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E D I T O R I A L Lirika dashurie nga Gentiana Muhaxhiri, Prishtinë
Blloshmi dhe Leka
Nga Dr. Sajdik Bejko
Për të ardhur te botimi me rreth 400
faqe, në dy vëllime, i veprës së plotë të
Vilson Blloshmit është dashur një punë
e gjatë kërkimore në arkiva, punë që ka
zgjatur mbi dhjetë vjet. Përkushtimi i
vëllait të poetit, i Bedri Blloshmit, në
kërkimet e gjetjet është në themel të
gjithë kësaj pune kërkimore. Këto dy
vëllime përmbajnë krijimtarinë e Vilson
Blloshmit, me arsim të mesëm, që më 1
korrik 711, kur ishte 97 vje2, u pushkuç
tua nga shteti diktatorial. Ky botim në
dy vëllime është një ngjarje me rëndësi
historikoçkulturore, me rëndësi dhe për
letërsinë shqiptare. -shtë botuar një
vepër e plotë krejtësisht postume. Ëerç
embja dhe Migjeni, dy poetë që u bënë
të famshëm pas vdekjes, në gjallje të
tyre kishin arritur të botonin di2ka
nga2
faqe
vepra e tyre, kishin marrë dhe vlerësime
të bashkëkohësve. Vilson Blloshmi në
gjallje të tij nuk pa asnjë rresht të botuç
ar nga vepra e vet. Si krijoi i izoluar dhe
larg rretheve letrare. Punoi si kafshar
në fshat, si druvar në sharra, si minator
dhe gjithësa shkroi e përktheu, e mbajti
në fshehtësi të plotë. Aegjimi komunist
atë e kishte përjashtuar nga e drejta për
tRu marrë me punë intelektuale, për të
punuar si mësues, për tRu marrë me letërç
si për shkak të biografisë familjare’ familç
ja e tij që më 74: ishte shpallur zyrtarç
isht armike e shtetit shqiptar. 5ë hisç
torinë e letërsisë shqipe ky është një
rast unikal, po mbase edhe më gjerë,
mund të themi në gjithë historinë e
lindjes komuniste, ky mund të jetë botç
im unikal sepse pothuaj gjithë sa është
botuar në këto dy vëllime është nNjerrë
nga arkivat e polixisë sekrete, nga arkivi
i polixisë dhe i Ëigurimit të shtetit dikç
tatorial komunist. Kjo krijimtari katër
muaj para se poeti të arrestohej, u
sekuestrua nga sëndukët e shtëpisë së
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Mitet tek libri më i ri i Naum Priftit “Nëna e Diellit”

Epistemologjia dhe metamorfizmi në
ndihmë të një vepre letrare(III)
Nga - jekë
J egjenda e titulluar QBjeshkët e 5 amuna“, sjell në qendër të vëç
mendjes së leNuesit një realitet të hidhur, i xili në disa krahina të
Ëhqipërisë edhe sot e kësaj dite ka di2ka të përbashkët me përmç
bajtjen e legjendës. S ty konflikti i brendshëm arrin kulmin. 5 ë
qendër vihet 2ifti në kërkim të një djali, pas tetë vajzave. Mirëpo
edhe në përpjekjen e fundit lindin vajzën e nëntë. S ty vihet
theksi mbi forxën e mallkimit, kur shpërthen me të drejtë nga
zemra e saj e plagosur. Babai i të porsalindurës, me 2mendurinë
më të madhe, 2ohet heret në mëngjes, rrëmben foshnjën, futet në
thellësi të Bjeshkëve të 5 amuna dhe kthehet pasdite në shtëpi
pa vogëlushen e tij. Pasi e shoqja informohet për fatin e vajzës,
revolta shpërthen në shpirtin e saj nga veprimi barbar. Ëhkon ta
kërkojë njomzen e saj në bjeshkë dhe pasi nuk e gjen një zemër
nëne thahet nga dëshpërimi dhe si rezultat nama esaj bie mbi
bjeshkët, dhe nga bjeshkë me një gjallërim e gjelbërim të theksuar
kthehen në xa male të zhveshura e pa jetë.
Ëi për ta qetësuar leNuesin, pas tragjedisë së mësipërme, vjen një
tjetër lloj legjende në stil dhe përbërje’ QC bija e Perandorit të
Bizantit“. 5 ë këtë legjendë mbizotëron dashuria e shkodranëve
për humorin, si dhe njëfarë naiviteti e adhurimi para bukurisë
femërore, të gjitha të ndërthura me hijeshinë mahnitëse të peiç
sazhit natyror që afron Ëhiroka e tyre. 6 jthmonë sipas legjendës,
shkodranët mund të durojnë të rrinë pa shumë gjëra, por jo pa të
drejtën për të bërë humor. Kjo legjendë është e shkruar me një
humor të këndshëm nga autori, i xili ka gjetur mënyrën të sjellë
etiologjinë e zajeve në plazhin e Ëhirokës.
5 jëfarë huazimi shihet në legjendën Q6 ixat e artë të Bunës“. I sç
hati Çus, sipas autorit, është rrëgjuar sipas ligjeve fonetike të
shqipes nga forma e hershme Çeus. S utori e lidh huazim me
pohimin e rilindasit Vaso Pasha, i xili e konsideronte hyjni clire
Çeusin, duke e shpjeguar me fjalën shqipe UzëR, pra zëri wrrufetë e
gjëmimet( që lëshonte vetë Çeusi kur zemërohej me tokësoret.
Luazime të tilla nga grekët kanë bërë për një kohë të gjatë roç
makët, kurse te vëllimi 5 ëna e T iellit, kjo është legjenda e vetme
ku xitohet huazimi.
5 ë të ve2antat që gjejmë në legjendën QMotra kërkon vëllain“,
autori vë në dukje tiparet themelore të xilësive të shqiptaritGsi
bujarinë, kur ajo kërkohet me nder dhe trimërinë kur ky nder i
xenohet atij. S ty del mendimi se jeta po të mos jetohet me nder
është njëfarë vdekjeje. Këtu kemi të bëjmë edhe me dashurinë e
motrës për të vëllanë e anasjelltas. C gjithë kjo histori është koç
mpozuar më tepër se gjith2ka në formë përralle, por ngaqë ka një
fuqi të mjaftushme artistike nuk mund të quhet e tillë. ” regimi
është transformuar pa kontraste të rënda në një legjendë që ka
lidhje të drejtpërdrejtë me ralitetin njerëzor.
QKush nuk e ka provuar dashurinë e motrës, ka humbur një nga
ndjenjat më të ngrohta të zemrës njerëzore“, shkruhet në këtë
legjendë.
Mjeshtria që përdor 5 aum Prifti në legjendën QT y vëllezer
dashurojnë një vajzë“ bën që me lehtësi leNuesi tRi Qpranojë“ si
humanë malin e ” omorit dhe të Ëhpiragut, të xilët kanë rënë në
dashuri me bukuroshen e Mangalemit. T ukuritë interesante që
gjejmë në botën e njeriut të lashtë shqiptar, bien si një kometë në
një hapësirë të njohur realitetesh njerëzore. 5 ë kontrast me artistët
e periudhës së renesanxës, Prifti, në punën me karakteret, e kriç
jon femrën ideale të kohës të hollë, elegante dhe jo të dhjamosur
apo të trashë nga ana trupore. Këtu alternativa është zgjedhje me
vend. 5 ë të njëjtën legjendë dallojmë edhe një tjetër këndvështç
rim në lidhje me vajzat që edhe sot e kësaj ditë mbetet i preferuar
nga shumixa e shqiptarëve. 5 ë kulturën etike shqiptare, që vajza
të konsiderohej e sjellshme duhej të exte me Qkokë poshtë“. Por,
mbi të gjitha, pikët më të mëdha do tRia jepja gjetjes dhe injektimit
të legjendës me një art të filtruar. 5 uk ke si të mos dashurohesh
me pikturimin që autori transplanton nga natyra dhe imagjinata e
tij personale në një përshkrim kaq të ëmbël proze’
QLyjnitë i kthyen vëllezrit në male dhe ” etën në lumë. ?a tek është
” omori i lartë me gropat që ka lënë mbi shtatin e tij topuzi i të
vëllait, ja dhe Ëhpiragu për karshi me të prerat e shpatës mbi të.
Mes tyre ” eta e bukur, lumi argjendor F sum, duke shkuar mes
luginës takon me krahun e majtë ”omorin dhe me krahun e djathç
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të Ëhpiragun, se të dy i deshi dhe vazhdon tRi dojë akoma pa ditur
se xilin të zgjedhë“.
S utori shpesh përpiqet tRu kthejë toponomive shqiptare emrat
që kanë patur para pushtimit sllav, sikurse këtu ku F sumi quhet
” eta, T obrenji Miras, etj. 5 jë prirje tjetër është pasurimi i panç
teonit të hyjnive ilire.
Ëi për të lënë ëmbëlsirën në fund, 5 aum Prifti e mbyll xiklin me
legjendën më të bukur Q8 ezma e I loririt“. - shtë ndoshta punimi
më i arrirë artistik në prozën e 5 aum Priftit. S ty shpaloset një
spontanitet i ve2antë në rrjedhshmërinë e ngjarjes. Për këtë ai e
ka patur materialin, i xili vetem nga përmbajtja e jashtme e legjendës
do të ishte një sukses në exurinë e tij si shkrimtar. Pra kemi të
bëjmë me një vajzë të zgjuar e pafundësisht e bukur, e xila bie në
dashuri me një ka2ak mali. S jo është tepër e ndjeshme, por njëkoç
hësisht edhe krenare. T ashuria e kthen zemrën e saj në një det të
mbushur me pasuri ndjenjash të panjohura më parë. T ashuria a
tyre përfundon në një tragjedi shumë të dhimbshme’ Ka2aku
vritet në një betejë dhe Bukuroshja mbytet në ujë për dashurinë
e saj të parë dhe të fundit. Pra si të thuash Q8 ezma e I loririt“,
titulli i të xilin vjen nga një 2ezmë që i ati i vajzës ndërtoi për të si
kujtim te vendi i ngjarjes, është shkruar heret në moshën e Priftit
si shkrimtar. Kështu, duke jetuar vetë zjarrin djaloshar, një tregim
i tillë ka fituar jo vetëm perxeptimin personal të ndjenjës së të
dashuruarve, por edhe pasionet e para për letërsinë të autorit.
5 dryshe nuk mund të shkruhet një tregim kaq i bukur, i xili lunç
dron me të gjitha ngjyrat e ndezuara të ndjenjës nëpër rrugët
arteriale të leNuesve, për të mbetur më gjatë në zemrën e tyre.
- shtë pothuajse e pamundur, për mua si shkrimtar i këtij shkrimi,
të kaloj te një tjetër paragraf pa e xituar për ju përshkrimin që në
hapjen e legjendës autori i bën ” rëndafiles së bukur’
QS q e bukur sa 2Rishte vetë, po aq të bukur e kishte edhe emrin.
C quanin ” rëndafile dhe emër më të përshtatshëm nuk mund të
gjendej për të, sepse faqet qenë si petëla trandafili. Kur kthehej
vajza nga kroi, ngarkuar me këna2e e buxela, pikat e imta të djersës
mbi pushin e faqeve dukeshin si vesë mëngjesi mbi fletë lulesh.
6 ushën e bardhë tulipan ia stoliste një gjerdan floriri, ndërsa nga
xepi i lahurisë qendisur me NhiNha e tenima, i derdheshin deri te
beli dy gërsheta, të xilat kur exte luanin e hidhnin valle si dy
gjarpërushe. 6 joksi i saj " sikur mbante fshehur dy shegë në gji“.
5 ë librin Q5 ëna e T iellit“, edhe përrallat ashtu si mitet janë
në anën minore për nga numri. Pesë përralla, të xilat padyshim
janë më tëpër se gjith2ka me karakter dëfryes, por që mund të
shërbejnë edhe si njëfarë barometri për të dalluar veprimet e mira
nga ato të këqiat. 5 atyra e qetë e vet shkrimtarit ka lenë gjurmë
edhe në mënyrën e të shkruarit në këto pesë përralla. Ëexila prej
tyre, që nga QC bija e Lënës dhe e Tiellit“, QTjali 6 jarpërRe deri te
përralla e fundit UMullisi që u bë ortak me djallin“, kanë në vetveç
te di2ka interesante dhe të leNueshme për të gjithë leNuesit pavarç
ësisht nga mosha. - shtë befasues mesazhi që sjellin këto përralç
laGato kanë atë fuqi frymëzuese, të xilat nganjëherë përrallat popç
ullore nuk ta afrojnë dot. Kjo jo për të thënë se përrallat e shkrimç
tarit tonë 5 aum Prifti, janë në gjendje ta ndërrojnë personalitetin
tonë, por më tepër për të vënë në dukje aftësitë e tij si shkrimtar
për të hyrë në botën tonë si regullator dhe jo si një prexipitat i
padukshëm pluhëror që nuk të pritet ta nNjerrësh jashtë sistemit.

J idhje të drejtpërdrejtë me këtë ide ka edhe përralla QMullisi që u
bë ortak me djallin“, të xilin do e ve2oja si përrallën më të bukur.
5 ë fakt ajo është më tëpër se një përrallë, është gati tregim nga
mënyra se si është shkruar dhe poezi nga mesazhi që sjell.
5 ë këtë përrallë kemi të bëjmë me pozitën e vështirë të një fshaç
tari. T ilema është se ai duhet të zgjedhë djallin si ortak ose të
humbasë djersën dhe paratë që ka investuar për ndërtimin e mulç
lirit. Çgjuarësia e djallit fiton epërsi mbi mullisin, falë dëshirës së
tij për të mbajtur atë që kishte ndërtuar me djersë, si dhe për të
nNjerrë disa fitime, ngaqë nuk kishte tjetër rrugëzgjidhje. Prifti
bën një punë të mirë për të arrirë misionin e tij. 6 jatë gjithë përç
rallës, që më jepet ta quaj tregim, ai përpiqet të na kumtojë se
sado që të nNitesh nga dëshira për sukses në jetë, kurrë mos ia
jep besën të ligut, mos u mundo të vjedhësh pasurine e të tjerëve,
dhe 2Rështë më e rëndësishmja asnjëherë mos bën një krim për të
mbuluar një gabim, si2 e udhëzoi djalli mulliNhiun të vriste dhe ta
hidhte në përrua plakën kureshtare. Përralla mund të mos jetë
produkt i Priftit, por nuk është përmbajtja ajo që e bën të ve2antë
këtë përrallë, sa stili i të shkruarit dhe domethënia që e përxjell
atë.
5 donse jemi mësuar me formën poetike të tyre, rapsoditë janë po
aq të fuqishme edhe në prozë, kur ajo ka nivel. Kon2iziteti me të
xilën dallohet krijimtaria popullore e zonave të veriut, bjeshkeve
të ?utbinës nuk humb asgjë nga një ripunim konstruktiv që apç
likon autori në punën e tij me rapsoditë. Prapë se prapë, edhe të
paraqitura në prozë, këngët e kreshnikëve e ruajnë atë imazhin e
parë të humanizimit të një bjeshke të tërë, që flet për qëndresën e
popullit tonë.
” ë dala nga duart e një autori me një diapozon të gjërë kulturor,
në librin Q5 ëna e T iellit“ rapsoditë sjellin freski te leNuesi. Oartëç
sia është 2elës imperativ për suksesin e 2do letërsie. 5 daj 5 aum
Prifti ka preferuar që versioni i rapsodive të tij të qëndrojë larg
nga dialektalizmat gjuhësore. Kjo, jo se ai nuk e ka pranuar
vërtetësinë se idiomat e shqipes dhe të dialekteve të saj janë të
ve2anta dhe të pazëvendësueshme në llojin e kësaj letërsie tek
rapsoditë, por, ngaqë ka patur konfidenxë të plotë në vetvete se
shkrimet e tij edhe në gjuhën tonë letrare do të tingëllojnë po aq
bukur, ai ka vendosur tRi ritregojë. T he ia ka arritur qellimit. Ka
fituar një numër më të madh leNuesish, nga njëra anë dhe ka
provuar se rapsoditë tona janë po aq të pëlqyeshme për pjesën
tjetër të Ëhqiperisë sa 2Rjanë për Veriun.
Këtë e kam vënë re sidomos tek rapsodia QF meri liron të atin“.
5 donëse në platformën treguese të poetikës origjinale, aftësitë e
krijimit të popullit shprehin një reliev poetik të fuqishëm, Prifti ka
gjetur forma që mungesën e kësaj natyre ta kompensojë me gjetjen
e spikatur të trajtimit të ngjarjes. T uke iu larguar me zgjuarësi
linjës përxjellëse të episodeve, ai e ka transformuar sipas intereç
save të tij rapsodinë e tipit të parë. Ckuilibri legjendar shtrohet i
përafërt me ato të legjendave greke, ku heronjtë edhe humbin.
Me një zë të fuqishëm shtrohet nevoja e një besimi më të madh të
prindërve ndaj men2urisë dhe trimërisë së fëmijëve të tyre. S i e
konkludon legjendën e tij me fitoren e kreshnikëve, ndonëse për
ta, duke përfshirë edhe Mujin, humbja e betejës me 6 ani2 6 alaç
nin ishte e konfirmuar. I itorja, natyrisht nNjerr në pah meritat e
luftëtarit të ri F meri, mosha e të xilit e shtyu të atin të mos e
miratojë si luftëtar.
Oë në fjalinë e hapjes së rapsodisë QMuji dhe Lalili te Ëultani“ të
bie në sy një farë poetizimi në prozën e Priftit’
QKërrusur nga mendimet, si 2etinat nën dëborë, rrinin Muji dhe
Lalili pas leNimit të letrës që kishte sjellë tartari, korrieri peranç
dorak, prej Ëtambollit“.
5 jë krahasim i bukur poetik ky që është aq i nevojshëm në prozën
bashkëkohore. I utja që heret e artit poetik në tregimet e Priftit, ka
ndihmuar në rritjen e mirënjohjes mbarëshqiptare të tij si shkrimtar.
Ëhkathtësia e përdorimit të mjeteve artistike, dhënia me mjeshtëri
e roleve të kreshnikve në shoqërinë e atëhershme dhe një humor
me art që flladëron ëmbël gjatë momenteve interaktive të tyre me
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Parashikime... Shpjegime...

Fati dhe ëndrrat profetike
Nga Elisabeta (Mato )Skëndaj
Ëhpjegimi i dyte’ 5 ëse do të bëni një udhëtim,
fillimisht tregoni kujdes për shëndetin pasi
udhëtimi mund tRju krijojë probleme shëndeç
tësore.

? ndrra "
” roket dera. 5 grihem dhe e hap. Ëhoh vëllanë
tim që pret të hyjë. 5 ë dorë mban një 2antë
plot me libra. Lyn brenda, zbraz librat në mes
të dhomës dhe ikën fare i qetë. S s flet as na
shikon dhe as interesohet për gjë. T al me vrap
ta thërras të kthehet por, më kotë. S i është
larguar.Më zuri malli për të dhe fillova të qaj.

Shpjegimi H
5 jë pjesëtar i familjes që jeton jashtë vendit
nuk ka mundësi tRju takojë. Ka probleme me
dokumente. S i ka nevojë për ndihmën tuaj.
Kjo ndihmë mund të jetë për ndonjë shkresë
shtetërore e xila i duhet në vendin ku ai jeton.T o
tRju duhet të trokisni në zyra e të kërkoni të
dhëna të mbështetura mbi ligj.
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cm shoq ishte pranë meje. ” ë dy ishim në
avion. ; dhëtonim për në J ondër. ; në kisha
shumë frikë, por edhe im shoq nuk ndjehej
mirë , shihte herë pas here nga dritarja e
aeroplanit dhe trembej nga di2ka e panjohur.
Pak më vonë vura re se si, ai sRia ndante sytë
dritares. cshte i zbehtë dhe i mbuluar me djersë
. 5 dërkohë një shpend i madh u duk në qiell.
cm shoq e pa dhe kërkoi ndihmë. Po shpendi
theu dritaren dhe e sulmoi me sqep. ; në
ndjehesha e pa fuqishme për ta mbrojtur. 5 ë
një moment pashë tim shoq të rrëzuar për tokë.
Pas ëndrrës përjetova një ankth të jashtëzaç
konshëm.

Crdhi NhaNhai. S i jeton në një qytet tjetër. Ëi2
ishte, i veshur u shtri në krevat .“Kush erdhi
‘“çpyeti babai.
QVëllai yt )“ç u përgjigj mamaja .Ëhët ) " i tha
ajo dhe vuri gishtin tregues në buzë. ç- shtë
në gjumë, mos e zgjo.
5 e u mblodhëm rreth tij dhe prisnim të
zgjohej, por ai vazhdonte të flinte.

Shpjegimi H
Ëhqetësime për të ardhurat finanxiare. ?u jepet
mundësia për bashkëpunim në biznes dhe në
investime. T uhet pasur kujdes në këtë bashç
këpunim pasi një prej ortakëve kërkon fitim në
mënyrë jo të ndershëm, kështu, mund të humç
bisni në këtë ndërmarrje me shumë nga sa
keni investuar.
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Ëultanin e bëjnë këtë rapsodi të jetë superiore
ndaj gjashtë rapsodive të xiklit në fjalë. Megjithç
atë, sexila rapsodi ka bukurinë e vet në zinNhirin
e eposit të kreshnikëve. 5 ë sexilën prej tyre viç
het re inixiativa e autorit që nëpërmes përdorimç
it të hapësirës materiale të zgjerojë sferën e
mundësisë së kuptimit sa më të drejtë të rolit të
kreshnikëve` Oartësimi i vizionit dhe i manovriç
meve të kreshnikëve në ruajtjen e profilit të tyre,
indirekt, hedh një dritë të re mbi aspektet hisç
torike të kulturës dhe të origjinalietit tonë popuç
llor. ?o pa qellim autori u jep atyre një zgjerim me

Vijon nga faqja 19
kur ndjeva se isha Brenda syve të bardhë e të irrnosur të
njerifatittim
ç Kot mundohesh, tani je brenda botës sime dhe do të
jetosh në këtë botë që ti vetë e kërkove me aq ngulm.; në

” ë jetë dikush që kërkon të vjedhë ‘ ç thashë
me vete dhe mendova të lajmëroj polixinë me
xelular. c porsaardhuri shtroi një 2ar2af të
bardhë në tokë dhe zbrazi një 2antë me rroba
që mbushi gjithë dhomën. QF Çot) ç thirra me
zë të lartë ) 8 Rbën ky njeri këtu‘ S i u
përgjigj’“Bëj punën time.“

Shpjegimi H
Ëhqetësime në 2ift , thashetheme që do të tronç
ditin marrëdhëniet. Ëhkak bëhen persona të
jashtëm. T yshohet për pabesi. Personi për të
xilin ka dyshim është mashkull dhe mik
familje, kujdes marrëdhëniet e tepruara, shmanç
guni nga 2do dyshim , futje në gjendje stresi
dhe shqetësime shëndetësore . T uhet pritur
me durim për një zgjidhje .
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” roket dera. Ëhoh shoqen time, ” inën. I lokët
i kishte të lyer me të kuq dhe ka2urrelë. Q8 Rke

Shpjegimi H
Prishje e një miqësie. Ëhkak bëhet një lidhje
që nNit midis dy shoqeve smirën dhe Nhelozç
inë. Krijohen fjalë që nNisin grindje dhe mëri.
Ëituatat që zgjasin krijojnë lodhje, strese dhe
frikë. S jo që është më shqetësuese , për të
gjitha këto sRduhet të marrin vesh njerëzit e
shtëpisë, ve2anërisht nëna.

ndrra 90
cm shoq më kaloi fare pranë me një motor. c
thirra në emër që të ndalonte, por ai iku aq
shpejt sa unë ndjeva ajrin që më rrëqethi
trupin, pastaj dëgjova zhurmën që bënte motori
në exje të shpejtë. Pas pak sekondash dëgjoj
një klithmë dhe shoh një flakë të madhe diku,
në fund të një rruge. 5 jë kalimtar më pyetiG
2Rishte vallë ajo britmë dhe ajo flakë‘ Ëe di,
ç i thashë. T he vërtet sRdija asgjë .

Shpjegimi H
5 jë person i familjes ka një problem shëndetëç
sor. T o të ndjeheni të shqetësuar. Krahas
shqetësimit si ndjenjë është edhe shqetësimi i
ndihmës me të ardhura. 5 dihmoni njeriun tuaj
duke vlerësuar situatën për tRu nënshtruar
vizitave mjekësore dhe trajtimit mjekësor. 6 jithë
synimi është parandalimi i një shqetësimi për
të ardhmen .

dhashë. C mori fustanin dhe u bë gati ta
vishte . QMos ) c thirra, çmos e vish këtu , vishe
në shtëpinë tënde ) QPse‘ “ çpyeti ajo. QËRdua
të më zgjosh mamin.“

Shpjegimi H
?epen disa mundësi për ndryshime të
ardhurash. Tuhet të keni kujdes në administrimin
e tyre. Ëi 2ift nuk do të krijoni mundësi bashç
këpunimi, për një periudhë kohore. Krijohen
tensione dhe konflikte interesash të ngushta,
pa menduar për të ardhmen.

Pashë dikë që erdhi. 5 uk e dalloja dot se kush
mund të ishte. c huaji kërkonte di2ka nëpër
shtëpi.

bërë kështu‘ ç e pyeta.
QS sgjë ) çmë tha ajo. çCrdha të të kërkoj një
fustan )
c dhashë një fustan të kuq, e bindur që sRishte
fustani im. S jo e shtyu me dorë dhe më
tha’“T ua fustanin bojë qielli.“ C gjeta dhe ia

të madh epik, diku më të lidhura e diku tjetër më
organike.
8 Rështë më e rëndësishmja ai e arrin këtë pothuaç
jse pa u shkëputur nga ve2oritë e xaktuara koç
mpozixionale, stilistike e gjuhësore të traditës.
Karateristikat e brendshme të formës artistike të
lënë një shije të embël edhe tek leNon rapsodinë
QArëfimi trimëror i T ezdar S gës“ dhe Q” akimi i
fundit me kreshnikët“, të xilat mbyllin atë xikël
sa inspirues aq edhe argëtues.Arëfimet Popuç
llore " I abulat janë vendosur në fund të librit.
S utori i përvishet një pune serioze që fabulat e
dalura nga pena e tij të jenë di2ka më tepër se

Qthjesht“ rrëfime të shkurtra.
Këtë e bën të mundur imagjinata dhe fantazia e
hapësirës që fabulat Priftiane paraqesin. ?a një
shembull i shkëputur nga rrëfimi popullor
Q8 obani te mbreti“’
QOentë, me të parë një të panjohur që po i afroç
hej kopesë, u sulën drejt tij, duke lehur egërç
sisht. 5 ë një rast tjetër ai 'mbreti[, do të kishte
qeshur me qentë që e kishin marrë mbretin për
hajdut bagëtish, po tani që ata po i afroheshin
të egërsuar me dhëmbë jashtë, e zuri frika se do
tRi shkulnin ndonjë llokmë nga prapanixa mbretç
rore` “

Megjithatë, 5 aum Prifti nuk ndalet me kaq. 5 ë
tentim për të për2uar një të vertetë morale, një
mësim apo ide, atij i vjen në ndihmë integrimi i
përvojës estetike që zotëron, si dhe eksperienç
xa jetësore që ka si njeri dhe shkrimtar.
Madje edhe në fabulat që janë mbledhur prej tij,
nga ku do të ve2oja atë me titull QMerimaga dhe
Ëëmundja“, kriteri tematik konkretizohet në akç
sione të besueshme, të xilat tingëllojnë aq të
nevojshme për kohën, sa 2Rështë 5 aum Prifti
për letërsinë tonë të re.

jam I ati yt. Përfundimisht. Përjetësisht.
” merri im po i kalonte të gjitha xaqet. Kisha mbetur pa
fjalë nga ato që dëgjova prej syve të bardhë e të
irrnosur.Më kishin folur sytë dhe ishin sytë e njerifatitç
tim.ç Po pse‘ " arrita të thosha ç unë desha vetëm të

merrja me të mirë I atin tim dhe ti lija ato 90 qindarkat.
Pse, unë isha thjesht një turiste që pashë një njeri xung
nga ballkoni i shtëpisë sime turistike. Stë ditë turistike,
të atij sezoni turistik) 5 uk pashë më. Por edhe sikur
nuk më interesonte të shihja më. Por as përgjigje nuk

mora. C lashë trupin tim të shpërbërë ti 2onte pjesëzat
e veta nga ti tekej dhe vetë, me gjithë zgavrën gjysëmç
bosh të kafkës, prej të xilës truri kishte ikur me kohë,
qëndrova buzë një deti të mrekullueshëm drite kozmike
në pritje të përgjigjes. Përgjigjes time.
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