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Politika

Drejtuesit e LSI:
Nuk pranojmë
negociata me PD.
Meta të reflektojë
Pëllumb Xhufi, Sabit
Brokaj, Fatos Klosi, Ndre
Legisi dhe Mustafa Muçi
i kërkojnë Metës që të
reflektojë dhe të mos
shkojë drejt asaj që ata
e quajnë marrëveshje
shkatërrimtare për partinë
Drejtuesit kryesorë të Lëvizjes
Socialiste për Integrim dolën dje
kundër qëndrimit të mbajtur nga

Agim Shehu, kur
poeti të frymëzon
të bëhesh poet

editorial

Nuk vihemi nën
shërbimin e
kryeministrit
të pavotuar
të Gërdecit
Prof. Dr. Pëllumb Xhufi
Prof. Dr. Sabit Brokaj
Prof. Dr. Fatos Klosi
Ndre Legisi
Mustafa Muçi
Thellësisht të shqetësuar për
situatën politike dhe ekonomike të
vendit, me përgjegjësinë qytetare dhe
politike të anëtarit të forumeve drejtuese të LSI, vendosëm të apelojmë
sot publikisht drejtuesit e kësaj force
politike, për të rikonsideruar, edhe një
herë tjetër, me qetësinë e maturinë e
nevojshme, vendimmarrjen e saj mbi
aleancat politike paszgjedhore.
Ne shpresojmë se tanimë, kur janë
shuar mëritë e inatet e fushatës së ashpër zgjedhore, kur u ka dalë boja
përurimeve çoroditëse elektorale
qeveritare e kur kërcënueshëm mbi
vendin po shfaqet fantazma e falimentimit shtetëror, lidershipi i LSI,
larg emocioneve të pushtetit dhe iluzionit të vendimmarrjes në forume,
ka pasur gjithë kohën e nevojshme
për të rikonsideruar, me gjithë përgjegjësinë e nevojshme historike,
vendimin politik mbi... 10

kryetari Ilir Meta për të bashkëpunuar me Partinë Demokratike në
qeverisjen e ardhshme.
Nënkryetari Pëllumb Xhufi, së
bashku me Sabit Brokajn, Fatos
Klosin, por dhe me të tjerë bashkëpunëtorë të Metës, Ndre Legisin dhe
Mustafa Muçin, kërkuan nga Meta
që të mos e çojë partinë drejt shkatërrimit me këtë marrëveshje bashkëpunimi. Ata i kërkuan Metës që të
reflektojë për këtë lëvizje që e kanë
quajtur të ngutur. Në emër... 4-5
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Agim Shehu, kur poeti të frymëzon të bëhesh poet
Nga Gjekë Marinaj
Nganjëherë, kur ditës m'i humbet
ndonjë minutë gjatë rrugës për te
dita tjetër, marr guximim që ato
fragmente të vogla kohore t'i kaloj
vetëm me veten. Çaste të tilla i vlerësoj shumë, sepse ato i jetoj pa ndrojtjen se si të tjerët mund t'i gjykojnë
veprimet apo mendimet e mia. Herë
gëzohem edhe për gjëra të vogla,
herë ankohem vetëm për natyrën e
gjërave e nganjëherë, ashtu pa pritur,
i bëj ndonjë pyetje retorike vetes.
Sot, kur po shkruaj keto reshta,
më ndodhi kjo e fundit; dhe pyeta
veten disi çuditshëm: përse sot, në
epoken e informacionit, nuk kemi
një njësi të saktë matëse për të matur
madhështine e poetëve dhe të artit
të tyre?
Si zakonisht, as këtë herë nuk gjeta
përgjigje të saktë për pyetjen që i
bëja vetes. Por u lehtësova disi kur
mendova për burimin e pyetjes. Ajo
më kish ardhur nga një ngacmim i
pazakontë shpirtëror. Më filloi që
nga leximi i poezive të para të librit
“Loti Alpin”, libri më i fundit i poetit tonë të madh Agim Shehu. Janë
lirika intime Zvicre, e po ashtu meditime të thella të sotme Shqipërie,
të para si te kristali i një “Loti Alpin”.
Thënë pa mëdyshje, universi poetik i
autorit në këtë vëllim është i jashtëzakonshëm. "Dëbora e parë" është
vetëm njëra prej poezive të këtij libri
mrekushisht të bukur:
Po binte e hollë e hollë,
e hutuar.
Vellon e bardhë te dritarja ma shtriu.
Kërkonte nusen...
pa gruan time të thinjur
dhe shkriu (Shehu 73).
U përkula mbi motivet me ndjenjën e përfytyrimeve, në fillim të
papërcaktuara, siç u ndodh poetëve
perballë njeri tjetrit, pavarësisht nga
emri i tyre. “Loti Alpin”, pa u kuptuar, ndjenjën time intime ma kaloi
te një kujtim i largët, që menjëherë
m'u ribë i afërt. Hyra te lidhjet që
kam patur në rininë time me një
vajzë, të cilën në atë kohë e doja më
shumë se veten… Kur isha pranë
saj, të gjitha vajzat e tjera të botës
bëheshin asnjanëse, disi ireale!
Ngjashmërisht, edhe tek po lexoja
librin “Loti Alpin”, të gjitha librat e
tjerë që më mbushin bibliotekën
nga gjithë bota, m'u bënë për një
çast asnjanës. Thua i futur brënda
një "loti" befasues, një çast po u lutesha, - më leni pak vetëm!
Vajza që dikur e doja marrëzisht
me dukej aq e tejdukëshme, sa më
bëhej se dritëzohesha kur hyja e dilja

Lirikat e Lotit Alpin
dëshmojnë magjinë
e vërtetë që ato
duhet të kenë, një
harmoni të poezisë
me filozofinë, ku
ndjenja ështe vala
dhe mendimi është
anija sipër saj.
Lexuesi lundron në
një muzg të lodhur
nga jeta dhe të
bukur nga arti. Fjalë
të vëna natyrshëm
në poezi si gurët
e ngjyrshëm nër
mozaikë!
Poeti Agim Shehu

te bukuria e saj.
Diçka të tillë po përjetoja dhe te
magjia e lirikave të reja të Agim
Shehut. Poezia e atyshme është aq
brilante sa mendon se trupi i diellit,
veçanërtisht nëpër kristalin zviceran,
është prej poezie dhe rezet e tij prej
vargjesh.
Vajza e dikurshme ka qënë aq
njomake, sa kisha frikë të vija buzët
në gushën e saj. Po kështu me “Loti
Alpin”: bukuria e lirizmit është aq e
freskët sa ke frikë ta lesh për më vonë
leximin e poezisë të faqes tjetër.
E doja dikur atë vajzë se ish aq e
virgjër, sa paprekshmëria e saj më
dukej hyjnore, aq sa turpërohesha
për energjinë e ndjenjave të rinisë…
Pavarësisht se në një formë tjetër,
instiktivisht tregova kujdes edhe me
“Loti Alpin”, se poezia e atyshme m'u
shfaq si një det i virgjër me imazhe
të holla Zvicre mbi dallgë dhimbjesh Shqipërie; të ndërroje faqet pa
kujdes, të bëhej se turbulloje diçka
tejfundësisht të kthjellët brëna saj.
Por ngaqë çastet te vetja jetojnë
më pak se koha që nevojitet për të
shqiptuar fjalën "publik ", tani që

po përfundoj së shkruari këto dy
fjalë për librin e poetit Agim Shehu, ndjehem përsëri pjestar i jetës
publike. Ndaj krahasimim e librit të
sapolexuar me vajzën që pata dashur
dikur, nuk e pashë të arësyeshme ta
mbaja "privat".
Kjo edhe për një arësye tjetër.
Ndonëse tani jam i martuar dhe
gruan time e dua shumë më tepër
se çdo femër në botë, para martesës
me Dusitën ka qënë një kohë që për
vajzën për të cilën fola, kam ndjerë
një dashuri të madhe. Nga ana tjetër,
kushdo që merr penën për të shkruar
letërsi, të paktën për mua, ka diçka të
shenjtë në vetvete. Dashuria e pastër
që kam për letërsinë më ka bërë që
të njihem nga afër me disa nga majat
më të larta të letërsisë botërore. Megjithatë duhet thënë se, aq sa dëshiroja të isha i dashuri i saj asajkohe,
do deshiroja të isha dhe autori i Lotit
Alpin sot.
Për mua ka qënë e pamundur sa
dhe e kotë që t'i kërkoja asokohe asaj
vajze të bukur të ma falte dashurinë,
sa ç'është sot e pamundur t'i them
Agimit të më falë autorësinë e këtij

libri të mrekullueshëm. Herë herë
nëpër faqet e librit i mbyll ato, si për
të shijuar një lodhje të këndëshme
poetike që të japin lirikat befasuese.
Të vjen natyrshëm mendimi: Si është e mundur që poeti, në moshën
e thyer, të shkruajë lirikat ndër më
të bukurat e jetës së tij?! Rinia ka
ardhur te poeti i moshuar, apo ai,
i përmallshëm, ka vizituar rininë
e tij?! I është përulur, dhe me falje,
për motivet që në rini diktatura nuk
mund t'ia linte të shpreheshin kështu lirisht, apo vetë autori i ri nuk i
kishte vënë re ato! Sidoqoftë, të vjen
në ndihmë gjykimi i Hegelit, se poeti
dëshminë e plotë e jep pas moshës 50
vjeçare, ahere kur është çliruar nga
klishetë e retorikës së ftohtë. Ja sa
ëmbëlsisht e percepton Shehu idenë
e Hegelit:
Vallzuesit venë drejt një ngjyre
dalin prej një drite...
Globi pas tyre shpejton rrotullimin
në ndrrimin e viteve (Shehu 44).
Lirikat e Lotit Alpin dëshmojnë
magjinë e vërtetë që ato duhet të
kenë, një harmoni të poezisë me filozofinë, ku ndjenja ështe vala dhe

mendimi është anija sipër saj. Lexuesi lundron në një muzg të lodhur
nga jeta dhe të bukur nga arti. Fjalë
të vëna natyrshëm në poezi si gurët
e ngjyrshëm nër mozaikë! Përmbi
to, marrim frymë si me frymëmarrjen e luleve spërkatur me një vesë
stuhie. Dufe ndjenjash që rjedhin
si ujvara, e rrotull tyre një blerim i
virgjër në rrëpira shkëmbejsh si të
vëndlindjes së autorit, të cilat nuk
i ndahen nga sytë. Mall për shokët
nën fluturime zogjsh të Shqipërisë,
shoqëruar nga plumbat… goditja
e autorit nga bandat komuniste në
fuqi, dhe pastaj, poema e mbylljes
"Faleminerit, Zvicër!"
Mirupafshim Shqipëri!
Ika se të dua shumë;
se desha të jem gjallë
dhe ca kohë për ty (Shehu, 84)...!
...Sot jam një meteor i djegur
Që këputet, e s'di ku bie (Shehu, 85)!
Lexoj këto lirika, e flas çiltër me
gjuhë poeti ato mendime që nuk
thuhen dot kurrë të plota, ashtu si
asnjë dashuri e bukur nuk shprehet
dot kurrë me fjalën e saktë që ajo
meriton. Ndodhesh midis reales e
ireales, në një lloj bote ënderash,
nga e cila nuk ke dëshirë të zgjuhesh
kurrë.
E ç'rëndësi ka që nuk arrita kurrë
për të qënë i dashuri i vajzës nga Bajza, e se po ashtu, ndoshta nuk do
arrij kurrë të jem autor i një libri me
të njejtin nivel si “Loti Alpin”! Gjërat
janë ashtu si janë dhe jeta është ashtu si është. Për mua është shumë
e rëndësishme që ajo vajza më pat
dhënë disa nga çastet më të bukura
për dashurinë time të herëshme. Po
kështu poeti Agim Shehu me Lotin
Alpin më hapi një dritare të re nga
një lendinë e virgjër poezie, diku në
shpatin e dashurisë sime për letërsinë e sotme.
Kënaqësia e përjetimit të lidhjeve të mia shpirtërore me këto dy
bukuri, disi të ndryshme në llojin
e tyre, do më mbetet e pazëvendësueshme. Në poezi, si në dashuri, e
rëndësishme është të mbetesh mirënjohës deri në fund para vlerave të
mëdha shpirtërore, të cilat mund të
mbijetojnë përjetësisht dhe brënda
një "loti". Poetit tonë të shquar në
mërgim këtë "lot" lirizmi ia dha Zvicra, dhe pikërisht në moshën e thyer
të tij. Se çfarë do të shkruajë ai më tej,
këtë e di vetëm shpirti si laborator
prej ylberi i poetit, aq më tepër në
mërgim ku lirizmi qëndron lidhur
te drama si blerimi te toka.
				
Citimet e punës: Shehu Agim. “Loti Alpin”. Tiranë: Albin,
2002.

