristokratike në shoqëri. 

Luante në piano me katër duar me shoqet e saj. Atje ajo zuri miqësi me shumë trashëgimtare të 

familjeve më të pasura e të nderuara të Shqipërisë, miqësi që do vazhdonin për vite të tëra deri në 

ditët e sotme ku familja jonë mban marrdhënie të rregullta me nipat dhe mbesat e shoqeve të saj 

të shkollës. Mbi të gjitha, tek ajo dallohej një etje për të mësuar. E dashuronte artin dhe letërsinë 

dhe shijonte me kënaqësi të madhe ariet e operave të cilat i dëgjonte në gramafon. Mbaj mend 

tek tregonte se, kur ishte pothuaj fëmijë, që të mos harronte titullin e operas së famshme të 

Puçinit “Toska” përsëriste me vehte “toskë dhe gegë”. 

Në vitin 1938 u martua me inxhinier Çefo Ficon, të birin e diplomatit dhe shtetarit të shquar Rauf 

Fico dhe menjëherë u nisën në një muaj mjalti që në të vërtetë do zgjaste 4 muaj nëpër 

kryeqytetet më të bukura të Europës. Jeta e saj filloi në përkundjet e shetitjeve me varkë në 

“gjolin” e dashur dhe më pas vazhdoi me gondolat e Venecies dhe udhëtimet me vetura në 
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bulevardet e Parisit, Berlinit, Londrës, Romës e vite më pas do të vazhdonte me udhëtimet me 

anije në Bahamas, Florida, Meksikë, Kanada, Nju Jork, e shumë qytete të tjera të SHBA-ve ku 

ajo jeton prej 21 vjetëve. 

Pas luftës do vinin ditë të vështira. Ajo nuk do kishte më shërbëtore, guvernante, guzhiniere e 

shofer në shtëpinë e saj, megjithatë si zonjë e vërtetë ju kushtua tërësisht familjes. 

Në vitet e persekutimeve të egra shumë nga miqtë dhe farefisi ja besuan pasuritë e tyre gjyshes 

tonë. Ajo i ruajti amanetet e tyre dhe pastaj ja u ktheu kur kohët u qetësuan. Disa herë shkoi deri 

në një kamp internimi, e veshur si fshatare me shami në kokë, që t‟u dorëzonte sendet e vyera që 

ja kishin lënë amanet për ti ruajtur disa kushërinjve që ishin atje. Për vite me rradhë, priti në 

shtëpinë e saj me ushqim e fjetje gjithë kushërinjtë e persekutuar në kohën kur farefisi i tyre as 

nuk i përshëndeste në rrugë. Kur bashkëshorti i saj u sëmur rëndë, ajo shiti gjithë sendet e 

çmuara dhe xhevahiret për ta shpëtuar dhe ju dedikua me vetmohim shërimit të tij. 

 

Ndoshta është rast unikal në historinë e komunizmit në Shqipëri që në mes të Tiranës në pallatin 

ku Mebi Fico jetonte përgjatë 45 vjetëve banorët e shkallës 2, sigurisht nën ndikimin e 

aristokrates tonë, e thërrisnin njëri-tjetrin me "Zoti" dhe "Zonja". 

Shtëpia e saj mbeti gjithmonë e zbukuruar nga qilimat persianë, abazhuret e floririt, tabakatë e 

argjendit dhe pikturat në mure. Çdo të enjte kishte ditën e vizitave ku priste e përcillte shoqet e 

veta të cilave u shërbente gjithmonë çaj me biskota.  

Të gjitha faktet e mësipërme përbëjnë në vetvete një lloj heroizmi, po të kemi parasysh se çfarë 

dënimesh e prisnin në rast se emri i saj do vihej në rrethin e kuq. Edhe në këtë rast kam 

përshtypjen që mirësjellja dhe jetëgjatësia e saj e shpëtoi, por veçanërisht respekti që të gjithë 

kishin për punën e palodhur të bashkëshortit të saj, inxhinjer Ficos. 

Gatimet e saj legjendare të krijonin ndjenjën e një kënaqësie dhe bollëku të veçantë, edhe në vitet 

më të vështira të shtrëngesave ekonomike ajo gjithmonë kishte të ruajtura "zahiretë" si një 

nikoqire e përsosur.  

Me mua kishte një marrdhënie të veçantë, përgjithësisht nuk më thërriste në emër por thjesht 

"djali", të gjithë e dinin mirë kuptimin, djali ishte mbi të gjithë. Që në moshë të njomë më dhuroi 

një lugë, një pirun dhe një thikë argjendi që kur të ulesha në tavolinë të haja "si princ" siç thoshte 

ajo. Dhe unë kam patur dhe ende kam një lidhje të veçantë me të, çdo mbrëmje shkoj e takoj dhe 

kam kënaqësi të shkëmbej disa fjalë me të e në fund me një puthje ti uroj një natë të mirë. 

Mebi gjithë jetën u dallua për një karakter të fortë, ishte elokuente dhe i shprehte shumë bukur 

mendimet në sajë të botës së madhe shpirtërore që e karakterizon. Ajo kishte një kulturë të gjerë 

dhe një etje për të mësuar deri sot. Disa vjet më pare, rreth moshës 90 vjeçare, e gjej një ditë të 

mërzitur. E pyes përse dhe m‟u përgjigj: " Jam mërzitur sepse kanali televiziv Francë 

International nuk flet më frëngjisht. E kanë kthyer në anglisht. Më parë e kisha mirë sepse 

dëgjoja dhe e praktikoja frëngjishten."  

Sot ajo mbush 100 vjeç dhe sigurisht ca gjera kanë ndryshuar por deri pak kohë më parë kishte 

një regjim ditor të përkryer, me aktivitete, lexime dhe informacion të gjerë. I ndiqte lajmet 

përditë në tre gjuhë të ndryshme e po ashtu çdo ditë për një ose dy orë lexonte libra dhe revista. 

Dinte të "llafosej" me përpikmëri për çdo lloj teme. Nga ajo kemi patur gjithmonë se ç'të 

mësojmë. Çdokush që e ka njohur dhe ka folur me Mebi Ficon ka mbetur i habitur dhe i kënaqur 

me bashkëbisedimin. 

Miqtë e saj kishin vlerësimin maksimal si në rastin e senatorit amerikan Jeff Klein i cili ndalonte 

makinën në rrugë që ta takonte dhe çdo vit nuk harron t‟i dërgojë kartolinë urimi me rastin e 

ditëlindjes. Ajo di të të bëjë për vehte, dhe gjithmonë ka zënë miq me lehtësinë më të madhe 
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kudo dhe në çdo kohë. Një koncentrat mençurie dhe përvoje në marrdhëniet njerëzore që të habit 

me mprehtësinë e mendimit.  

Sot sjell ndër mend me kënaqësi që liria që fituam në vitin „90 i zbukuroi jetën edhe gjyshes tonë 

aristokrate e cila pati ditë dhe energji të shijonte edhe një herë udhëtimet nëpër botë. Ajo është 

pjesëtare aktive e komunitetit shqiptar në Nju Jork dhe gjithmonë ka marrë pjesë në aktivitete të 

ndryshme, ekspozita, koncerte, ekskursione e veçanërisht në festimet e ditës së Pavarësisë së 

Shqipërisë që e do aq shumë.  

Mebi Fico shetiti shumë dhe pa shumë, u gëzua me fëmijë, me nipër e me mbesa e stërnipër. Ajo 

diti të ndërtojë një familje të mrekullueshme, edukoi tre breza dhe la një trashëgimi për tu pasur 

zili. Ajo jetoi gjithmonë si një zonjë e nderuar dhe e respektuar.  

Në këtë përvjetor të madh ashtu si çdo vit në ditën tënde, që është edhe dita e verës që në kohët 

që s‟mbahen mend, ne do vemë në duar veroret e do ndajmë kulaçin që këtë herë do ketë një 

monedhë floriri brenda. Do qeshim e do gëzojmë se kujt do t‟i bjeri fati që të marrë floririn këtë 

herë ashtu siç kemi bërë për vite me rradhë, dhe për një gjë do jemi të sigurtë, sot gjyshja jonë i 

fryn qirinjtë e tortës së 100 pranverave e lumtur që të gjitha dëshirat ju plotësuan! 

Mebi Fico është dhe do mbetet një aristokrate e vërtetë shqiptare jo vetem sepse ishte e pasur 

materialisht, por sepse gjithmonë pati pasurinë shpirtërore më të madhe të mundëshme, 

dashurinë për njerëzit. 

Gëzuar aristokratja jonë! 
 

Përkthehet në shqip nga esperanto novela „Arne i biri i kryetarit“. 

 Përkthyesi është esperantisti më i ri i Shoqatës sonë, Juri Andoni. 

Juri Andoni, përfaqësuesi shqiptar në TEJO na bëri një dhuratë të bukur në tetor. Ai e përktheu në shqip 

nga esperanto novelën „Arne- i biri i Kryetarit të fisit“ të shkrimtarit suedez Leif Nordernstorm. Tani po 

kërkohet një mundësi për ta botuar atë. 
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La novelo „Arne- la ĉefido“ de la sveda verkisto Leif Nordernstorm nun ankaŭ en la albana 

Oktobre nia plej juna esperantisto, la albana reprezentanto ĉe TEJO, Juri Andoni, fintradukis en la albana 

novelon „Arne- la ĉefido“ de Leif Nordernstorm. Antaŭ kelkaj monatoj la aŭtoro ricevis permeson de 

sinjoro Nordernstorm kaj dum someraj ferioj sukcesis tarduki la tutan novelon. Nun ni estas serĉante 

eblecojn por la eldono. 

Kërkesë për sponsorizim-  Peto por sponsorizado 

Drejtuar Ambasadës Suedeze në Tiranë- Al la sveda ambasadejo, Tirana 

Përshëndetje, 

Do të doja të lija një takim me punojnësin e kulturës, datën dhe kohën mund ta vendosni ju. Jam një 
student gjimnazist, 15-vjeçar, me kureshtje për kulturat mbarë kontinentit tonë europian. Muajin e 
kaluar, mbarova së përkthyeri një libër për moshat e reja, me temë rreth marrëdhënieve shoqërore të 
një fshati në rajonin e Kurlandës, (sot pjesë e Letonisë perëndimore), në epokën e vikingëve, kur rajoni 
ishte i banuar nga suedezë. Libri rrëfen edhe rreth rreziqeve të lundrimit dikur në detin Baltik, 
skllavërimit të disa fshatrave saksonë, rreth fillimit të hapjes së besimit krishter në Europën veriore dhe 
rreth paganizmit të dikurshëm nordik. Libri jep mesazhe rreth trajtimit të skllevërve dhe fuqisë së 
krishtit. Autori jeton në Uppsala, lindur në Kiruna dhe e ka shkruajtur origjinalisht librin në gjuhën 
ndërkombëtare të Esperantos. Ju flas rreth librit, sepse ai ende nuk është botuar dhe unë kërkoj një 
sponsor, pasi familja ime nuk është në gjendje financiare për ta bërë këtë. Autori tashmë e ka dhënë 
edhe lejen e botimit, prandaj më kërkohet vetëm ndihma juaj. Pse jo, ky botim mund të promovojë edhe 
marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Suedisë, nëpërmjet promovimit kulturor suedez në libraritë e shtetit 
tonë. Nëse keni pyetje, më shkruani! 

Me mirënjohje, -Juri Andoni 
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Leteroj 

 

Letër dërguar Hyzri Salihut, Ferizaj 

 

Samarkandiana 
 

 

  
 

 

 
 

 

Karaj geamikoj, 
 
Ni ŝatus sciigi 
vin, ke la Internaciaj Letertagoj “Assalom, Yangi O’zbekiston!", dediĉitaj al la 30-
jara jubileo de sendependeco de la Respubliko Uzbekio, bonorde sukcesis. 
Alvenis multnombraj gratulleteroj kaj aliaj materialoj el la plej diversaj partoj de la terglob
o. Same kiel antaŭe, la letertaga projekto estis adresita ne nur al la E-
komunumo, sed ankaŭ ekstermovaden. Ankaŭ ĉi-foje pli ol duono da la 
kontribuintoj estis neesperantistoj. 
Pluraj leteroj estis publikigitaj en nialandaj paperaj kaj retaj nacilingvaj periodaĵoj. 
Plejparte temas pri grandampleksaj materialoj. 
Ankaŭ VIA nomo estis menciita en unu (aŭ eble du) el la sube menciitaj paperaj 
periodaĵoj. 
Belan kaj sekuran aŭtunon, Anatolij Ionesov 
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 Temo pri la "Paco": JUNA KNABO DEMANDAS AL SIA PATRO 

 
 Paĉjo Kion fari por vivi pace en ĉi tiu mondo? 
 Lia patro rigardas lin trankvile kaj diras al li: morgaŭ mi respondos al vi mia filo. 
 Morgaŭ matene, la patro vekigas sian filon kaj diras al li: iru, vi akompanu min. 
 La patro  rajdigis la filon sur la azeno kaj la patro piediras. 
Survoje ĉiuj kriegas: Ha!  malĝentila infano!  Lia patro piede kaj li sur la azeno!  La patro diris al sia filo: Ĉu vi 
aŭdis, kion diras ĉi tiuj kamparanoj?  Do ni iru hejmen. 
 
La sekvan tagon, la patro sur la azeno kaj la filo piede.  La kamparanoj ankoraŭ krias: Ĉi tiu paĉjo estas tre 
malica!  Knabeto sur la piedoj kaj li sur la azeno!  La patro diris al la filo: Ĉu vi aŭdis?  Ni iru hejmen. 
 La sekvan tagon, La du, la paĉjo kaj lia filo piede, kaj ili tiras la azenon sola.  La kamparanoj diras ĉi-foje: 
Ha!  Ĉi tiuj homoj estas frenezaj, ili marŝas piede, dum ilia azeno estas libera!  La paĉjo diris al la filo: ĉu vi 
audis? 
 La sekvan tagon, Ambaŭ, paĉjo kaj filo suriras la azenon kaj ĉiuj krias: ĉi tiuj homoj estas malicaj, ili troigas per 
la ŝarĝo!  La patro diris mian filon: ĉu vi audis?  Ni iru hejmen, mi donos al vi la respondon al via demando 
"kion fari por vivi en paco en ĉi tiu mondo?" 
 
 Reveninte hejmen, la patro diris al sia filo: Mia filo, por vivi en paco en ĉi tiu mondo, faru ĉiam kion vi povas 
por kontentigi vian koron, ĉar en ĉio, kion vi faros 
 en ĉi tiu mondo, estas ĉiam homoj, kiuj kritikos vin eĉ sen kialo.  Sed atentu, nur trankviligu, ke tio, kion vi 
faras, plaĉas al via kreinto. 
 
Kore via elestimata Honoré Sebuhoro (honsebn@gmail.com) el Norda Kivuo / DR Kongo. 
 

 Tiu ĉi ĝisdatigo estas sendata al vi sekve de via kontribuo al la retejo verkoj.com. Se 
vi ne volas ricevi tiajn ĝisdatigojn, bonvolu informi nin. 

  
Jen la novaj verkoj en verkoj.com: 
 

•  Mia milito kun Hersh Rasseyner – rakonto de Chaim Grade. Tradukis Barry 
Friedman 01/10/2021 

•  Piloloj - rakonto de Marianne Pierquin kaj Said Baluĉi. (pdf) 27/09/2021 

•  Dornoj – poemo de Maria Nazaré Laroca 27/09/2021 

•  Floroj de l' bono – poemo de Maria Nazaré Laroca 26/09/2021 

•  Silento - rakonto de Ferenc Harnyos 23/09/2021 

•  Larmoj de Kristnasko - rakonto de Ferenc Harnyos 23/09/2021 

•  La neĝhomo - rakonto de Ferenc Harnyos 23/09/2021 

•  La kulpulo - rakonto de Ferenc Harnyos 22/09/2021 

•  Ĝis tiam, kaj ne plu! - rakonto de Ferenc Harnyos 22/09/2021 

•  Frotpurigilo - rakonto de Ferenc Harnyos 22/09/2021 

mailto:honsebn@gmail.com
http://verkoj.com/
http://verkoj.com/kontaktu/
http://verkoj.com/
http://verkoj.com/verkistoj/barry-friedman/mia-milito-kun-hersh-rasseyner/
http://verkoj.com/verkistoj/barry-friedman/
http://verkoj.com/verkistoj/barry-friedman/
http://verkoj.com/verkistoj/marianne-pierquin-kaj-said-baluci/piloloj/
http://verkoj.com/verkistoj/marianne-pierquin-kaj-said-baluci/
http://verkoj.com/verkistoj/marianne-pierquin-kaj-said-baluci/
http://verkoj.com/pdf/web/viewer.html?file=http://verkoj.com/verkistoj/marianne-pierquin-kaj-said-baluci/piloloj/Piloloj.pdf
http://verkoj.com/verkistoj/maria-nazare-laroca/dornoj/
http://verkoj.com/verkistoj/maria-nazare-laroca/
http://verkoj.com/verkistoj/maria-nazare-laroca/floroj-de-l-bono/
http://verkoj.com/verkistoj/maria-nazare-laroca/
http://verkoj.com/verkistoj/ferenc-harnyos/silento/
http://verkoj.com/verkistoj/ferenc-harnyos/
http://verkoj.com/verkistoj/ferenc-harnyos/larmoj-de-kristnasko/
http://verkoj.com/verkistoj/ferenc-harnyos/
http://verkoj.com/verkistoj/ferenc-harnyos/la-negxhomo/
http://verkoj.com/verkistoj/ferenc-harnyos/
http://verkoj.com/verkistoj/ferenc-harnyos/la-kulpulo/
http://verkoj.com/verkistoj/ferenc-harnyos/
http://verkoj.com/verkistoj/ferenc-harnyos/gxis-tiam/
http://verkoj.com/verkistoj/ferenc-harnyos/
http://verkoj.com/verkistoj/ferenc-harnyos/frotpurigilo/
http://verkoj.com/verkistoj/ferenc-harnyos/
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•  Aperis nova interaktiva krucenigmo 21/09/2021 

•  Tag' de la am' – kanto de Dušan Velkaverh. Traduko, kantado kaj ludado: Gregor 
Markič 18/09/2021 

•  Ioma paco – kanto de Bernd Meinunger. Traduko, kantado kaj ludado: Gregor 
Markič 17/09/2021 

•  La naturo nun kaj ĉiam – poemo de Antonio Felix da Silva 15/09/2021 

•  Evoluado – pensero de Antonio Felix da Silva 15/09/2021 

•  La ĵaluza suno – poemo de Antonio Felix da Silva 15/09/2021 

•  La Serpento kaj la Kolombino – bildserio farita de Antonio Felix da Silva kaj Liette 
Lêla (pdf). 

•  Duonlumo - poemo de Maria Nazaré Laroca 15/09/2021 

•  La planetario de Pieterse – Kaptita de manfarita planetario de antaŭ la Dua Mondmilito, 
mi esploris ĝian historion - Nova artikolo en la blogo Scivolemo 

•  La arto de bestaj desinoj – Bestoj troviĝas en ĉiuj formoj, sed havas tre similajn genojn. 
Kiel oni kreas beston el preskaŭ sfera embrio? - Nova artikolo en la blogo Scivolemo 

•  La sekretoj de veveno – Veneno estas kompleksa armilo. Ĝi donas misinformojn al la 
korpo por ke ĝi detruu sin mem. Jen kiel tio eblas! - Nova artikolo en la blogo Scivolemo 

•  18:03 – novelo de Laure Patas d’Illiers (La Ondo de Esperanto 2021/somero) 
03/09/2021 

•  Ĉe maro en Bulonjo – novelo de Laure Patas d’Illiers (Kontakto 2021/5-6) 03/09/2021 

•  Mateno de junulino – mikronovelo de Laure Patas d’Illiers (Ĉiuj steloj etas nokte) 
03/09/2021 

•  Parfumo el infanaĝo - poemo de Maria Nazaré Laroca 02/09/2021 

•  Nokta gasto - soneto de Valentin Melnikov 28/08/2021 

Amike, 
Amir kaj Eldad 
 

 

http://verkoj.com/html/la-semajna-krucenigmo/
http://verkoj.com/tradukistoj/gregor-markic/tag-de-la-am/
http://verkoj.com/tradukistoj/gregor-markic/
http://verkoj.com/tradukistoj/gregor-markic/
http://verkoj.com/tradukistoj/gregor-markic/ioma-paco/
http://verkoj.com/tradukistoj/gregor-markic/
http://verkoj.com/tradukistoj/gregor-markic/
http://verkoj.com/verkistoj/antonio-felix/la-naturo-nun-kaj-cxiam/
http://verkoj.com/verkistoj/antonio-felix
http://verkoj.com/verkistoj/antonio-felix/evoluado/
http://verkoj.com/verkistoj/antonio-felix
http://verkoj.com/verkistoj/antonio-felix/la-jxaluza-suno/
http://verkoj.com/verkistoj/antonio-felix
http://verkoj.com/verkistoj/liette-lela/la-serpento-kaj-la-kolombino/
http://verkoj.com/verkistoj/antonio-felix
http://verkoj.com/verkistoj/liette-lela/
http://verkoj.com/verkistoj/liette-lela/
http://verkoj.com/pdf/web/viewer.html?file=http://verkoj.com/dn/Liette/LA%20SERPENTO%20KAJ%20LA%20KOLOMBINO.pdf
http://verkoj.com/verkistoj/maria-nazare-laroca/duonlumo/
http://verkoj.com/verkistoj/maria-nazare-laroca/
http://verkoj.com/lauteme/scienco/scivolemo/la-planetario-de-pieterse/
http://verkoj.com/lauteme/scienco/scivolemo/
http://verkoj.com/lauteme/scienco/scivolemo/la-arto-de-bestaj-desinoj/
http://verkoj.com/lauteme/scienco/scivolemo/
http://verkoj.com/lauteme/scienco/scivolemo/la-sekretoj-de-veveno/
http://verkoj.com/lauteme/scienco/scivolemo/
http://verkoj.com/verkistoj/laure-patas-dilliers/1803/
http://verkoj.com/verkistoj/laure-patas-dilliers/
http://verkoj.com/verkistoj/laure-patas-dilliers/cxe-maro-en-bulonjo/
http://verkoj.com/verkistoj/laure-patas-dilliers/
http://verkoj.com/verkistoj/laure-patas-dilliers/mateno-de-junulino/
http://verkoj.com/verkistoj/laure-patas-dilliers/
http://verkoj.com/verkistoj/maria-nazare-laroca/parfumo-el-infanagxo/
http://verkoj.com/verkistoj/maria-nazare-laroca/
http://verkoj.com/verkistoj/valentin-melnikov/nokta-gasto/
http://verkoj.com/verkistoj/valentin-melnikov/
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 Mesaĝo de Universala Esperanto-Asocio okaze de 

Internacia Tradukada Tago 2021 

La 30-a de septembro estas la Internacia Tago de Tradukado, kiam 

Unuiĝintaj Nacioj honoras tradukistojn kaj interpretistojn tra la mondo, 

esprimante subtenon al ilia grava sed ofte nevidebla, aŭ eĉ mistraktata, 

laboro de transpontado de la lingvoj de la mondo.  

Lingvoj gravas ĉar homoj bezonas kompreni kaj esti komprenataj. Ili gravas por ke neniu restu 

forlasita, por ke ni ĉiuj parolu kune kaj aŭskultu ĉiujn. Ili gravas por ke ĉiuj havu voĉon en 

konstruado de pli bona mondo. Sed sen transpontado inter la diversaj lokaj kaj naciaj lingvoj, 

lingvoj povas tro facile apartigi kaj izoli la homojn. Tradukado kaj interpretado estas esenca 

laboro por unuigi naciojn kaj alproksimigi homojn -- kaj por faciligi dialogon, komprenon kaj 

kunlaboron.  

Lingvoj havas fundamentan rolon en kultura diverseco, interkultura dialogo kaj edukado. Per 

lingvoj, ni povas plifortigi kunlaboradon, konstrui pli inkluzivajn sociojn, konservi kulturan 

heredaĵon kaj kunvoki politikajn volojn. Sed ĉio ĉi povas okazi nur se okazas dialogo ankaŭ trans 

lingvaj diferencoj. 

Multlingveco estas kerna valoro por Unuiĝintaj Nacioj. Ni aparte bonvenigas la klopodojn de la 

Henerala Sekretario António Guterres por antaŭenigi multlingvecon en UN. Sed ankoraŭ restas 

longa vojo. Tion montras la Raporto de la Komuna Inspekta Unuo pri multlingveco en la sistemo 

de UN (2020). Laŭ la raporto, ankoraŭ mankas kohera penso pri multlingveco, sistemaj iniciatoj, 

strategioj kaj planoj, por subteni multlingvecon kiel fundamentan valoron.  

Universala Esperanto-Asocio, utiligante la Internacian Lingvon Esperanto, jam partoprenas 

plene internacian dialogon inter niaj membroj kaj kunlaborantaj organizoj tra la tuta mondo. Ni 

estas ankaŭ tre konsciaj pri la misuzo de lingvoj por ekskludi, por mise diskriminacii, kaj por 

apartigi la homojn. Tiuj, kiuj laboras por detrui tiujn barojn estas memevidente niaj aliancanoj 

en la strebado por trovi la komunan grundon kie en paco kaj konfido ni povu urĝe fronti kaj 

superi la problemojn de nia fragila planedo. 
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Karaj estraranoj de landaj kaj regionaj Esperanto-asocioj kaj de lokaj grupoj 

en Eŭropo, la Eŭropa Unio faras ion, kion ĝi ĝis nun neniam faris, kiel bone atentigis 
Ursula Niesert el Freiburg: Ĝi demandas siajn civitanojn pri iliaj ideoj por la estonteco - 
kaj ne simple faras kion politikistoj kaj ŝtataj dungitoj elpensis. En deko da temaroj ni 
civitanoj povas enmeti niajn proponojn - kaj pri Esperanto jam venis preskaŭ trideko da 
proponoj. 

Nun necesas subteni tiujn proponojn per voĉdonado kaj feliĉe jam tre multaj homoj tion 
faris. Tamen multaj gravaj proponoj havas ĝis nun nur kelkajn dekojn da voĉoj, centon 
aŭ, maksimume, iom sub kvarcent. En du temaroj niaj Esperanto-proponoj estas jam ĉe 
la pinto, sed en aliaj ankoraŭ ne. Ni tiel riskas, ke la aliaj civitanoj, la politikistoj kaj la 
ĵurnalistoj pretervidas niajn proponojn. 

Tial estus tre afable, se vi bonvolos plian fojon alvoki viajn membrojn ke ili bonvolu 
subteni la komunan kampanjon per sia voĉdonado. Certe utilas rondleteri al ili, krome 
ankaŭ povas utili meti informon pri la kampanjo al via retpaĝo, vidu la ekzemplon ĉe 
Germana Esperanto-Asocio sur 
https://www.esperanto.de/eo/enhavo/esperanto-en-eu (Esperanto-versio) kaj 
https://www.esperanto.de/de/europa (germana versio) 
Jen ekzemplo sur la paĝo de regiona asocio, Baden-Virtemberga Esperanto-Asocio 
https://esperanto-bw.de/pages/de/landesverband/eu-zukunftskonferenz.php 

Mi konscias, ke vi eble jam aŭdis multon pri la agado... 
Mi ankaŭ konscias, ke la unua registriĝo estas iom komplika kaj bezonas paciencon kaj 
persiston. Sed poste eblas voĉdonado por tiom da ideoj, kiom oni volas :) 
Mi tre ĝojos, se vi plu subtenos la kampanjon. La varbistoj parolas pri tio, ke indas atingi 
la eblan klienton aŭ subtenanton almenaŭ sep fojojn por garantii maksimuman 
sukceson. Kaj oni diras ke la kampanjo ekfunkcias, kiam la ĉefaj agantoj jam komencas 
enui pri ĝi... 

Volonte skribu al mi pri la estonteco-konferenco kaj la kampanjo :) 

Antaŭdankon pro via subteno 

Lu Wunsch-Rolshoven, Komisiito pri gazetaro kaj publikaj rilatoj Germana Esperanto-
Asocio  

 

 

https://www.esperanto.de/eo/enhavo/esperanto-en-eu
https://www.esperanto.de/de/europa
https://esperanto-bw.de/pages/de/landesverband/eu-zukunftskonferenz.php
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Estimataj kaj karaj . 
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Post dujara deviga pandemia pauzo  la 56-aj tradiciaj Baltiaj Esperanto-Tagoj  denove reale kaj fizike 
okazos en Litovio la 9-17-an de Julio, 2022, chi-foje en Litovia havenurbo Klaipėda apud Balta maro, en 
la universitato de Klaipėda. Litova Esperanto-Asocio invitas Vin chiujn partopreni kaj partoprenigi aliajn. 
La arangho estas dedichata la la 770-jarigho de Klaipėda kaj al la 135-jarigho de Esperanto. 
BET-56 havas auspicion de la Universala Esperanto-Asocio. 
Alta Protektanto de BET-56 estas la urbestro de Klaipėda Vytautas GRUBLIAUSKAS. 
Detalaj informoj pri la arangho estas en Informa bulteno pri BET-56 chi-tie: https://sezonoj.ru/2021/08/bet-
99/ 
Reta alighilo al BET-56 estas trovebla chi-tie:https://mallonge.net/gl 
BET-56 havas chiuflankan subtenon kaj helpon de urbaj instancoj de Klaipėda kaj ankau de la tutlandaj 
shtataj instancoj de Litovio. 
Partoprenantoj de BET-56 havos luksajn kondichojn por laboro kaj ripozo. 
BET-56 estos vere altnivela internacia esperantista arangho kaj programe kaj organize. La programo kiel 
kutime dum BET-oj estos tre varia kaj interesa. 
Organizantoj de BET-56 tre akurate zorgos pri chiuj sanprotektaj aferoj por eviti pandemiajn dangherojn. 
Ni atendas ne malpli ol 500 partoprenantojn el 30-40 landoj. 
Litovaj esperantistoj faros chion eblan por kontentigi chies dezirojn kaj gustojn. 
Konstante aktualigataj  chiuspecaj informoj pri BET-56 estas en ties retejo 
:http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=BET56 
Aparta rubriko pri BET-56 estas ankau en la novajhretejo La Ondo de Esperanto, kie estas akumulataj 
chiuj gravaj informoj pri la arangho:https://sezonoj.ru/bet/ 
Chiujn aktualajn informojn pri BET-56 liveras ankau la Eventa Servo:https://eventaservo.org/e/BET-56 
Listo de jamaj alighintoj al BET-56 estas chi-
tie: http://www.esperanto.lt/board/view.php?id=BET56&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on
&select_arrange=headnum&desc=asc&no=9 
Videofilmeto pri Litovio en Esperanto estas spektebla chi-
tie: http://www.esperanto.lt/board/view.php?id=BET56&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on
&select_arrange=headnum&desc=asc&no=5 
Bonvolu plani Vian partoprenon en tiu-chi grava internacia esperantista arangho kaj disvastigi informojn 
pri sekvontjara BET-56 tra diversaj internaciaj kaj Vialandaj naciaj esperantistaj informkanaloj. 
Informa bulteno pri BET-56, elshutebla alighilo kaj emblemo de la arangho estas ankau alkrochitaj. 
La arangho estos vere multnombra, interesa kaj utila. Partoprenu mem kaj invitu la aliajn. 
 
Esperante, ke Vi kaj multaj aliaj esperantistoj partoprenos 
 
 
Amike, 
 
Povilas  JEGOROVAS 

Artikoloj 

Malarmi la korojn 

La amaskomunikiloj estas plenplena je malĝojo pro tio, kio okazis ekde la 7-a de la nuna 
januaro, en Francujo. Multaj milionoj da animoj emociiĝas en hejmoj kaj surstrate! Oni 
multe serĉas novajn vojojn, kiuj mildigu tiajn dolorojn. 

https://sezonoj.ru/2021/08/bet-99/
https://sezonoj.ru/2021/08/bet-99/
https://mallonge.net/gl
http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=BET56
https://sezonoj.ru/bet/
https://eventaservo.org/e/BET-56
http://www.esperanto.lt/board/view.php?id=BET56&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=9
http://www.esperanto.lt/board/view.php?id=BET56&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=9
http://www.esperanto.lt/board/view.php?id=BET56&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=5
http://www.esperanto.lt/board/view.php?id=BET56&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=5
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Jesuo, la Doloro kaj la deveno de Lia Aŭtoritateco 

Dum relegado de mia verko "Jesuo, la Doloro kaj la deveno de Lia Aŭtoritateco", lanĉita 

je la 8-a de novembro 2014, mi trovis kelkajn modestajn notojn, kiujn mi ŝatus prezenti 

al vi, kiuj honoras min per via legado. 

  

 
André Rebouças 

Bedaŭrinde, la popoloj ankoraŭ ne reguligis siajn lensojn por vidi, ke la vera harmonio 

komenciĝas en la prilumita interno de ĉiu homo, per la spirita kono, per 

grandanimeco kaj justeco. Laŭ tio, kion mi kutime asertas, kaj pri tio mi plu komentos, 

ili naskas abundon. La trankvileco, kiun proponas la Ĉiela Patro — konsiderata 

ĉiuflanke, sen radikalismo kaj rekonata kiel inspiranto de Ekumena Frateco — neniel 

similas la senrezultajn, senefikajn klopodojn observatajn en la mondo. La inĝeniero kaj 
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aktivulo por abolicio de sklaveco en Brazilo, la brazilano André Rebouças (1838-

1898) metafore esprimis la inertecon de ekskluzive homaj perspektivoj: 

— "(...) Armita paco rilatas al milito same kiel kronikaj malsanoj rilatas al akutaj; 

same kiel insistema febro rilatas al tifo. Ĉiuj tiuj malsanoj frakasas kaj mortigas 

naciojn; tio nepre okazos siatempe." 

Travivi senarmitan Pacon, pere de frata edukado de ĉiuj nacioj estas 

neprokrastenda paŝo por postvivado de popoloj. Sed por tio necesas unue 

malarmi la korojn kaj konservi prudenton, laŭ tio, kion mi elstarigis al ĉiuaĝaj 

gejunuloj, kiuj aŭskultis min en la urbo Jundiaí/SP, en Brazilo, en septembro 1983 (...). 
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Kiam la homoj, saĝe edukitaj, jam ne malamos sufiĉe por pafi mortigajn pafaĵojn, ĉu 

mensajn, ĉu materiajn, tiam ĉi tiuj pafaĵoj perdos sian tutan teruran signifon, sian tutan 

malbonan ekzistokialon. Kaj oni ne plu produktos ilin. 

Necesas ĉesigi la rankorojn, kiuj insistas mallumigi la homajn korojn: 

malarmi per forto pli granda ol malamo la koleregon, kiu pafas. Kaj tiu 

potenca energio estas Amo — ne tiu ankoraŭ nesufiĉa homa amo —, sed la Amo de Dio, 

per kiu ni ĉiuj devas nutri nin. Ni havas en niaj manoj la plej potencan laborilon en la 

mondo. Ĉi tiu ja ruinigos ĉiajn militojn, kiuj komence naskiĝas en la malsana Animo de 

vivulo. Popoloj diskutas pri la problemo de perfortado per radio, televido, ĵurnaloj aŭ 

interreto, kaj ili pli kaj pli konsterniĝas, ke ili ne trovas solvon por forigi ĝin, malgraŭ 

tiom da brilaj teorioj. Ĝenerale oni serĉas ĝin for kaj laŭ komplikaj vojoj. Ĝi tamen ne 

troviĝas for; ĝi staras proksime, interne de ni: Dio! 

 

 
Luko (Guido Reni, 1575-1642) 

 

— "(...) la Regno de Dio estas en vi." Jesuo (Luko, 17:21) 
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Alziro Zarur 

Kaj ni devas konstante ripetadi, ke la Ĉiela Patro estas Amo! Ne temas pri banala amo, 

sed pri la Forto, kiu movas Universojn. Bedaŭrinde, la granda plimulto el la tiel nomataj 

potenculoj sur la Tero ankoraŭ ne tute kredas pri tiu fakto kaj vane klopodas 

malkredindigi ĝin. Tamen, "la proksima kaj lasta Armagedono ŝanĝos la 

pensmanieron de nacioj kaj de iliaj regantoj", kiel asertadis Alziro Zarur (1914-1979). 

Transpasi barojn 

 

Meditadoj el la Animo 

Zarur diradis, ke "efektive, kiu amas Dion, tiu amas sian proksimulon, kiu ajn estas lia 

religio aŭ manko de religio." 
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Por fini ĉi tiun etan artikolon, mi rememorigas unu mian mediton, kiun mi almetis en la 

libron "Meditadoj el la Animo" (2003): La koro fariĝas pli aŭskultema, kiam Amo estas 

la fundamento de la dialogo. 

Paiva Netto, Brazilo 

Informaĵoj 
 

 
   
 
 
 
  

Intervjuo 

 La gaja arto de karikaturo 

“La karikaturo estas sintezo de la arto, saĝeco kaj humoro. En la tuta figureca arta, la 

plej altan gradon de la simboleco posedas la arto de la karikaturo, kiu per ties imaĝo 

travivigas grandajn ideojn, ofte ekstremajn, je nelimigita potenco. Mem la aŭtoroj- 
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karikaturistoj, per sia arto senvorta, estas ja elstaraj pensuloj. La fenomeno de la 

karikaturo survivas tra la politikaj konceptoj kaj konfliktoj de la grandaj ideologioj, 

strukturante ties mesaĝon per la arto de humoro kaj satiro, instigate de la kritika penso, 

certigante por si la mision de tenado, renovigado kaj survivado de la vero.” 

Ĉi supraj vortoj de la albana renoma karikaturisto Bujar Kapexhiu el Tirana, motivigis 

min intervjui alian renoman karikaturiston el Ferizaj, Kosovo, sinjoron Imri Musliu, okaze 

de la sukcesa internacia ekspozicio okazinta en ties urbon, Ferizaj, maje 2021. 

 

Demando: Kiam vi ekokupiĝis per karikaturoj? 

Respondo: Mi komencis verki karikaturojn ekde la tempo de mia studentiĝo, t.e. en la 

jaro 1981, kiam la porstudenta gazeto “Bota e Re” (La Nova Mondo”) de Prishtina 

publikigis ilin. La unuan ekspozicion mi malfermis en la jaro 2001 kaj la duan nun en 

2021. Intertempe, mi aktiviĝis en la asocio de la karikaturistoj “Thumbi: (La Pikilo) kaj 

poste en la asocio “Hithi: (La Urtiko) kiuj aranĝis ankaŭ internaciajn ekspoziciojn. En la 

internacia festivalo de karikaturoj en la jaro 2019 partoprenis 317 aŭtoroj el 51 landoj kaj 

prezentiĝis 1350 verkoj. En la jaro 2020 partoprenis 360 aŭtoroj el 53 landoj kun 1650 

verkoj. Ĉi jare estis entute 260 aŭtoroj el 53 landoj kun 1082 verkoj. 
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Demando: Kio estas nova ĉijare? 

Respondo: Ĉi jare oni prezentis nur karikaturojn kaj ne  strip-ojn (okazaĵo esprimita per 

karikaturo, akompanata flanke de vortoekspliko) kaj la ĉeftemo estis “Antaŭjuĝoj”. 

Demando: kiajn ideojn kaj mesaĝojn esprimas ĉijaraj verkoj? 

Respondo: La aŭtoroj prezentis la antaŭjuĝojn laŭ la optiko de la diversaj popoloj. Sed 

en la liberaj temoj ili pritraktis la elmigradon, la liberecon de la preso, la liberecon de la 

moviĝo, la homrajtojn, la nutroprovizadon, klimatajn problemojn, la aferon de la paco kaj 

milito, protektadon/detruadon de la medio, la ĝenran egalecon/malegalecon ks. 
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Demando:  Ĉu tiu internacia ekspozicio gravas ankaŭ por la agnosko de la ŝtato de 

Kosovo? 

Respondo: Certe jes. La festivalo montris ke la arto superas la politikon ĉar en la 

ekspozicio partoprenis ankaŭ artistoj el landoj, kies registaroj ne agnoskis jam Kosovon 

( Rusio, Rumanio, Hispanio, Grekio, Ĉinio, Brazilo, Azerbajĝano, ka) 

Demando:  Kiuj gajnis la premiojn? 

Respondo: en 2019 gajnis la unuajn tri premioj Alireza Pakdel el Irano, Seyran Nasirov 

Caferli el Azerbajĝano, Shahroki Heidari el Irano; en 2020 Diego Feld el Argentinio, Aleksei 

Kivokurtsev el Rusio, Seyran Nasirov Caferli el Azerbajĝano. 

La premioj por 2021 publikiĝos la malferman tagon de la Festivalo 2021 frujulie. 

Dankon! 

Pri la verko “La Ponto de Sirat” la aŭtoro Imri Musliu donas la jenan eksplikon:  

En la islama mitologio, tiu ponto troviĝis en la transa mondo, ĝi pasis super la infero kaj 

kondukis al paradizo, sed por kelkiu ĝi estas tre maldika, kiel harero kaj malfacile trapasebla. 

Laŭ la mitologio, la pekuloj enfalis en la fajron ĉar ili ne povis pasi tiun ponton. Ankaŭ en nia 

mondo ne facilas alpaŝi al nia celo, sed nia vojo similas al la Ponto de Sirato, t.e. ne ĉiuj atingas 

al la alia ekstremo, sed enfalas. 

Bardhyl Selimi, la 18-an de junio 2021 

Beletraĵoj 

Baldaŭ aperos 

 

Visar Zhiti  
 

La senfina funebra procesio 
 
 

 
El la albana tradukis: Bardhyl Adem Selimi 
 

Esperant-lingva revizianto: Szabadi Tibor J. Hungario 
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VISAR ZHITI  
 

 
 
 

 
Fragmento  
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Ŝirita folio el la fino por legiĝi kiel komenco 

 
Trameze de la perfortita kampaĉo, larĝa kaj tre longa sulko, ne komenciĝanta tie 

kaj ne finiĝanta ie ajn, sentigis vin kvazaŭ la Tero estus plugita sovaĝe, ne per la 
plugiloj, sed per tankoj. Oni ne komprenis kial ĝi estis farita tiel, pro kio, kia hordo 
estis piedpreminta ĝin kaj kial tiu amasa rampado estas tiom tragika. Sur la 

sekiĝinta koto oni trovis homajn ŝuojn, apartigitajn, ne putriĝintajn, restintajn 
botojn, rompitajn kalkanumojn ien-tien kaj la teruro atingis, kiam oni malkovris la 

„forgesitajn” piedojn, dronintaj duone en la iama ŝlimo, detranĉitajn forte surgenue, 
violente, kvazaŭ ili estus ŝtipojn. Kiaj malbenitaj foririntoj estus pasintaj ĉi tien, 
tiom malnature, kvazaŭ estus timigaj aeruloj, kaj kiel tranoktis en ĉi tiu grundo? 

Ankraŭ apartigitaj piedoj, ne elŝiritaj kaj lasitaj tie porĉiame por putriĝi. Kaj 

kiamaniere povus daŭri ĉi tiu Tia pandemio kiel ĉi lasta neniam estis travivita. 
Fojfoje, ili forigis siajn aparatojn disde la okuloj, nur por viŝi la larmojn. 
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Unua Parto 

 

La Nigra Vojaĝado 
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I. 
 

…foriri. Ju pli multe da piedoj, des pli malmulte da laceco… 
Esti kune, multaj homoj samtempe, vivigas la senton de la forto, kio pliiĝas ankaŭ 

pro la irado. La kapoj estas danĝeraj. La pensado aliel, ĉiam rompas la aferon. 
La vojaĝadon igas pli facila la sama penso, sola, komuna. Simila al la karavana 

stelo, brilanta tutsame por ĉiuj. 

Ankaŭ tio iras kun ĉiuj, malproksime brulas kiel alies vundo, kiu neniam doloras. Pli 
bone estas ne pensi, ĉar ne nur vi ne laciĝas, sed evitas ankaŭ la hezitojn, kiuj ĉiam 

baras. Nur iradi. Estas pli da certeco, kiam la penso tute mankas. Ĉi tio estas la 

idealo: ties manko. Tia pandemio kiel ĉi lasta neniam estis travivita. Dum vi iras, vi 

sentas, ke vi fortiĝas senĉese. Fariĝas bronza. Statuo. Kial vi atendu ĝin post la 

morto? Rompi ankaŭ tiun limon kaj venki sur la maleblo. 
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II. 
 

Kiel ajn, ankaŭ forlasante sin mem, kion ni ne meritas. Vi estis malpermesita eliri 
eksteren, estis pandemia epoko. Covid-19 estis mortigante ĉie ajn. Sed vi ne 

povus fari ion senelirante. Ni eskapas de si mem, des pli de nia hejmo. 
Verŝajne, laŭ mia kutimo, mi estis elirinta por vidi la lokojn kie mi amoris la 

kolonojn al kiu mi apogis tiun, nekonatulinon el la hieraŭo, je tiu ruĝa hararo kaj 

kisadi la ŝtuparon, kie mi kuŝigis ŝin kaj mi faris nenion. Mi envane esperis, ke la 
ĝemojn akirintus la marmoro, la iaman ekstazon, kaj tiel, ne finitajn, mi aŭdus 

denove. 
Mi vidis hazardajn akvajn vezikojn, flakajn orgasmojn de la trompanta tago, kiam 

subite mi troviĝis meze de homoj. Jen estas ankaŭ aliuloj elirintaj. Mi ne komprenis 

kiel ili aperis tie, kaj de kie eliris. Mi travivis timeton kaj, kial mi kaŝu la necertecon, 
sed mi ne volis riproĉi min mem, ĉar ĉiu mia eraro rezultiĝis oportuna. Mi eĉ raviĝis 

kiam ne sukcesis eliri disde la homamaso, kvazaŭ el iu arbaro, kie vi estas 
protektita de la vento. Kaj la urbo, kiel ĝi malaperis neatendite? 

Mi komencis ŝovi la paŝojn sencele, ne sciante kien oni iris, je kiu vojo, ĉar tiel 
alpremitaj kiel ni fariĝis. Fojfoje mi havis la impreson, ke mi piedpremis sur 

ŝtonojn, poste sur koton kaj herbon. Mi kaptis la diferencojn: io kvazaŭ bruado aŭ 

ŝtiporompiĝo aŭ birdosta rompiĝo, murmuroj kaj ĝemoj de tio rompiĝanta, dum 
ekbriletis io ruĝlana, foriĝanta magia peruko. 

Eble mi estis parolante kun mi mem, kaptis min iu angoro je komenco kaj kvazaŭ 
mi estis singultante. 

Antaŭ mi apenaŭ vidis ion alian, krom kapoj, ties malantaŭan flankon, longan, 

mallongan hararon, aŭ neniun hararon, naŭzajn briletojn de la grandaj konkoj, 
blondajn, nigrajn verdajn fukojn, abcesojn, atentemajn sensencajn razaĉojn de la 

nukoj; velkitajn katinajn haŭtojn, kapopecojn pli fore, kovrintajn unu la alian, 
absurdan masakron. La apartigitaj homoj estas netoleremaj, sed iĝante granda 
ondanta maso en alloga surdeco, kvankam malnaturiĝinta, ili forglutas vin per la 

tuto sia kaj vi sentiĝas bone, ĉar perdas vin mem por akiri multon alian. 
Vi fariĝas eĉ anonimulo, ankaŭ pli potenca. 

Ni estis piedpremante sur la arbofolioj, estis ili ne putriĝintaj, sed enfalintaj 
antaŭtempe pro la vento, kaj la svenita lumigado de la tago tremadis??MI NE 
KOMPRENAS!. Mi kapturnis malantaŭen, ankaŭ por provoki min, por estigi la 

malbonan eblecon de la restado malantaŭe, je la fundo, se povus estiĝi la disiĝo. 
sed mi estis bonŝanca: la homa ondo ŝovis min pli foren kaj la fundo same kiel la 

komenco, ne vidiĝis, krom la pli proksimaj vizaĝoj, ŝancelantaj, neniel 
maltrankvilaj, sen iu aparta mieno. Ili frue malplenigitaj kaj per iu malvarma 
streĉiĝo kaj mi ne sukcesis malkovri ion suspektindan, eĉ ĉe unu el ili, ĉar ili 

interŝanĝiĝis tre rapide. Cedis lokon unu al la alia, dum la komuna fasado restis la 
sama, viva moviĝanta muro, ĉietrovebla, kiu pliigis al mi la malsekuran sekurecon 

kaj ne la sekuran malsekurecon. Forlasu la meditadon, riproĉis min, sed marŝu 
muro kun variaj okultruoj, kvazaŭ malfermitaj. Kiu scias, per kiaj najloj, kiom mi 

volis la najlojn, simplajn kaj verajn, rimedoj de la kuniĝo, ne gravas, ke tion 

akompanis batoj kaj bruoj. (La sangumitaj najloj Kriston kvazaŭ igis neforgesebla, 
grandan kaj belan, estas lin alkroĉintaj en la memoro de la homaro, tiel oni diras. 

Kaj li marŝis.) Ni marŝu. Miloj kaj miloj piedoj kune. La vojo skuiĝas. Mi ne scias kie 
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ni troviĝas, ne povas vidi trans la aliulojn. La hararo antaŭe, kiuj ŝajnis kvazaŭ 
volus plifaciligi la malvastan vidaĵon, akrigis ties malkomprenon. Mi aŭdis 

murmurojn, ne komprenante kion ili parolis, kvazaŭ ne estis en tiu lingvo, kiun mi 
scipovis, dume mi ne distingis parolantajn buŝojn. La murmuro kvazaŭ estis alia 

kozo, malklaraĉo super ni, malmulta nebulo kaj nevidebla konfuziga pulvoro. 
Mi ne volis sinistri kaj, se mi eraris, ke mi eliris, jen, eble mi estis renkontinta 

homamason ĵus elverŝita el la stadiono. Sed kial ĝi ne estas tiom bruema kaj ne 

similas kiel tia? 
Eĉ se eblus ilia teamo, nature, ĉar la homamasoj sin sentas reprezentitaj. Ĉi tiu 

silento estas alispeca, peza, io kiel ligno ligita per fero. Ĉu ĝi estas opera 
homamaso? Homoj elirintaj el la muziko kaj kanzono, el loĝioj kaj la mankisoj kaj 

rendevuoj por pli multe interkisiĝi? Tro luksa estas tiu homamaso, ŝajnas kiel 

lunatika, kiel tiuj elirantaj el la preĝejaj pordoj. Ĉu ili estas protestantoj, irantaj al 
iu kunveno, sed ne krias, nur marŝas, marŝas tiel kiel placas al mi, decidemaj, 

preskaŭ solenaj, stranga parado, ŝovanta vin antaŭen eĉ kiam vi dubas aŭ ne volas. 

Kio, ĉio estas nun malpermesite, ĉu vi forgesis, aldiris  mi al si mem! Ĉi tiuj certe 

estas ne infektitaj de viruso covid-19, ili iras kune por ke sin gardu de malsana 

mondo.... 

.... 

Deflanke, ekaperis iu arboskizo, sorĉeca. Kaj alia poste, kontraŭa: bela sklavino. 

Nepaciencema mano etendiĝis por tuŝi konfuzan branĉon, kiu eraris kaj streĉiĝis 
super la ĉies kapoj (do de nenies) kaj min kaptis unu kvazaŭ ŝancelanta espero. Ĉe 

la kontraŭ flanko, balkono pendis enaere kaj ardiĝinta fenestro en la malhela griza 
malpleno. Kolono pli fore, kvazaŭ maldika karnavalo, soleca ĉagrene. 

Ekkriis timigita trumpeto de veturilo. Ĝi devus estis ne civila. Kia krio, kiel tiuj 

signaloj kiujn ellasas la birdoj antaŭ iu kaŝa atako. 
 

*** 
 

Devus esti ankoraŭ posttagmeze. La ĉielo, dum ankaŭ ĝi treniĝis supere, ellasis kun 

la lasta duonlumo la grizan inflamon kiu senfinis, ankaŭ la suspekton. Vespere, 
kiam ĉio malhelas, kiel kontraŭeco, ĉio klariĝus. Tiom, kiom estis bezonata. Ĉar 

devus estis paŭzo kaj kelke da dormo. Ambaŭ similis al grandaj sekaj sponĝoj, 
deflanke ronĝitaj de nigrastelaj musoj. 

Resti denove sola la morgaŭon, ne havus sencon. 

Mi ne volis tian mizeregon. Kun ĉiuj vi estas ĉio. 
La profiloj de la homoj en ambaŭ flankoj de ĉiu unuopulo blankiĝis nevivaj, 

emblematikaj, kiuj interŝanĝinte senĉese, pliigis ankoraŭ la malĉitiecon. 
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Visar Zhiti 

Bio-bibliografio 

 

     Visar Zhiti është një nga shkrimtarët më të njohur bashkëkohorë të letrave në gjuhën shqipe, 

që lëvron poezinë, prozën, esenë, po kështu edhe gazetarinë dhe përkthimin.  

      

Visar Zhiti estas unu el plej konataj verkistoj en la albana lingvo, en la ĵanroj de poezio, prozo, 

eseo, same en ĵurnalistiko kaj tradukado 

 

 

Visar Zhiti lindi në 1952 në Durrës, qytet buzë detit Adriatik në Shqipëri. U diplomua për Gjuhë 

dhe Letërsi në Institutin e Lartë Pedagogjik të Shkodrës dhe nisi të botojë poezitë e para në 

shtypin letrar të kohës dhe dorëzojë për botim përmbledhjen “Rapsodia e jetës së trëndafilave”.  

Kritikohet ashpër për poezitë e tij nga udhëheqja komuniste, poezitë e tij “janë të trishta dhe 

kundër realizmit socialist”. E arrestojnë dhe e dënojnë me 10 vjet burg. 

 

Li naskiĝis en la jaro 1952 en la urbo Durrës, ĉe la Adriatika Maro en Albanio. Li diplomiĝis pri 

Lingvo kaj Beletro en la Supera Pedagogia Instituto en Shkodër kaj komencis publikigi la unuajn 

poeziaĵojn en la beletra tiutempa preso kaj liveris por eldono la Kolekton “La Rapsodio de la 

Vivo de Rozoj”. La komunista kritiko punis lin  severe por ties poeziaĵoj, konsiderante tiujn “ 

tristaj kaj kontraŭ la socialisman realismon”. Oni arestis lin kaj kondamnis je dej jaroj da 

enprizoniĝo. 

 

     Visar Zhiti edhe në burg, ku ishte e ndaluar, krijoi poezi me mend, pastaj i shkruante dhe ia 

ruanin shokët ose I mësonin përmendësh në burgjet ë Spaçit dhe të Qafë Barit, ku kushtet ishin te 

tmerrshme, punonin si skllevër në minierat e bakrit dhe të piritit., 

Pasi lirohet, punon si punëtor krahu në fabrikën e tullave në Lushnjë, ku kishte familjen, qytet 

internimesh. 

 

Eĉ en la prizono, kie estis malpermesite, Visar Zhiti verkis poeziojn parkere, poste skribis ilin kaj 

konfidis ilin al la samsortanoj por savi, kiuj same parkerigis tiujn en la prizonoj de Spaç kaj Qafë 

Bari, kie ekzistis teruraj kondiĉoj, ili laboris kiel sklavoj en la kupro kaj piritercejoj. 
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Elprizoniĝinte lin sendas kiel ordinara manlaboristo en la  brikfabriko en Lushnjë, kie estis lia 

familio, urbo de internuloj. 

 

     Kur shëmbet Muri i Berlinit dhe po binte perandoria komuniste, nisën protestat dhe lëvizjet 

për liri dhe demokraci edhe në Shqipëri e Visar Zhiti do të jetë me të parët, punon si gazetar në 

gazetën e pare të opozitës.  

 

Post la falo de la Muro de Berlino kaj ekfalo de la komunista imperio, startis la protestoj kaj 

movadoj por libero kaj demokratio ankaŭ en Albanio. Visar Zhiti estis inter la unuaj, aktivis kiel 

ĵurnalisto en la unua opozicia gazeto. 

  

Ndërkaq në vitet ‟90 ai nis të botojë nga krijimtaria e tij, poezi të burgut, tregime, romane 

dhe ese..  Libri i tij i parë u botua në 1993, “Kujtesa e ajrit”, me poezi, i pasuar nga plot të tjerë,  

nga romanet “Perëndia mbrapsh dhe e dashura”, “Në kohën e britmës”, nga memuaristika 

romanore monumentale “Rrugët e ferrit” dhe “Ferri i çarë”, etj    

 

Dume en la jaroj 90 li ekpublikigis siajn verkaĵojn, poeziojn el la tempo de la prizono, 

rakontojn, romanojn kaj eseojn..Lia unua libro eldoniĝis en la jaro 1993, “La Memoro de la 

Aero”, kun poeziaĵoj, sekvata de pluraj aliaj, de romanoj “Dio renverese kaj la Amantino”, “En 

la Tempo de la Krio”, el romaneska memoristiko monumenteca “La Vojoj de la Infero” kaj “La 

Fendita Infero”, ka. 

Visar Zhiti ka punuar dhe si drejtor në shëpinë botuese “Naim Frashëri”, atje nga ku i 

erdhi denimi, në Parlament, ndërkohë është zgjedhur dhe deputet, ka qene Ministër i Kultures, ka 

punuar në diplomaci në ambasadën e Shqipërisë në Itali, në Selinë e Shenjtë në Vatikan, në 

Washington, SHBA 

 

Visar Zhiti deĵoris ankaŭ kiel direktoro en la eldonejo “Naim Frashëri”, ĝuste tie kie 

deveins la kondamno, en la Parlamentejo, intertempe li elektiĝis deputito, estis ministro de 

kulturo, deĵoris en diplomatio en la ambasadejo de Albanio en Italio, en La Sankta Sidejo en 

Vatikano, en Vaŝingtono, Usono.  

 

     Vepra letrare e Visar Zhitit u vlerësua menjëherë nga lexuesi dhe kritika letrare për befasinë 

dhe gŭimin artistik, për të vërtetën që mbart, për gjuhën e gjallë, nivelin e lartë artistik, me 

metafora e kumbime, për imazhet sa tronditëse, po aq dhe magjepsëse, ku gërshetohen realizmi i 

ashpër me fantazinë, e përditshmja dhe kohët, tragjizmi dhe grotesku, shpresa dhe besimi tek 

njeriu, dashuria e pafund, dhembja dhe gëzimi i jetës plot me dritëhije dhe mister, gjithmonë me 

mesazhe paqeje.  

 

La beletra verkaro de Visar Zhiti estas tuj aprezita de legantoj kaj beletra kritiko pro ties artisma 

surprizo kaj kuraĝo, pro la veraĵoj portanta, pro la viveca lingvo, alta artisma nivelo, kun 

metaforoj kaj eĥadoj, pro skuantaj imaĝoj, samtiel fascinaj, kie harplektiĝas la severa realism 

kun la fantazio, la ĉiutaĝaĵo kaj tempoj, tragismo kaj grotesko, espero kaj kredo al la homo, 

senfina amo, doloro kaj la ĝojo de la vivo plene de lumombroj kaj mistero,ĉiam kun mesaĝoj por 

paco. 
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Vepra e Visar Zhitit ësht:e përkthyer në anglisht, italisht, rumanisht, në të gjitha gjuhët e 

Ballkanit, poezi të tij janë botuar në shumë antologji të botës në frengjisht, gjermanisht, 

hebraisht, kinezçe, etj. 

 

La verkaro de Visar Zhiti estas tradukita en la anglan, italan, rumanan, en ĉiuj balkanajn 

lingvojn, ties poezioj estas eldonitaj en multaj mondaj antologioj en la franca, germana, hebrea, 

ĉina ktp. 

 

Të gjitha çmimet letrare më të larta që jepen në Shqipëri për poezinë, prozën dhe esenë, 

etj, iu dhanë veprës së Visar Zhitit, por dhe në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Mal të Zi, Rumani 

e më së shumti në Itali, etj, .Libra të Visar Zhitit nisën të përkthehen dhe në gjuhë të huaja dhe u 

vlerësua me çmime letrare dhe jashtë vendit.  

 

Ĉiuj beletraj premioj plej prestiĝas enlande por la poezio kaj eseo ka estas donitaj al Visar Zhiti, 

same en Kosovo, Norda Makedonio, Montenegro, Rumanio kaj plejmulte en Italio, ka. Libroj de 

Visra Zhiti estas tradukataj ankaŭ fremdlingen kaj aprezataj per beletraj premioj ankaŭ 

ewksterlande. 

 

     Është shpallur “Qyetar Nderi”.  Është anëtar i Akademisë Internacionale të Arteve të Bukura, 

të Letërsisë dhe Shkencës “Alfonso Grassi” në Itali dhe anëtar i Akademisë Europiane të Arteve, 

po kështu është anëtar i PEN Klubit në Itali.  

 

Li estas proklamita “Honora Civitano”. Li estas membro de la Internacia Akademiod e la Belaj 

Artoj, Literaturo kaj Scienco “Alfonso Grassi” en Italio kaj membro de la Eŭropa Akademio de 

Artoj, samtiel membro de PEN Klubo en Italio. 

 

     Emri i Visar Zhitit është i përfshirë në enciklopedi dhe në Fjalorë Enciklopedikë në Shqipëri, 

në Enciklopedinë e njohur Piccolo Treccani - Itali, në Mbretërinë e Bashkuar, SHBA, etj.  

     Tani jeton në SHBA, në shtetin Illinois, si shkrimtar i lirë 

 

La nomo de Visar Zhiti estas enkondukita en enciklopedioj kaj Enciklopediaj Vortaroj en 

Albanio, en la konata enciklopedio Piccolo Treccani- Italio, en la Unuiĝinta Reĝlando, Usono ka. 

Nun li vivas en Usono, en la ŝtato Illionis, kiel libera verkisto. 

 

 Romani “Funerali i pafundmë” është konsideruar nga kritika si një vepër otigjinale, 

shumë e veçantë, atipike, antiroman, postmoderniste, e shkruar si një poemë, estetikisht si një 

metaforë kundër çdo lloj totalitarizmi e pandemive ideologjike, një udh;etim në fund të fundit në 

kërkim të jetës së munguar… 

 Romani është botuar I përkthyer dhe në Itali dhe dy here n;e Romani, del sërisht në shqip 

në Kosovë, është përkthyer në gjuhët slave të Ballkanit dhe po përgatite për botim në gjuhën 

angleze. 

   

La romano estas konsiderita de kritikistoj kiel originala verko, tre aparta, atipika, kiel 

antiromano, postmodernista, skribita kiel poemo, estetike kiel metaforo kontraŭ iu ajn totalismon 

kaj ideologian pandemion, vojaĝo lastlaste je la serĉado de la mankanta vivo.. 
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La romano estas tradukita kaj eldonita ankaŭ en Italio kaj dufoje en Rumanio, baldaŭ aperos 

albana ankaŭ en Kosovo , estas tradukita en la slavaj lingvoj de Balkanio kaj estas prespreta por 

eldono en la angla. 
 
        

Visar Zhiti ka botuar librat- Eldonaĵoj:  

 

me poezi- poezioj:  

1. “Kujtesa e ajrit”, Tiranë, 1993  

2. “Hedh një kafkë te këmbët tuaja”, Tiranë, 1994  

3. “Mbjellja e vetëtimave”, Shkup, 1994  

4. “Dyert e gjalla”, Tiranë, 1995  

5. “Kohë e vrarë në sy”, Prishtinë, 1996  

6. “Si shkohet në Kosovë”, Tiranë, 1999  

7. “Thesaret e frikës”, Tiranë, 2005  

8. “Nënë Tereza mes shqiptarëve”, Album me poezi e    foto, Tiranë, 2012  

9. “Si është Kosova”, Prishtin”, 2014 

10. “Të rritesh nga dashuria”, Tiranë, 2018 

11. “Dorëshkrimet e fshehta të burgut” poezi, botim anastatik, Tiranë, 2021 

 

Prozë- prozo:  

12. “Këmba e Davidit”, tregime, Tiranë, 1996   

13. “Funerali i pafundmë”, roman, Tiranë, 2003  

14. “Djali dhe legjenda”, tregim (shqip, maqedonisht, anglisht), Tiranë, 2004  

15. “Perëndia mbrapsht dhe e dashura”, roman, Tiranë, 2004  

16. “Në emër të a(r)tit”, ese, intervista, Shkup, 2006  

17. “V.V. & një vrasje e munguar”, biseda, portret, poezi, Tiranë, 2006  

18. “Shekull tjetër”, tregime, Tiranë, 2008  

19. “Në kohën e britmës”, roman, (dy botime), Tiranë, 2009  

20. “Panteoni i nëndheshëm ose letërsia e dënuar”, sprovë, Tiranë, 2010   

        Të tjera- Aliaj,  

21. “Rrugët e ferrit”, roman, ribotim i plotësuar, Tiranë, 2012  

22. “Ferri i çarë”, roman, ribotim i plotësuar, 2012   

23. “Valixhja e shqyer”, ribotim i plotësuar, tregime, Tiranë, 2016 

24. “Si na erdhi ai, i ndaluari…”, Tiranë, 2017 

25- “Kartelat e Realizmit të dënuar”, sprovë (në shtyp), Tiranë, 2020 

 

Vepra e Visar Zhitit eshtë përkthyer- Tradukaĵoj:  

 

në anglisht- angle:  

26. “The condemned apple”, poezi, Los Anxhelos, SHBA, 2005  

  

në italisht- itale: 

27. “Croce di carne”, poezi, Oxiana, 1997  

28. “Dalla parte dei vinti”, poezi, D‟Agostino, 1998  

29. “La vita”, poezi, Pulcino Elefante, 1998 
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30. “Passeggiando all’indietro”, tregime, Oxiana, 1999                                                   

31. “Confessione senza altari”, poezi, (shqip dhe italisht), Diana Edizione, 2012  

32. “Il visionario alato e la donna proibita”, romanzo, Rubbetinno, 2014                                                  

33. “Dov’e’ la vita?” (shqip dhe italisht), Poesie, Pazini, 2016                                                            

34. “Il funerale senza fine”, Rubbetinno, 2017                                                         

35. “La note é la mia patria”, (shqip dhe italisht) Pazini, 2018     

        

në maqedonisht- makedone:  

36. “Бoc и лyд”, poezi, Shkup, 2001  

 

në kroatisht- kroate:  

37. “Izabrane pjesme”, poezi, Zagreb, Kroaci, 2010  

  

në serbisht- serbe: 

38. “Kisha mog lica”, poezi, Beograd, 2019 

         në rumanisht- rumane:  

39. “Psalm”, poezi, Bukuresht, 1997  

40. “Funeralii nesfarsite”, roman, Bukuresht, Rumani, 2008                                                   

41. “Aripa Franta/ Flatra e mundur”, (shqip dhe rumanisht), Bukuresht 2018                                  

42. “Cortegul fara sfarsit”, roman, ribotim “A” Bukuresh, Rumani, 2020 

       

Ka përkthyer në shqip- tradukaĵoj en la albanan:                                                                  

 

43. Mario Luzi, “Fati i ditës”, poezi     

44. Nënë Tereza, “Takohemi nëpër lutje”, poezi   

45. Federico Garsia Lorka, “Ballkon i hapur”, poezi  

46. Nënë Tereza, “mërmërimë shenjtoreje”, lutje-poezi  

47. Isikava Takuboku, “Poezi e shkruar nëpër gurë”, tanka  

48. Sebastiano Grasso, “Ti në grackë në qepalla”, poezi  

49. Adonis, “Iluzioni i hapave të mi”, poezi,                                                  

50. Evgeni Jevtushenko, 33 poezi “Si na erdhi ai, i ndaluari…” 

 

     Poezitë e Visar Zhitit janë futur në tekste shkollash, në antologji të huaja dhe në gjuhët 

anglisht, frengjisht, gjermanisht, polonisht, holandisht, greqisht, hebraisht, flaminge, arabisht, 

serbe, malazeze, boshnjake, kroate, kinezisht, etj.  

La poezioj de Visar Zhiti estas jam inkluditaj en la lernolibroj, en fremdaj antologioj kaj en la 

lingvoj angla, franca, germana, pola, nederlanda, greka, hebrea, flandra, araba, serba, 

montenegra, bosnia, kroata, ĉina, kc. 

Çmime letrare kombëtare dhe ndërkombëtare- Beletraj premioj naciaj kaj internaciaj:  
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1. Leopardi d‟oro, Milano, 1991  

2. Racconta il tuo Dio, Milano, 1992  

3. Çmimi Kombëtar - për veprën më të mirë në poezi, Tiranë, 1994  

4. Velija - Çmimi mbarëkombëtar për letërsi, Tiranë, 1995  

5. Gaetano Salveti, Romë, 1997  

6. Ada Negri, Lodi Vecchio, 1998  

7. La cultura del mare, San Felice Circeo, 1999  

8. Premio alla carriera, Romë, 2000                                                                                           

9. Naim Frashëri, Tetovë, Maqedoni, 2001  

10. Kalimerja, Ulqin, Mali i Zi, 2002  

11. Çmimi i parë i poezisë, Gjakovë, Kosovë, 2003  

12. Penda e argjendtë, për romanin më të mirë të vitit, 2003  

13. Asdreni, Korçë, 2005  

14. Libri më i mirë i Panairit të Shkupit, 2007  

15. Premio Internazionale “Mario Luzi”, Romë, 2007  

16. Shkrimtari i vitit, Tiranë, 2008  

17. Çmimi letrar “Beqir Musliu”, Gjilan, Kosovë, 2009  

18. Mirënjohje, Rozhajë, Mali i Zi, 2012.  

19. Çmimi i Madh i Letërsisë, Tiranë, 2012  

20. Çmimi “Kurora e poezisë”, Korçë, 2014  

21. Çmimi “Azem Shkreli”, Pejë, Kosovë, 2015 

22. Çmimi “Ali Podrimja”, Gjakovë, Kosovë, 2015 

23. Linguaggio dell‟anima, Roma, 2016 

24. Çmimin e Karrierës në poezi, Como, Itali, 2019 

25. Çmimi “Dega e Ullirit”, Panairi i Librit në Ulqin, Mali i Zi, 2019 

26. Dekoratën e Shoqatës së Shqiptarëve të Rumanisë, Craiova, 2019 Rumani 

27. “Antar Nderi” nga Shoqata e Shkrimtarëve Shqiptaro-Amerikanë, New York, 2020 

28- “Qytetar Nderi” nga Bashkia e Qytetit të Lushnje 

29- Çmimi “Vexhi Buharaja” në letërsi, Berat 2021 
 

 

Adem Demaçi (Dema) 
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La patrino Shega kaj la kvin junulinoj 
 

(En la originalo: Nëna Shegë dhe pesë gocat- botim i dytë i zgjeruar, LSHK, Prishtinë, 2012) 
 

Dua eldono plilarĝigita kaj plibonigita 
 

2015 
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1 

La granda pafo, finfine eĥis. Skuiĝis la tuta Dardanio
1
 pro ĝojo. Kuntiriĝis la tuta Serbio pro la 

neatenditeco kaj angoro. 

Tagiĝo pli malvarma ol freŝa alridetis Dardanion. Post tiu 24-a de marto de la jaro 1999 neniu en 

Dardanio estis plu la sama kiel unu tagon antaŭe. La bravuloj fariĝis pli bravaj, dum la 

ŝanceliĝemuloj ŝanceliĝis pli. 

La patrino Shega
2
 brilis pro ĝojo. Ŝi sin vestis per la blankaj vestoj kaj laboregis kiel ĉiutage. 

Nenion ŝi diris, nur fojfoje kaŝvidis Heli-n. 

La koro de Heli batis pli rapide ol kutime. Hodiaŭ, la razado daŭris pli mallonge. Li iris al la 

tablo sub la juglandarbo, eksidis tie kaj, sekvis okulangule la patrinon kiu pli flugis ol paŝis. 

Dume ĉe Heli naskiĝis demandpenso: 

"Pri kio cerbumas Shega hodiaŭ?" 

Ŝi ir-revenis tien-ĉi tien. Alportis ŝi la pleton kun teleroj kaj malpeze surmetis ĝin sur la tablon, 

karesis Heli-n per rigardeto, kaj, ne malfermante la buŝon, denove perdiĝis en la kuirejo(n). Heli 

deziris ke ŝi, kiel ĉiam, diru ion, sed ŝi nur paŝis - flugis kaj karesis lin per rigardetoj. Finfine 

Shega alportis la tuton por matenmanĝo kaj eksidis apud Heli, donante lin nur varmetan rideton, 

nenion alian. Heli fikse rigardis sian patrinon kaj ne povis reteni ridon. Ankaŭ Shega sekvis lin 

per gajeco, ne dirante iun vorton. Fine, frotinte la manojn, Heli ekparolis ŝerce kaj kun rideto. 

 Mia Shega el Shkodra! 

 Parolu, bravulo el Kosovo! - respondis Shega, imitante la tonon de la kunsidantaj viroj. 

 Se mi divenus, ĉu vi akceptus tion?  

 Jes, mi akceptus tion. 

 Ĉu vi dezirus ekhavi vian Hajrush-on hodiaŭ, ĉi tie kun ni? 

 Jes, mia saĝulo! - diris Shega, lasinte la virtonon, kaj prenante sian propran tonon ŝi 

aldonis, levante siajn grandajn nigrajn okulojn al la nuba ĉielo. - Hodiaŭ pli multe ol 

ĉiam, mi dezirus ekhavi ankoraŭ vivan mian Hajrush-on por ke li travivu kune kun ni ĉi 

tiujn momentojn… 

 Ĉu vi pensas ke oni lasus vivan Hajrush-on hodiaŭ? 

 Ne gravas, oni povus mortigi lin, sed almenaŭ li povus vidi ion. Li foriris ne vidinte ion. 

Ofte li diradis: “Ĉu estos vivo, Shega, por ke mi atendu tiun tagon kaj kaptu enmane la 

armilon! Ĉu estos vivo por ke mi atendu tiun tagon kiam oni ne plu aŭdos la nomon 

Jugoslavio?” Li ne atendis. Li plue diris: “Ĉu estos vivo, Shega, por ke mi atendu tiun 

tagon kiam ni disiĝos de Serbio?” “Ankaŭ tiun tagon li jam ne atendis”. - diris Shega kaj 

ekploris. 

Heli pentis ke li komencis la babiladon tiamaniere. Li mallevis sian rigardon, finis senvole la 

matenmanĝon kaj, ekstarante, surmetis la kamizolon kaj diris mallaŭtvoĉe: 

 Patrino, mi eliros dum kelkaj minutoj. Mi ne kunportos la dokumentojn kaj, se mi ne 

revenos, mi petas, ne serĉu min en tiuj iliaj prizonoj… 

 Enorde, filo. - diris Shega ekstarante kaj aldonis - Vin gvidu kaj konduku la sorto! 

Ŝi staris ĝis kiam Heli malaperis post la korta pordeto, kiun li fermis elirante. Ŝi denove eksidis 

kaj okupiĝis pri diversaj enpensoj: 

                                                           
1
 Vasta teritorio antikva en Balkanio kies parto estis cxefe la nuntempa Kosovo 

2
 Shega  signifas Granato en la albana, la elparolo Ŝega 
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“Li diris ke li foriros kaj li foriris. Eble tio estas la lasta fojo ke mi vidas la dorson de mia ido. 

Sed ankaŭ eĉ se li dirus - ĉu mi iru?- mi ne povus haltigi lin. Ne, neniam! Ĉu ni vivos kiel la 

musoj en la truetoj? Oni mortigu nin! Ankaŭ tio kalkuliĝos kiel krimo de niaj sangosuĉantoj. 

Sed, kial mi ne iris kun li?...Ĉar li ne dezirus ke mi faru tion. Ekde liaj knabaj jaroj, ĉiam li 

rifuzis iri kun mi sur la stratoj…Li ne volis ke la mondo vidu lian patrinon irante kun ĝibulo. Li 

ne scias kia ja estas la koro kaj la animo de la patrino, tial…Li diris ke, se oni kaptos lin, mi ne 

serĉu lin. Sed ĉu la patrina koro povus toleri tion?...” 

Dum ĉi tiuj momentoj, ŝiaj okuloj direktiĝis al la ĉielo, kiu estis kovrata de densaj nuboj. Ŝi 

ekstariĝis, arigis la manĝilaron kaj iris al la kuirejo, ne povante seniĝi je la pensoj alvenintaj kiel 

trombo… 
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2 

Elirinte, Heli ne estis difininta certan lokon por iri, sed li volis nur vagadi tra la stratoj por vidi 

kiel aspektis Prishtina
3
 post la komenciĝo de la bombardado fare de NATO-o. Unue li ĉirkaŭiris 

la teatron “Dodona”, turniĝis al la Kvartalo de Pirinazi, preteriris la domon de Ismail Dumoshi, 

supreniris la mallongan strateton ĝis la larĝa vojo asfaltita kaj paŝumis al la maldekstra trotuaro, 

je direkto al la gimnazio. Dum la tuta irado, ĝis la granda vojo, Heli apenaŭ vidis iun homon. 

Tamen, malsuprenirinte al la panbakejo, li vidis je dorso malaltastaturan kaj grizharan viron, kun 

verdeta jako, kiu alpaŝis malrapide kun la manoj en la poŝoj. Dum momenteto, jen veturilo je 

malfermita supraĵo, el kiu viro je tondita hararo “a la prus” malrapidigis la veturadon kaj ekjelpis 

en la serba al la preterpasanto kun verdeta jako: 

 Ankoraŭ vi vivas? 

 Viva, viva kaj ankoraŭ pli forta! - aŭdiĝis la respondo de la malaltstatura viro kun la 

verdeta jako. 

 Nur ankoraŭ hodiaŭ, ankoraŭ hodiaŭ…- kriegis la viro el la veturilo kun malfermita 

supraĵo. 

 Ne lasu tion por morgaŭ, sed finfaru jam hodiaŭ!- rediris la viro, ne elpoŝiginte siajn 

manojn. 

La blankhara viro sur en la malfermita veturilo, svingis sian manon, kunpremis la makzelojn kaj 

pluveturis per bruego. La malaltstatura viro kun verdeta jako preskaŭ maltrankviliĝis sed 

daŭrigis per sama paŝado sian promenon. Dume, al Heli, la malaltstatura viro pligrandiĝis antaŭ 

liaj okuloj ĝis la pintoj de la elektraj fostoj! Heli plirapidigis siajn paŝojn. Ĉe la ŝtuparo kie 

ligiĝis la unua dombloko kun la larĝa vojo, li atingis lin. Li rigardis lin deflanke. La viro kun la 

verdeta jako estis ĝuste Azem Zeqiri. Sin riverencante kaj klopodante rideti, li etendis sian 

manon kaj aldiris: 

 Fraĉjo Azem, mi salutas Vin je la plej alta respekto! 

Azem Zeqiri, ne haltante, etendis ankaŭ li la manon al Heli kaj ridetante aldiris: 

 Ĉu vi estas Heli?! Nu, kial vi eliris, mia filĉjo? 

 Kaj Vi, kial vi eliris? - respondis Heli lian demandon. 

Azem Zeqiri subite haltis, rigardis Heli-n rekte en la okuloj kaj diris: 

 Nur por ke oni mortigu min. 

 Same ankaŭ min. - diris Heli, fikse rigardante Azemon. 

Azem okulmezuris la junulon, levis la kapon, poste mallevis la rigardon al la okuloj de Heli kaj 

diris: 

 Nu, feliĉigu vin la mamo de la patrino Shega! 

Post kiam ili faris kelkajn paŝojn, sen halti, Azem per tute malvarma voĉo diris al la preteriranta 

Heli: 

 Ĉu vi vidas tiun tankon malsupre, antaŭ la Teknologia Lernejo? 

 Jes. 

 Ĉu rusa tanko T-81… 

 Ĉu ĉi tiuj timas aŭ volas timigi nin? 

 Ambaŭ kozoj. Sed sciu ke ili ne intencas retiriĝi el nia Dardanio sen kaŭzi grandan 

sangan tumulton… 

                                                           
3
 Prishtina la ĉefurbo de Kosovo, en la albana la elparolo estas Priŝtina, esperante Priŝtino 
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 Ili faru ĉion kion ili volas, sed kion pensas vi, fraĉjo Azem, kiom longe daŭros ĉi tiu 

tumulto? 

 Fakte, tiom kiel estas planinta NATO-o por la bombardado el dek kilomentroj je alteco, 

je nul viktimoj kaj sen interveno de la surteraj fortoj, tio povas longe daŭri. 

 Nu, tio ne plu gravas, sed laŭ mi, ĝi ne daŭros pli ol jaron…-diris Heli je klara, laŭta 

voĉo. 

 Ne, tiom longe, ne, sed tuto dependas de la kvalito de la bombardado… 

Atinginte la lokon kontraŭ la vendejeto “Ylker”, tri policistoj, tute junaj, haltigis kaj ĉirkaŭstaris 

Azem-on lasante Heli-n ekster la cirklo. 

 Ej, sinjoro, - diris tiu pli blanka ol la ceteraj, ĉu vi ne aŭdis ke la milito komenciĝis kaj 

nun ne estas ja tempo por promenado… 

 Envere, la milito komenciĝis, sed la vivo kontinuas kaj kontinuos. - diris Azem tute 

malvarmsange. 

 Ĉu, tio signifas ke vi tute ne priatentas la fakton ke NATO-o ekatakis Serbion! - diris la 

plej nigra inter la tri junaj policistoj. 

 NATO-o estas mokanta vin, sinjoro! - diris Azem ridetante. 

 Aŭskultu, aŭskultu kion diras ĉi tiu maljunulaĉo! Ĉu vi ne komprenas, stultulo?! 

 Ĉi tiu stultulo diras ke ne ekzistas milito sen infanterio! Iru kaj demandu mem vian 

patron kaj vi ekvidos kion li diros… 

 Foriru de tie ĉi, vi estas envere frenezulo! - diris la kaŝtankolora inter ili kaj liberigis 

Azem-on kaj lasis lin iri por ke li pludaŭrigu sian vojon. Kun li aliĝis Heli kiu la tutan 

tempon staris ĉeflanke, aŭskultante la dialogon inter Azem kaj la tri junaj policistoj. 

 Kaj vi, kie vi estis - diris Azem al Heli, iel mirigite - kie vi estis? 

 Tie, ekster la cirklo, ĉar ili tute ne rimarkis min… 

 Ĉu tute!... 

 Jes ja , tute - diris Heli, irante preter lin. 

 Strange! - diris Azem kaj, post du-tri paŝoj, aldonis: 

 Kiel vidite, ĉi tiuj estas tute perdintaj sian menson… 

Sed okazis ankoraŭ alio. Ili preterpasis la kurbon en direkto al la granda tanko apud la muro de la 

Teknologia Lernejo, kiam maldekstre ili vidis kelkajn ĝisdente armitajn policistojn. Azem aŭdis, 

kvazaŭ nebule, unu el ili dirante al si: 

 Kamaradoj, ĉu ne estis Azem Zeqiri tiu viro, aŭ mi eraras? 

 Nu, ni haltigu lin. - diris unu el ili kaj ekkriis: - Ej, sinjoro, ĉu vi estas Azem Zeqiri? 

 Jes, ja, mi estas. 

 Venu iomete al ni, venu! - diris la policisto kun la “toki-voko”
4
 enmane. Azem iris al la 

policistoj. 

Du el ili, vestitaj per pafrezistaj vestoj, aliris Azemon. La altstatura kun “toki-voko” enmane, 

aldiris: 

 Kiel vi nomiĝas? 

Azem, - li respondis. 

 Vian identigilon?! - laŭtvoĉis la altstaturulo. 

Azem elpoŝigis la identigilon kaj etendis ĝin al la policisto. 

                                                           
4
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Li forprenis ĝin el la mano de Azem kaj malfermis ĝin. Ĵus leginte la nomon, li parolaĉis al 

Azem: 

 Kial vi ne restas enhejme, sed eliras kaj vagadas tra la stratoj? 

 Mi estas liberulo kaj en mia urbo mi povas eliri ĉiam, kiam mi volas! 

 Ĉu, vi estas liberulo kaj ankaŭ en via urbo? Vi ŝajnigas tre saĝa, ĉu ne? La aliaj foriras, 

dum vi eliras kaj kvazaŭpromenas… 

 Mi ne intencas foriri! - respondis severe Azem. 

 Vi foriros, foriros kaj vin ne haltigos eĉ Dio!...diris la policisto kaj aktivigis la radion. 

 Hola, ĉi tie estas Azem Zeqiri. Ĉu mi arestu lin? 

Post mallonga intervalo, aŭdiĝis la respondo: 

 Ne estas bezonate! 

La policisto etendis la identigilon al Azem, dirante kurte: 

 Foriru! 

Azem faris du-tri paŝojn, dum aliĝis al li Heli. 

 Ĉu denove vi?! 

 Oni min tute ne rimarkas. - diris Heli, bedaŭrinde. 

 Kial do, ĉu vi deziras ke oni rimarku vin?!... 

Heli diris nenion kaj tiel silente ili daŭrigis la vojon ĝis la Horloĝturo, ĉeangule de la ekstera 

korto de la Gimnazio. Tie Azem haltis kaj, etendante la manon al Heli, diris al li: 

 Nun, mi serpentumos sur ĉi tiu strateto, preter la Elementa Lernejo kaj iros iomete al mia 

fratino ĉar ŝi eble zorgas pri mi… 

 Bone, - diris Heli, - mi iros vojsupren kaj min direktos al la Bazaro. Hodiaŭ vi aspektas 

laŭ mi pli bela ol iam ajn… 

 Ĉu? - diris Azem kaj kuntiris la brovojn. 

Sed Heli, dume, per kelkaj paŝoj, troviĝis trans la strato kaj malaperis post la moskeo de sultano 

Mehmet.. 
 

 Bahri Peraj 

Malnova poezio 

 

Malnova intervjuo 
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Juri Andoni 
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Ja një fragment nga libri „ Arne- biri i kryetarit të fisit“ 

 

 Arne- biri i kryetarit të fisit 

Autori: Leif Norderstorm 

Përktheu Juri Andoni 

Kapitulli i parë 

 

,,Bjorni e vendosi gurin në kujtim të Arnes, të atit të vetë. Ai e kish ushqyer shqiponjën në 

Kurlandë.‘‘ (dmth ishte vrarë) 

Arne ndjehej krenar. Më në fund, ai kish mësuar t‘i lexonte runat, pa mëdyshuar. Ishte i vetmi 

djalosh në fshat i cili dinte t’i lexonte ato. As vëllai i tij i vogël, Egil, dhe as motra e madhe e tij, Ilva, nuk 

donin ta mësonin artin e leximit. Ndoshta kjo gjë ndodhte sepse emri i tij ishte gdhendur në gur. Quhej 

Arne. Kur ai kaloi mbi gurin e runës, ndaloi në një vend, ndanë shtegut, midis fshatit dhe detit dhe me 

gishtat e tij prekte gdhendjet, të cilat shfaqnin emrin e tij: A-r-n-e. Edhe para se të mësonte të lexonte, ai 

e dinte se emri ishte i gdhendur. Gjithashtu e dinte se emri Arne, i përmendur në gur, nuk ishte i tij, por i 

babait të tij. 

Dy vite para lindjes, babai i tij, Bjorni, po udhëtonte me anije së bashku me të atin e vet, Arne 

dhe me shumë burra të tjerë nga fshati ku jetonin dhe ato fqinje. Ata lundruan nëpër det në lindje të 

Kurlandës. Atje ata mund të shisnin lëkurë dhe të blinin stof, perla dhe shumë sende të tjera të bukura. 

Pas një kohe të gjatë, anija u rikthye në fshat. Atë ditë, gëzimi ishte i madh te të gjithë fshatarët, të cilët i 

takuan përsëri fëmijët, burrat dhe baballarët e tyre. Po aq i madh ishte edhe trishtimi kur mësuan rreth 

vdekjeve në beteja të burrave të rritur. Një prej tyre, i cili vdiq teksa anija ishte sulmuar nga piratët, ishte 

Arne i vjetër, gjyshi i Arnes së vogël. Prandaj Bjorni e gdhëndi gurin e runës, në kujtim të të atit të vet, po 

ashtu djali i parë i Bjornit u quajt Arne. Kur Arne ishte i vogël, Ragnhildi – gjyshja e vet – i jepte qumësht 

gjiri dhe i tregonte për gjyshit të tij. Sigurisht, ajo ishte e pikëlluar nga vdekja e të shoqit, gjë që  e 

shqetësonte atë shumë. I biri i dytë i saj, Ulfi, vëllai i vogël i Bjornit, humbi gjatë udhëtimit në Kurlandë 

dhe askush nuk e dinte se ku. Gjyshja kurrë nuk reshti së shpresuari që ai të rikthehej. 

 -Mos qëndro duke ëndërruar në gurin e runës, Arne! Eja! Tani diçka e veçantë do të ndodhë. 

Atë e thirri Gunari. Gunari ishte i të njëjtës moshë me Arnen. Ata së bashku mësonin të gjuanin 

shigjeta me hark. Ata gjithashtu ushtroheshin së bashku duke hedhur shtiza dhe heshta në cungje 

pemësh të kalbura, që ndodhesin në buzë të pyllit, në anën tjetër të një kullote me lopë dhe kuaj. 

Asnjëherë nuk mërziteshe kur rrije me Gunarin. Ai gjithmonë zbulonte lojëra të ndryshme dhe të 

mahnitshme, por kësaj rradhe Gunari dukej më i entuziasmuar se më parë. 

-Çfarë ka ndodhur? –i thirri Arne. 
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-Dikush nga vajzat pa drerë pranë Malit të Madh dhe tashmë shumë nga burrat janë rrugës për 

atje, u përgjigj Gunari. Eja t’i ndjekim. Më pas, do të hajmë mish për një javë të tërë. Eja, le të vrapojmë.! 

Arne e dinte se burrave të tjerë nuk u pëlqente që të vinin fëmijët kur ata dilnin për gjah. Nuk lejohej të 

shkonin në një gjueti të madhe, por kësaj here drerët ishin vetëm pak larg, jashtë fshatit. Mali i Madh 

ndodhej vetëm pak prapa Ogrolagës. Prandaj duhej vrapuar me shpejtësi për të parë ndonjë gjë. 

-Do të vij, u përgjigj Arne dhe filloi të vraponte sa më shpejt mundej. 

Jashtë strehës qëndronin disa fëmijë të qeshur. 

-Ja, Arne, po vrapon, tha Ilva. Po vrapon vërtet shumë shpejt. Ndërkohë, ata panë gjuetarët. 

-Me sa duket, vetëm Gunari mundet ta zgjojë Arnen, kur ai ëndërron pranë gurit të runës, tha 

Ingeborgu. Nëse Gunari thërret ,,eja’’, ai shkon. Gjithmonë! Të dyja vajzat buzëqeshën. Pak larg vajzave, 

qëndronte edhe dikush tjetër. Ishte një djalë i hollë, me flokë të errët dhe sy kafë. E thërrisnin Trumbe, 

por në fakt askush nuk ia dinte emrin e vërtetë. Ai shihte plot kureshti, kur Arne dhe Gunari shpejtuan 

për në pyll, por nuk tregoi interes për t’i ndjekur ata. Në vënd të kësaj, ai filloi t’i lidhte kashtët në duaj. 

Kur disa duaj i bëri gati, i çoi ato tek një nga shtëpitë, e cila do të bëhej me çati të re. Çatitë, të cilat ishin 

të bëra me kashtë, duhet të ishin të lidhura në rregull. Tani ishte rradha e shtëpisë së tretë. Burrat filluan 

të vendosnin çatinë e re, por tashmë të gjithë, përveç dy të rriturve, duhet të merrnin pjesë në gjueti.  

Ndërkohë Arne e arriti Gunarin. Gunari gjithmonë zbulonte lojërat më të mira, por Arne 

vraponte më shpejt. Ata tashmë e kaluan kullotën dhe te cungu i pemës morën heshtat e tyre të drunjta, 

të cilat i kishin lënë aty, herën e fundit, kur i kishin lëshuar. Heshtat nuk kishin maja të vërteta, por 

sidoqoftë djemtë gëzoheshin kur i hidhnin. Mund të shihej qartë se kush e godiste shenjën dhe kush jo. 

Arne ndjeu se zemra i rrihte gjithnjë e më shumë. Mos kjo gjë ndodhte nga meraku i pjesëmarrjes në një 

aventurë të vërtetë gjuetie bashkë me Gunarin dhe burrat, apo mos ndodhte ngaqë ai dhe Gunari 

vrapuan aq shpejt sa u hanin këmbët? 

-Dëgjo, Arne, tha Gunari, duke marrë frymë. Mos u çmende?! Ne duhet të vrapojmë djathtas. 

-E di, u përgjigj Arne. 

Është e kuptueshme se Arne e dinte se nuk duhet të vraponte përgjatë bregut të Ogrolagës. 

Atje, buzë liqenit, ndodheshin gropa ujëmbledhëse. Nëse dikush u afrohet gropave, drerët mund të 

frikësohen dhe të vrapojnë anash edhe gjuetia do të dështojë. Arne nuk gŭonte t’u tregonte burrave që 

ai dhe Gunari i trembën drerët. Jo, së pari duhet të vraponin në anën e djathtë të malit dhe, më pas, në 

majë. Atje, ku ka pamje të mirë të fshatit dhe të gjirit, burrat edhe qentë, qetësisht mund t’u afrohen 

drerëve. Kur ata të arrijnë sa më afër të jetë e mundur, ata do të bërtasin me të madhe, në mënyrë që 

drerët të tremben dhe të largohen poshtë malit. Në të njëjtën kohë, ata do të nxisin qentë të sulmojnë 

drerët. Heshtat duhet të hidhen vetëm nëse njëri nga drerët përpiqet të largohet në çdo anë. Kafshët, të 

cilat arratisen gjithmonë, vrapojnë më shpejt poshtë, nëpër pjerrësira. Më së fundmi, ato do të përpiqen 

të ikin nëpër shkëmbinjtë, poshtë pjerrësisë. Në mes të shkëmbinjve ishin dy boshllëqe të mëdha, të 

mbuluara me thupra. Atje, të paktën, disa nga drerët rëzohen në ato gropa dhe shpohen për vdekje nga 
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pishat e mprehta, të cilat dalin nga fundet e gropave, jo aq të larta që drerët të mos të kenë mundësi të 

largohen. 

-Oh!- Mori frymë Gunari. A sheh ndonjë gjë? 

Arne gulçoi porsi Gunari dhe pothuajse nuk mundej të fliste. Edhe ai nuk kishte pse të thoshte 

gjë sepse së shpejti u dëgjuan britma të egra lart malit. 

-Aaa! Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj! 

-S’është aspak e dobishme të vraposh pas malit, tha Gunari. Eja! 

Burrat tashmë filluan të shtynin drerët nga mali. Gunari dhe Arne filluan të vraponin më ngadalë 

dhe u përpoqën të ishin sa më të qetë mundësisht. Nëse ata i afroheshin shpatit anësor, ata mund të 

shihnin se si drerët rëzoheshin nëpër gropa.  

-Të dhemb shpina, apo jo? -Buzëqeshi Arne. 

Gunari nuk tha asgjë, por më shumë qeshte. Ai e dinte mirë se për çfarë po fliste Arne. Ata, 

ndonjëherë, uleshin për të peshkuar në det. Herë të tjera kullosnin bagëtitë së bashku me Trumben, kur 

lopët mund të kullosnin rreth kënetave në pyll, ku ndodhej bar i njomë, që lopët e pëlqenin. Më pas, ata 

tregonin anekdota. Njëri prej tyre fliste rreth një burri nga një fshat fqinj. Një herë ai ndodhej në pyll dhe 

ra drejt e në një gropë dhe degët e mprehta të pishës e shpuan atë në shpinë. Gunari, Arne dhe Trumbe 

atëhere qeshnin aq shumë sa pothuajse mbyteshin kur mendonin se sa do t‘i dhembte nëse degët e 

pishës do ia vrisnin dikujt shpinën. Ndonjëherë ata qeshnin aq shumë sa u dhimbte shumë barku, por jo 

aq shumë sa shpina e vrarë nga degët e pishës. Pas të qeshurave, Arne gjithmonë çuditej se si mund të 

qeshej për një çështje e cila ishte e tmerrshme. Ndoshta sepse ishte aq e tmerrshme sa nuk mund të as 

të qaje për të. 

Në fund, ata arritën në shkurret e mjedrës, me kokrra të kuqe si manaferrat. Ishte vendi më i 

bukur me mjedra në botë. Mbi pjerrësinë e gurtë të malit të madh shkurret e mjedrave rriteshin dhe 

dendësoheshin. Në anën tjetër ndodheshin vetëm pak pemë të mëdha. Pikërisht për këtë arsye, drerët 

vraponin përtej këtij vendi dhe që andej ata do të kishin një pamje të mirë të gropave. 

Papritmas, tri kafshë vrapuan pikërisht përpara Arnes: një dre i madh dhe dy drerë të vegjël. Me 

siguri, janë dy drerë dhe një drenushe e madhe, mendoi Arne. 

-Ata janë jashtëzakonisht të mëdhenj, pëshpëriti Gunari. 

Në fakt, nuk ishte një pëshpërimë e arsyeshme, sepse drerët tashmë kishin frikë dhe sepse Arne 

me Gunarin po qëndronin sipër, por ndoshta, për shkak të madhësisë së kafshëve, mund të flisje 

butësisht. 

-Nuk i kam qëndruar kurrë kaq afër një dreri kaq të madh, tha Arne. 

-As unë, tha Gunari. 
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Më pas, u dëgjua një ulërimë e shkurtër por rrëqethëse poshtë malit. Drenushja ishte rrëzuar në 

një gropë dhe ishte shpuar nga degët e pishës. Djemtë vrapuan për poshtë dhe, më pas, e panë atë që 

ndodhi. Drenushja kishte ngordhur brenda gropës. Në gropë kishte rënë edhe një drenush tjetër, që nuk 

u plagos nga dega, por qëndronte afër drenushes. Ndërkohë asnjë gjurmë e drenushës tjetër. 

-Le ta ndjekim drenushen tjetër. Burrat bëjnë kujdes për drerët nëpër gropa, tha Gunari. Eja, 

Arne! 

Djemtë vrapuan tej gropave, mu pranë tyre dhe po shihnin përreth. Atje, pranë liqenit, 

qëndronte drenushi tjetër. Arne dhe Gunari vrapuano për në breg. Papritmas toka u zhduk poshtë 

këmbëve të Arnes. Ai ra, papritur mbi fundin e gropës. 

-Aj! 

-A u vrave?- Pyeti Gunari. 

-Aj, aj, aj! 

-Ç’të gjeti? 

Arne u ul poshtë. I dhimbte hunda dhe ndiente një dhimbje të tmerrshme në krahun e djathtë, 

por ishte edhe shumë i turpëruar. Ai ra drejt e në gropë. Si mund të ishte aq mendjemadh që të 

vraponte pas drerëve dhe të harronte plotësisht që atje kishte plot gropa, nëpër mal dhe në breg të 

liqenit? 

-Jam mirë! Mjaft mirë, tha Arne. Më dhemb krahu, por pjesët e tjera i kam mirë. Më duket se 

një degë pishe më  vrau hundën. Mund të më kishte ndodhur diçka shumë e keqe. 

Arne filloi të ngjitej sipër gropës. Është më e thjeshtë për një njeri të ngjitet nga gropa se sa për 

një drer. 

-Ti dole, tha Gunari i tmerruar, por prapë e vrave hundën keq. Prit pak sa të të fshij gjakun. 

Gunari mori një gjethe të vyshkur nga një thupër që ndodhej aty afër dhe filloi t’ia pastronte 

hundën Arnes. 

-Faleminderit, tha Arne. Krahu nuk më dhemb më dhe aq shumë. E shpëtova edhe shpinën. 

-Po, edhe atë e shpëtove, tha Gunari duke qeshur. 

-O Gunar… 

-Po. 

-Të lutem, mos i thuaj askujt rreth kësaj, as babait tim. Nëse i thua, vetëm pas disa kohësh do 

mund të marrim pjesë në gjueti. 

-Në rregull, nuk do i them askujt. Të premtoj. 
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-Faleminderit. 

Arne e fshiu pjesën më të madhe të njollave në rroba. Djemtë  shkuan sërish  te gropat. Tashmë 

atje burrat po mblidheshin. Drenushja kishte ngordhur nga degët e pishës. Drenushi i vogël ngordhi nga 

thuprat. Qentë po lehnin dhe të gjithë gëzoheshin nga gjuetia e ditës. Tani do jetë festë, por ka shumë 

punë për t’u bërë. Duhet t’u hiqet lëkura kafshëve dhe më pas të copëtohet mishi. Më pas, gjithçka 

duhet të bartet për në fshat. Atje do të piqen në zjarr për festën e mbrëmjes, por mishi duhet edhe të 

kursehet. Duhet edhe të thahet pak. Pjesë të tjera mund të tymosen. Në këtë mënyre mishi mund të 

ruhet, që të ushqehemi gjithë dimrin. 

-Arne, Gunar! tha Bjorni plot gëzim. Besoj se ju mund të merrni pjesë në një gjueti të vërtetë. 

Gjithçka ndodhi shumë shpejt. Vraponi nëpër fshat dhe thuajini grave që të ndezin zjarrin. Do e pjekim 

dhe do e tymosim mishin. Dërgoji skllevërit që të ndihmojnë në sjelljen e mishit. Teksa Bjorni po fliste, 

një nga burrat u ul poshtë në gropë dhe filloi të priste barkun e drenushës. 

-Po, babi, do nisemi tani, tha Arne. 

Arne, në fakt, ishte i gëzuar që s’do merrte pjesë në therrjen e drerëve. Ai nuk mund ta thoshte 

përse, por mendonte se therrja ishte disi e pakëndshme. Në fermë ai merrte pjesë vazhdimisht kur 

therreshin derra, dele dhe qingja. Zakonisht, detyra e fëmijëve ishte të trazonin tasin e madh për gjakun 

e kafshëve kur ky derdhej jashtë. Gjaku mund të përdorej për sŭhuqe ose për bukë, por nuk duhet të 

mpiksej menjëherë. Prandaj edhe duhej të trazohej. A duhej të ruhej edhe gjaku i drerëve? Këtë Arne 

nuk e mendoi, por as edhe nuk pyeti. Së bashku me Gunarin ai vrapoi për në fshat. 

 


