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QËMTIME

Poezisë brenda nuk i lejohet të
flejë edhe kur zien nën zjarr
ajo flet se kush u dogj dhe
prej saj kush po ngjitet i
gjallë duke u kapur 
nëpër flakë edhe në vdekje
i ka sytë hapur ajo
që e di që s’do kthehemi më
te vdekja e saj që bëhet e përjetshme

                               *(“Po të jetë flakë”, libri 
                                                                         “Udhëtim biblik”2012)

“As nuk e dija çdo të ishte ajo që po shkruaja. Vetëm 
se i mbërthyer te diçka ndieja shtrëngimin e kësaj dëshire 
gjatë gjithë kohës që lapsi më qe ngjitur në gishta...” Stefan 
Martiko.

Stefan Martiko është lindur më 12 nëntor 1948 në 
Shën Vasil të Sarandës. Mësimet e para i ka marrë 

në vendlindje. Shkollën e mesme e kreu në Teknikumin 
Ekonomik Nako Spiru në Tiranë si dhe ka kryer studimet në 
Shkollën e Bashkuar Ushtarake dhe Universitetin e Tiranës 
në degën Gjuhë – Letërsi. Talenti dhe pasioni për letërsinë 
të pikasura herët bënë që mosha 25- vjeçare ta gjejë me 
librin e tij të parë në poezi dhe pak vite më vonë boton librin 
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e dytë. Për më se 15 vjet ka punuar gazetar e redaktor në 
shtypin ushtarak. 

Si autor Martiko rikthehet me një angazhim të ri në 
vitet nëntëdhjetë, duke sjellë imazhin e një poeti të riformuar 
dhe të emancipuar që afirmohet shpejt dhe vlerësohet si një 
nga krijuesit shqiptarë me përmasa bashkëkohore,  ndër më 
të rigjeneruarit dhe rikonstruktiuarit në bërthamën e tij si 
poet, jo vetëm të brezit të tij, por përgjithësisht të poezisë 
post moderniste shqiptare, ai shënon evoluim intelektual në 
fjalën e tij dhe formën e vargut, apo prozës së shkurtër që 
me kalimin e viteve u bë pjesë integrale e krijimtarisë së 
tij. Për estetin Martiko poezia është mënyrë ekzistence. Ajo 
është filozofia dhe esenca e një qenieje sublime që jeton në 
shpirtin e poetit dhe ai çdo ditë e ushqen pareshtur nga libri 
në libër, nga koshienca në subkoshiencë. 

Jeta 

Deri sa me të s’di ç’të bësh
lëre ose jepua të tjerëve. Por si
t’ua japësh në formë mjalti të
tretur nëpër kupa qelqi. Të 
rritësh ditën e tyre apo të nxjerrësh 
nga brenda saj kohën. Qenka njësoj
si para derës së Parajsës
t’ia japësh mëkatet një tjetri
Don Kishotët
që mbeten varur mes dukjes dhe 
shpirtit lavjerrës të mjerë që as
ne s’dimë ku t’i vëmë në ballë
apo në qoshe t’ua marrim
mërzitjen për lumturi dhe ç’të bëjmë 
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me jetën që na e lanë kur i nxorëm 
nga strofkat bishat por i lanë pa i vrarë
dhe duke ikur mbi kalin gërdallë
tundin shqytën lebroze të mjerë
por të dashur na latë në 
dorë duke ikur mjerimin tuaj

Stefan Martiko *(Nga libri “Lumë i vonuar” 2006)
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NË VEND TË PARATHËNIES

KSOMBLA
 
Nga: Vasil Vasili

sprovë

Fjala “ksombël” rreket të tregojë: “Një copë a një 
kopje nga një vepër e shtypur dhe, kuptimi i rrjed-

hur, më i lakmuar, kopje e rrallë, e vjetër, me vlera njohëse”. 
Studiuesit ngazëllehen, kur fati i përkëdhel me një zbulim 
ksomblor.  

Kjo fjalë është zgjedhur nga përfytyrimi im si 
shoqëruese e poezisë së Stefan Martikos dhe si thelb i saj, 
që më jep mundësi këqyrje.

Tekstin duhet ta shoqërojë një mendësi miratimi si 
kusht për t’u futur në estetikën dhe në kumtin e tij.

Çdo gjë e lindur e madhe i rrëshqet denjësisht 
përcaktimeve. “Ai që i del zot të panjohurës vetëquhet ose 
e quajnë”, përsiat Stefani, i cili, poezitë në librin e pagëzuar 
“Trishtimi yt Mona Lizë”, i ka derdhur në prozë. Është një 
derdhje e natyrshme si në një enë komunikuese. Poezia i ka 
dhuruar prozës figurshmërinë, ritmin dhe frymën e brishtë 
dhe ka marrë nga ajo shtrat të thukët fabule dhe mundësi të 
arsyetimit të lirë.

Libri, edhe me të drejtën subjektive të autorit, është 
futur në kollanën e poezisë.
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Vizualisht, poezia është pingule zbritëse, me kah 
rëndese nga lart - drejtë një pushimi poshtë, në një bazë të 
bardhë.   

Ajo i shëmbëllen pikëçuditëses, që vet-shkarkon 
pingulsinë dhe, me domethënien e shenjës, nënkupton 
furinë e fjalëve që çlirohet në psikikë, si furi ndjenjash. Baza 
e pikëçuditëses, pika, ndan njëtrajtësinë zbritëse të vizës. 
Ajo përfaqëson me zhdërvjelltësi në rrumbullakësinë e saj 
vogëlane një vrundull të ngujuar, që pret të thithë tensionin 
e vizës. Viza me pikën  rikumbojnë.

Prozës i shkojnë (vizualisht) horizontaliteti i ndërprerë 
i tre pikave të heshtjes së nënkuptuar. Largësitë e barabarta 
të tre pikave janë masa ritmike në psikikë. Hapësirat e 
bardha ndërmjet tre pikave janë përfytyrimi i palëbyrur i të 
menduarit.

Proza e ka në formë njëtrajtësinë, në horizontalitetin 
vijëzor me zbritje.

Poezia është zbritëse si nga qielli, drejtë tokës poshtë 
(në ndjenjë). Proza është ecje nga një pikë e tokës së 
tekstit në një pikë tjetër të tij. Bashkimin e horizontales me 
vertikalen e bën me frymë stilistike.

Kufijtë e gjinive të artit prej kohësh nuk janë kufij.
Poezia e Stefanit ka zënë një kënd midis vertikales dhe 

horizontales.
Poezia është në thelb arkitekturë e sajesës subjektive 

me sistem figurativ, i cili është shëmbëllim i kujtesës 
dhe ksombël e psikikës pa tokë dhe kohë në tekst. Në 
përfytyrimin e artit, asgjë s’vërtetohet sepse pranohet 
paraprakisht matematika e sistemit figurativ dhe përmasa e 
poetit. Mendja ka rënë në kurthin e dëshirës nëpërmjet një 
spekulimi artistik pagan.

Me subjektivitetin e Stefanit mund të mos ulesh në 
të njëjtën ndenjëse, por në sistemin e tij të përfytyrimit 
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mrekullohesh.
“Ksombla” e tij është eklektike. Eklektizmi, si një 

mënyrë të arsyetuari, hyn në katet e epërme të vështirësisë. 
Thelbi i tij, është përpjekja për të vënë në një rrafsh poetik 
kohë me rrethana dhe cilësi të ndryshme, të cilat duhet t’i 
nënshtrohen një gjykimi të ri. 

Eklektizmi është i vështirë për t’u nënshtruar, se nga 
brenda tij dalin shumëzërsha me rrethana, të cilët kërkojnë 
një dirigjim mjeshtëror për t’u dhënë njëjtësinë. Sa më tepër 
shton historinë e tij njeriu, aq më këmbëngulës bëhet për ta 
përdorur atë. Brenda një çasti përsëritet qenia e botës dhe, 
një nga përbërësit e saj të shumtë, poezia. Prandaj, çastet 
duhet të fshihen për t’ju nënshtruar logjikës së artit. Kështu 
lind nevoja e të arsyetuarit eklektik si një sintezë dhe si një 
metodë logjiko-artistike e modernitetit.

Eklektizmi, që vendos në një rrafsh logjik edhe 
ngashënjyes rrethana dhe zëra të largët, duhet të përafërojë 
përfytyrimet në ato zona, që rrethanat nuk i kanë pasur të 
shfaqura.

S. Martiko, me ndërgjegje i shmanget stileve që e kanë 
mbytur veten me marrëveshje. Është veti e kësaj poezie, që 
të vërë në vështirësi gjatë leximit.

Një degëz vështirësie buron nga leximi i paramenduar, 
me mure. 

Stefani gjithnjë fshihet. Kjo është vetia e karakterit 
të tij poetik, që fqinjëron me pseudonimin artistik. Stefani 
nuk ka ndjekur hullinë e pseudonimeve, ai është poeti 
Stefan Martiko me një lidhje të drejtpërdrejtë, të shpallur 
me poezinë e tij. Ai s’e ka ndjerë tundimin e dëshiruar të 
maskës për emrin, por ka ndjerë kënaqësinë e fshehjes së 
njeriut Stefan Martiko, që është i barabartë me një skrupull 
moral, i cili është i barabartë me eufemizmin si i shprehur 
i tërthortë, pra një fshehje e ballores në të menduar ose një 
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kënd i ri shikimi, i zbuluar nga pashtershmëria kuptimore 
e fjalës dhe e vendosjes lineare ndryshe dhe në reliev të ri 
të saj.

Mund të thuhet se Stefani është poet i eufemizmit. 
Rrugë të tërthorta të shprehjes është skrupulli artistik i 
Stefanit.  

Madje edhe unin poetik e ka një shprehje eufemike 
sepse s’del kurrë i pastër si un i instinktit të gjakut.       

Ai s’gulçon, s’ofashan, s’është i lidhur me pasthirrma 
dhe shenja pikante pikësimi. Uni i tij poetik është i kulluar në 
napa të imta, që kanë lënë lartë mirësitë universale, por më 
shumë vlerat, që u ka lënë koha dialektikave të zhvillimit. 
Prandaj, brenda hapësirave të poezive të tij, ka shumë kohë 
të përzgjedhur dhe po aq simbole të përhershëm, që i ka 
bërë shtylla të mendimit të tij poetik. Dhe, të gjithë këtë 
ngarkesë të rëndë dhe të trishtë e ka në ekzistencializmin e 
tij, të lidhur me një nga kohët e sotme dhe shumë kohë të 
kaluara, të cilat, së bashku, kanë bërë këtë njeri që ne jemi.

Poezinë e ka ndërtuar me lëndë të lehtë si: pemët, 
të cilat askush s’i beson se kanë peshë, si të kremtet, si 
ëndrrat, si ikjet, si habitë dhe milingonat, nga nuk-e-ditë, 
nga keqardhjet, nga këmishët e trupit, nga fisnikët e ikur, 
nga unët e trishtuar, nga kohët, që vetëm kujtesa i ruan, nga 
lulet dhe nga zbrazëtira. 

Me fjalë të lehta nga dukja dhe nga pesha fizike, 
me të cilat mund të ndërtohej një poezi sentimentale, 
pëshpërimash, kohësh të humbura, por ka ndodhur krejt e 
kundërta. Nga e lehta e fjalëve, nga brishtësia, nga kuptimet 
e dyta e nënkuptimet, nga eklektizmi, nga vendosja e re 
e fjalëve, që ja ka kërkuar karakteri i tij eufemik dhe kjo 
mënyrë të shprehuri, ka dalë një botë e re, me të njëjtat 
fjalë, një rëndesë kuptimesh me pesha të lehta.
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Ndjenja e poezisë së Stefanit është e veshur me petkun 
drithërues të habisë dhe pafajësisë. Habia dhe pafajësia janë 
kategori kryesore të të shprehurit poetik të tij. Maksimat, 
diku në mes të trupit të poezisë, janë rrezatim për fjalët.

Edhe diçka e veçantë vërehet në këtë poezi: Ato vijnë 
si gjendje më përpara se si mendim dhe ta japin mendimin 
nëpërmjet ndjenjës të shtrydhur në atmosferë. 

Mendimi te Stefani s’ka strukturën e lidhjes së 
drejtpërdrejtë shkak-pasojë. Ai e zgjeron vetveten duke u 
nisur nga qendra dhe drejtimet janë të lojës poetike, janë 
masa ritmike në të cilat lëviz mendimi. Në lojën poetike ai 
përdor formula më pak të njohura për kohën dhe për njeriun 
në kohë. Kohën, herë e beson se është, herë e shpik në një 
askund dhe, përsëri e zhbën dhe, njeriun e shumëfishon nga 
vetvetja, drejtë cilësive të tjera shpirtërore. Stefani flet me 
siguri me pasiguritë habitore dhe pafajësore. Pasiguritë i 
bën mjete shprehëse. Flet me habitore dhe kjo është shenjë 
e dukshme e stilit të tij. Në përsiatje, dukja asnjëherë s’i 
mjafton se ka pezëm për dukjen, madje e shpërfill, se është 
i lidhur me thelbin e dukurive. Shpërfillja do t’ja ngrinte 
zërin dhe do t’ia shtonte pasthirrmat, por ai ka tonin e ultë 
të zërit poetik, ka tonin e duhur për natyrën e tij eufemike, 
për eklektizmin, që ka përvojën e kohëve dhe të zërave. Ka 
tonin e ultë, pa ekstazë po me pezëm dhe trisht për humbjen 
e fitoreve të njeriut. Është një folës... që bashkon tonin 
logjik me atë ngashënjyes. Zëri i poezisë së Stefanit e ka 
timbrin si të dalë në sekondat e para të krijimit të fjalëve, pa 
diktaturën e kohës me moral, që i rrudhi fjalët.

Sot, njeriu, i nginjur i këndon madhështisë së lëndës, 
që është shumës i sendeve të dëshirës, i këndon madhështisë 
pushtuese të lëndës, që ka tagrin e shtypjes së ëmbël dhe 
domozdoshmërinë e nevojës. Ndërsa poezia e Stefanit është 
një këngë rekuiem për dialektikën e kohës. Atje, arsyeja e 
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njerëzimit rritet dhe instiketet e njeriut rivrrullojnë. Të dyja, 
arsyeja e ftohtë dhe instinkti i nxehtë përplasen, ndërsa 
Stefani, kërkon të triumfojë ndjenja.

Uni poetik i Stefanit s’ka lidhje me unë-qendërzimin 
e një demirurgu, atë e shoqëron zonja e parë, përkorja. Me 
ndërgjegje e lë fjalën në vlerën e emërzimit, vetëm për t’u 
lidhur me lexuesin, por nëpërmjet vendosjes së fjalëve në 
reliev të ri, e shpëton fjalën.

Në poezinë e Stefanit, merr formë një ndërvarësi e 
re e fjalëve dhe, sidomos e kuptimeve rrjedhëse të tyre. 
Duket sikur fjala zbulon vetveten për një jetë të re të sajën, 
pikërisht nga vendosja eklektike e përfytyrimeve.

Stefani e shprish gjuhën për të rindërtuar poezi me 
mundësi të reja shprehjeje. Për këtë synim përkthen...
pavetëdijen e kujtesës dhe gjuhën e harruar të njeriut në një 
gjuhë me përfytyrime. Ai ka sistemin e tij të përfytyrimit të 
denjë për çdo poet.

Në ndihmë të prishjes gjuhësore..., ka thirrur edhe 
eklektizmin historik si një formë fantastike, që shoqëron 
mendimin racional. 

Ai ka bërë zhvendosje të përparësive poetike drejt një 
teknike shumëzërshe, ku mendimi i bindet... një gjeometrie  
të përfytyrimeve, ku pohimi dhe mohimi marrin vlera të 
barabarta, ku prishen tabutë e temave poetike, ku renditja 
e    përfytyrimeve është trysni e paqëllimtë ndaj poezisë 
tradicionale. Kjo poezi ka një seriozitet fisnik. Ajo ka dhënë 
dhjetëra gjendje të një mendimi. S’është e njëjta gjë, i njëjti 
mendim në gjendje të ndryshme.

Libri i S. Martikos ka brenda tretësira lirish filozofike 
dhe estetike të afërvlerëshme me një mendësi vetjake, të 
ngjashme me një hulli drite, që të jep mundësinë për të parë 
gjendjen e njeriut.

“Trishtimi yt Mona Lizë”, është një ksombël. Maj 2008
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 Letërsia si ushqyes i dijes dhe përvojës 
njerëzore edhe në kushtet e reja teknologjike e 

shoqërore

Evoluimi i letërsisë në kushtet e ndryshimeve 
rrënjësore që po pëson shoqëria sot, është një temë që na 
intereson të gjithëve, letrarë, apo jo. Kryesisht ky ndryshim 
i ardhur përmes arritjeve në fushën teknologjike, në fillimin 
e mijëvjeçarit të tretë, pasqyruar në këto dy dekadat e 
fundit në të cilat po jetojmë, me rolin klasik të letërsisë 
përmes komunikimit, përshkrimit, paraqitjes, civilizimit 
e zbukurimit të qenies njerëzore. Paraprirjes logjike të 
konceptit dhe ushqimit të mendjes, fantazisë, imagjinatës 
aktive dhe magjisë së fjalës e artit. Si dhe procesit të 
rikonstruktimit të debatit social e demokratik në lidhje me 
kohën, mbarëvajtja e mënyra e trajtimit prej planeve të dy 
palëve, lexuesit dhe autorit. Shekulli i njëzetë na tregoi se pas 
zbulimit të viseve të reja në një hartë tashmë të kompletuar, 
të planetit mëmë; njeriu iu kthye më shumë se kurrë – 
vetvetes. Poezia ka qenë përjetësisht pasqyra më e afërt, ku 
ai ka vënë re të gjitha dukuritë e ndryshimet e tij. Jo vetëm 
s’është thjesht rastësi, që të gjitha karakteret psikologjikë 
janë të simbolizuara nga personazhe letrarë, mitologjikë e 
klasikë, por është përgjigjja më e mirë se si leximi i disa 
“përrallave” të jep urtësinë që s’ta japin dot vite e vite të 
përvojës njerëzore. Në një krijimtari post moderniste siç 
është lëvrimi letrar i krijuesit Stefan Martiko të gjitha këto 
kanë rolin dhe shkëndijën e tyre, që pastaj e kthejnë në një 
zjarr herë shkrumbues e më shumëherë të qetë energjie që 
ndihmon njerëzit dhe përmirëson të përditshmen.

Aty ku shkencëtarët shohin zhvillimin e njeriut si 
një qenie që dominon mbi natyrën, mbi tërë potencën e 
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saj gjithnjë e më enigmatike që pasqyrohet më së miri me 
përkufizime të tillë si ai që bënë Prof. Susan Lindquist MIT 
Biologjisë, kur thotë se “Rreth 10.000 vjet më parë, njeriu 
filloi të zbuste bimët dhe kafshët. Tani është koha për të 
zbutur molekulat.” Të gjithë e dimë se në fakt, pa “zbutjen” 
e një perëndie tejet njerëzore siç është Fjala, asnjë gjë nuk 
do mund të arrihej. Pikërisht fjala është ajo që një poet si 
Stefan Martiko e mblat për ta bërë objekte të ndryshme, në 
dukje simbolike, por që lexuesi mund t’i përdorë si forma të 
një çelësi për të çkyçur të tijat barriera e kufizime mendore 
e psikike. Për të arritur tek kjo fazë krijimtarie e një poeti, i 
gjithë njerëzimi ka vënë shtratin e tij të thelluar të krijimit. 
Prandaj Martiko përherë i kthehet në shqyrtimet e tij Biblës, 
Moisiut, Homerit, Trojës dhe Itakës, si përfshirje por dhe 
bashkëkrijues të labirintit të një poeti kur ky vetë e nxit 
dhe rrëmon këtë si anëtar i tërësisë njerëzore dhe nderon 
shkrimin e diturinë që në monumentet e zanafillës së saj 
kulturore të qytetërimit tonë. Për të ardhur tek një poezi e 
vërtetë dhe e gjallë sot, duhet të kuptojmë se kemi kaluar 
secili me apo padijeni në të gjithë përvojën njerëzore që 
gëlon në shpirtin, mendjen dhe fizikun e një poeti. Të gjithë 
etapat historike që studion çdo degë e degëzim i shkencës 
dhe përvojës shkencore, në lidhje me shkrimet ndahen, 
përcaktohen e përputhen. Jo vetëm sepse konkretisht kalimi 
nga Parahistoria në Histori karakterizohet më së miri me 
shfaqjen e shkrimit, por dhe sepse siç cilëson në librin e tij 
“Atlantida tjetër” studiuesi Uolter Kapicoli (përkthim Kletia 
Çapi – 2019), njohja praktike e miteve, bëri që arkeologë si 
Henrik Shliman, të zbulojë qytete të humbura si Troja, (dhe 
nuk mund të mos përmendim të njëjtën metodë që përdori 
dhe Evans i influencuar nga ai për të zbuluar Qytetërimin 
e Egjeut në Periudhën e Bronxit dhe qytetin e lashtë të 
Knosos). Ai midis të tjerash nënvizon: “Me teknologjitë e 
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reja, njohuritë e fituara gradualisht janë vënë në dispozicion 
të një numri gjithnjë e në rritje të njerëzve dhe nuk mbeten 
domosdoshmërisht vetëm në dispozicion të një grupi të 
limituar. Për të dhënë një shembull, arkeologjia e shekullit 
të njëzetë ka evoluar në mënyrë eksponenciale, aq sa sot 
mund të themi se shumë «mistere» të së kaluarës kanë gjetur 
një përgjigje të përshtatshme. Nëse vijojmë mendimin, në 
shekullin e nëntëmbëdhjetë pothuajse nuk njihej ekzistenca 
e civilizimit sumerian, historia e Trojës konsiderohej të 
ishte një përrallë, Mikena me Tirintin konsideroheshin 
pjesë të fantazisë homerike... Nëse veprojmë si Shlimanni  
dhe analizojmë mitet, legjendat, tregimet e çdo populli nën 
një hulumtim racional, në mënyrë të rreptë dhe të përpiktë 
- gjithnjë pa paragjykime - do të shohim se sa dhe cilat 
janë provat e shpërndara kudo, të diçkaje të ndryshme nga 
bagazhi tradicional historik. Tekstet e shenjta, mbishkrimet, 
zbulimet arkeologjike të llojeve të ndryshme, repertori 
i letërsisë së shkruar dhe gojëdhënave, gjithçka mund të 
kontribuojë për të krijuar një kuadër shumë të ndryshëm 
nga ai që ne njohim sot, pa mundur ta korrigjojmë, me 
emrin Histori. ”

Duhet të ndaloj së pari në një këndvështrim personal, 
se mendimi filozofik, përtej atij politiko-filozofik, që nga 
gjysma e dytë të shekullit të njëzet e deri tani, mendoj se 
nuk përbën më një  diktues të rrymave klasike, në filozofi 
(se hapjen e një rryme të re, jo e jo). Ndoshta do të realizohet 
në vazhdim e duke u bazuar në ndryshimet rigoroze, urojmë 
dhe  racionale që po vijon shoqëria në vigjiljen e dekadës së 
tretë të shekullit të njëzet. Mendimi filozofik përdoret tani 
kryesisht për një praktikim të zgjeruar të mendimit kritik 
dhe kritikimit të çdo shqyrtimi.

I domosdoshëm, sigurisht, e aspak për t’u anashkaluar, 
ama nuk duhet harruar se filozofimi origjinal dhe ndriçimi 
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për “toka të reja” në hartë, tashmë vjen ekskluzivisht nga 
poetët. Ky konstatim ndoshta s’përbën një risi vetëm të 
kohës tonë. Veçse ky lloj cilësimi i ndërgjegjësuar, do 
t’i kthente leximit të poezisë së përzgjedhur hirin dhe 
respektin që i është pluhurosur. Them veçse pluhurosur, 
pasi nuk i heq dot lustrën këtij procesi, pasi gjërat vërtet 
të larta si metalet e çmuar, duke i gërvishtur, i bënë edhe 
më të ndritshëm. Nuk janë thjesht të veshur me shkëlqim 
në sipërfaqe. Përkundrazi është sipërfaqja – cektësia e çdo 
gërmimi të ri, (por ky është subjekt më vete diskutimi) – ku 
objekti i krijuar nga materiali i çmuar mund të oksidohet e 
ngjiten mbi të komponentë të përkohshëm, nga kushtet e 
bashkëjetesës mes faktorësh natyrorë  dhe vet rrethanave të 
tjera të paparashikueshme. 

Njohuritë shkencore janë të domosdoshme, por mitet, 
poezia, frymëzimi, qoftë edhe fantazia përveç perceptimit 
të plotë dhe ideal krijues të botës së një njeriu, ka dhe 
fuqinë e pashmangshme e primare, të përcillet lehtë nga 
brezi në brez. Nga kujtesa në kujtesë, pa qenë e nevojshme 
që të dyja palët, a njëra të paktën, të kenë përparësi ndaj 
njëra-tjetrës. Dihet gjithashtu se nuk mund të fantazosh, 
tërësisht diçka që s’e ke parë kurrë, së pari, por dhe së dyti, 
kur fantazon vë në përdorim anatomikisht, zona të tjera të 
trurit, duke i bërë aktive dhe të shëndetshme në dobi të të 
gjithë organizmit – kjo është e qartë dhe thotë shumë për 
qenien njerëzore dhe dijen që përcjell, qoftë dhe padashur, 
me anë të letërsisë. Kjo i bënë të mbijetojnë. Letërsia, 
përgjithësisht dhe koncepti poetik, veçanërisht, (shpëtimi 
mbi kohë i shkrimeve të lashta, për mendimin tim, janë ata 
me karakter e formë poetike, këngë, legjenda, mite, përralla, 
pikërisht sepse ritmi që është tërësisht qendra e artit, rima 
që përforcon ritmin, pulsi aktiv i përcjelljes së emocioneve 
dhe lëvizjes në të njëjtën kohë, i ka bërë të mësohen 
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lehtë dhe fuqizohen me mbijetesë) i flet imagjinatës dhe 
ndjenjës. Dy vetive të trurit njerëzor të pa imituara dot nga 
mekanizmat teknologjikë, që vënë anatomikisht në veprim 
kujtesën afatgjate në auditor. Këto dy dukuri, na kanë bërë 
të kërkojmë në çdo cak horizonte të reja. Zhvillimi ynë si 
qytetërim, vjen ekskluzivisht nga ambicia që vë në jetë këto 
dy cilësi në zenit të një shpirti praktik. Veç kësaj, pa këtë 
njohuri sublime për jetën dhe njerëzit, secili nga ne është 
tashmë, një viktimë vullnetare në duart e kujtdo që e zotëron 
këtë armë për të na njohur ne dhe “kategorizuar”, (shih: 
shfrytëzuar) analogjikisht. Po nuk qemë ne “prezent” për 
të krijuar dhe ndërtuar vetë trupin dhe botën tonë, u japim 
lejen dhe çelësat të tjerëve ta bëjnë për ne – dhe ç’është më 
e keqja për fëmijët tanë. Leximi me njohuri thelbësore dhe 
mundësia e tretjes së kësaj lënde aktive për trupin tonë bënë 
të njëjtën gjë, mbi organizmin e njeriut, që bënë një pjatë 
me ushqim. Plotëson dëshirën, vazhdon jetën dhe ndërtimin 
konstruktiv anatomik të tij. 

Stefan Martiko ka një përparësi në këtë arsyetim, si 
poet dhe krijues pasi përcjelli në radhën e tij të të jetuarit si 
person dhe të të ndjerit e vëzhguarit si artist kohën e tij të 
riprodhuar si imazh në vetvete. Na jep mundësinë të jemi 
prezent në këtë kohë nga prizmi i tij, duke u përdorur si 
busull të pozicionojmë vetveten.

Fizika teorike vë re sot dhe përkufizon ekzistencën e 
qindra dimensioneve, një gjithësie aspak të njohur vërtetë 
të cilat në mënyrën se si janë “palosur” veprojnë në “botën” 
aktuale. Kështu ne njohim tre-katër (hapësira gjeometrike 
dhe koha) dimensionet tona, si rezultat i palosjes së universit 
tonë në këtë mënyrë. Pra ajo që perceptojmë përcakton 
edhe vet botën tonë. Sa për mendimin filozofik, në kushtet e 
një shumëllojshmërie perceptive si kjo që jetojmë, revanshi 
i zbulimeve të pallogaritshme për tokën e kozmosin e 
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kryesisht i lëndëve të tjera të fizikës kuantike etj, më shumë 
se kurrë mund të debatojmë e rrahim ide të reja filozofike, 
për universin apo multiversin, që për mua si poete, nuk 
ka dyshim se Cern, apo Fermilab nuk mund të jetë kurrë 
i plotë në përzgjedhje pa vënë re më parë se ç’ndodh në 
të vërtet brenda njeriut. Kjo e bënë poezinë përgjithësisht, 
dhe të Martikos veçanërisht të vlefshme në ballafaqimin e 
kësaj pikëpamjeje, përderisa është një poezi që fillon tek 
mendimi i lindur i një thërrmije brenda thelbit të krijimit. 
Aty e ka zanafillën e pasi bënë një hark të gjatë e të gjerë 
kohor, mendësor, hapësinor, paradoksalisht njëkohësisht 
sa dialektik, aq edhe metafizik e rikthen atë si në një qark 
të mbyllur tek ajo thërrmijë fillestare e primare. Por që ka 
përfshirë çdo njohje e perceptim për t’i dhënë njeriut aftësi 
autodidaktike, brenda.

Kuptimi i një stadi të tillë ardhur nga meditimet dhe 
reaksionet e nënlëkurshme sa dhe të nën-meningjeve është 
mundësia e barazpeshtë e të jashtmes dhe të brendshmes së 
njeriut me teknologjinë. Sepse është poeti, pra si zbatimi 
praktik i frymëzimit shpirtëror që ka hedhur dritë në një tjetër 
dimension të njeriut: Koshiencën. Flasim për dimensionin 
shpirtëror, mbi brutalitetin në dukje të hormoneve dhe 
qendrave nervore që anti-veprojnë për të na dhënë ndjesitë, 
shquarjen, analizimin praktik dhe reaksionin elektro-
kimik dhe për rrjedhojë përgjigjet instinktive, ndjenjat dhe 
mbarëvajtjen, teprimet a çrregullimet dhe të gjitha veprimet 
e tërësisë së jetës njerëzore të tij. Ky diktim vjen që nga 
lashtësia dhe na bënë të stërhollojmë, por dhe pranojmë si 
një të vërtetë pa kushte se njeriu, (ndoshta jo gjithmonë, as 
jo të gjithë), mund të perceptojë, (mbase jo komunikojë, por 
tek e fundit, pse dhe jo?) dimensione të tjera. Dhe meqenëse 
ra fjala, le të na lejojë Madhëria e Saj Poezia, t’ua bëjë sërish 
këtë pyetje: Jemi vërtetë të sigurt? Pyetje që ua bëjë drejt 
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për së drejti dhe individualisht, në lidhje me qenien tuaj, jo 
me ndonjë intrigë a histori mitike konspiracioni. Universe 
paralele. Jetë paralele. Jetë të përtejme... çfarëdo lloje 
emrash dhe etiketimesh, janë të shpikura nga njerëzit, apo 
mos ndoshta, të nuhatur nga njerëzit? Poetët sidoqoftë dinë 
të përgjigjen sot e përjetë më qartë se shkencëtarët. Dinë të 
përgjigjen me ndërgjegje/?/ a me urtësi ndërdimensionale. 
Të dytët ndodh jo rrallë të buzëqeshin me këto dilema, për 
të vërtetuar me përgjigjet e tyre, se në fakt është buzëqeshje 
naiviteti se ose nuk iu kishte shkuar në mendje më parë 
për një pyetje të tillë, - dhe po s’qe pyetja e duhur, s’ka 
si dhe përgjigjja të jetë e duhura. Veçanërisht në gjuhën 
e tyre. Ose se përgjigjja do të qe një poezi me shumë 
fantazi, shumë pyetje retorike, a jo dhe së fundi tre pikat e 
heshtjes, a vazhdimit të përjetëshëm. Bashkimi i të dyjave 
sjell triumfin. Sot shkencëtarët këtë fakt e kanë pranuar 
pa mëdyshje. Është poezia ajo që na ndihmon dhe në 
termëzimin e përkufizimeve të thjeshtëzuara. Përdora jo pa 
shkak rrymat e shkencave kuantike, që mendohet se janë 
deri tani stadet e fundit të zbulimeve të reja, por dhe nga më 
paradoksalet në lidhje me fizikën njutoniane, a gjeometrinë 
euklidiane e përgjithësisht ç’kemi mësuar deri tani. Sa herë 
që më bie të lexoj mbi ndonjë studim nuk mund të mos 
përmend Aristotelin që thotë se “Thelbi i enigmës është të 
shprehë faktet e vërteta, nën kombinime të pamundura”. 
Dhe çdo poezi fsheh brenda vetes dhe ua zbulon adhuruesve 
të saj enigmat e dimensioneve të shpirtit. – Kjo enigmë që 
fshihet edhe në poezitë dhe shkurtimat e prozës me karakter 
poetik të Martikos, është që tërheq vëmendjen si krijimtari. 
Dhe interesantja sublime nuk është zbërthimi i saj, gjë që 
mund të përfshijë, ose të jetë kryekëput i parëndësishëm, 
hermetik, intim personal ose dhe i pakapshëm si mjegulla. 
Nuk ka rëndësi saç është qëllimi i vënies re dhe irritimit të 
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sinpaseve tona nervore nga mënyra e konstruktimit të saj. 
Tanimë që biologjia kuantike thotë për shembull se 

fakti është që ne njerëzit, si dhe shumica e kafshëve të 
studiuara, atë që bëjmë vërtet është të «dëgjojmë» molekulat  
me zonat më të ndjeshme në hundë dhe të «shikojmë» me 
nerva; të «dëgjojmë» ngjyrat, « të tresim» diellin si një 
ushqim dhe këtë jo si një formë e larmishme e fjalës, por 
si një përshkrim identik i procesit funksional që ndodh 
në shqisat e nuhatjes, në shqisat pamore, në studimet mbi 
kafshët, fotosintezën, trupin e njeriut si qenie biologjike. 
Mendoj pra, se sa e vlefshme ka qenë mendja e hapur nga 
arti dhe poezia e të gjithë këtyre estetëve të guximshëm që 
krijojnë shtrat të ri për fjalët. Duhet të të shkoj mendja diku 
që ta bësh fjali dhe mendim, e nuk mund të ndërtosh një 
asgjë pa letërsinë imagjinare, pa poezinë. Kushdo që ka 
marr pjesë në mësime të thjeshta pikture, apo qoftë edhe 
seminare mbi bojërat e ndryshme industriale (në dhjetëra 
degë të profesioneve modeste si ato të bojërave të ndërtimit 
e dekorimit të ndërtesave, të riparimit të fasadave urbane 
dhe veprave të artit, automjeteve, parukieri e sa e sa të 
tjera) specialistët këshillojnë të “flasësh” me bojën dhe ta 
“thërresësh” një bojë kur do të bësh një përshtatje ose një 
kombinim. Ta thërresësh që të të vij në mend sepse vetëm 
atëherë bëhet e vërtetë dhe e kupton tërësisht a është ajo që 
kërkon. Pa “thirrur” pra fjalën të ngjallësh fantazinë, nuk 
mund të shposh tokën dhe qiellin, as terrin dhe dritën. Këtë 
lloj ndërveprimi dhe aktiviteti sinapsesh pra, jep realisht 
poezi si e Stefan Martikos. Duke konkluduar këtë s’kemi 
veç t’i rikthehemi triumfues ballafaqimit të një vijimi të 
përbashkët të shkencës me letërsinë poetike në mendjen dhe 
formimin e ajkës së shkencëtarëve: “Nëse e keni menduar 
shkencën si një gjë të qartë dhe e të sigurt – konkludon 
Nobelisti i fizikës teorike,  Richard Feynman (1918-1988) – 
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eh, kjo s’është veçse një gabim nga ana juaj”, prandaj duke 
vazhduar me Aristotelin themi: “Poeti duhet të preferojë 
pamundësitë e mundshme ndaj mundësive të pamundshme... 
Arsyeja që poezia është më filozofike dhe më serioze se 
historia, është se poezia shqipton të vërteta universale...”

Ritrajtimi i një lënde letrare 
si ajo që fal poeti Martiko tek lexuesi

dhe përvetësimi për dritësimin vetjak tek secili

Lumë i vonuar... (“Lumë i vonuar” është titulli i librit 
të pestë me poezi të autorit Stefan Martiko, botuar nga Sh.B. 
Milosao në vitin 2006, redaktor Pandeli Koçi) është, një 
nga etapat që personifikon më së miri personalisht poetin 
Martiko. Kjo sepse siç e sipër përmendëm ndonëse vetë 
zanafilla poetike e autorit daton përgjatë viteve shtatëdhjetë 
të shekullit të njëzet dhe ndërsa vetë mosha e poetit qe mjaft 
e re, përderisa përshkonte diçka para mesit të dekadës së 
tretë të moshës së tij njerëzore mbi këtë planet, me dy libra 
poetikë, madje, brenda një periudhe prej pesë vjetësh – 
relievi i dendur e i vazhduar krijues, zotërues nga fundi i 
viteve nëntëdhjetë dhe në vijim, i autorit Martiko, me një 
tërësi prej rreth pesëmbëdhjetë botimesh, por kryesisht me 
pretendimet e formën e një letërsie tashmë të përmasave 
botërore e vlerësimet e shumta, përcaktojnë këtë përtheksim. 

Libri “Lumë i vonuar” me poezi të poetit Stefan 
Martiko, - vjen duke përforcuar pozitat e tij në letërsinë 
shqipe dhe mirëpritet nga të gjithë ata që e njohin kritikë 
e lexues si një krijimtari që veçon dhe trajton një lëndë 
të mirëfilltë pothuaj patologjike që simbion me realen e 
surealen në mënyrë origjinale e vetë poetin që inspiron 
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pareshtur me principet morale të poezisë.
Shkrimtari e esteti i njohur Sadik Bejko pohon plot 

frymëzim e bënë ekzaminimin si një vëzhgues, por dhe 
admirues njëkohësisht, që kupton se duhet ndaluar një 
grimthë prej kohës që disponojmë, t’i hedhim një sy e të 
shijojmë siç shijohet arti, aty ku pamundësia e jetës, bëhet 
mundësi magjikisht: “ Stefan Martiko... është shembulli 
i një poeti që di ta kapërcejë e ta shndërrojë tërësisht 
vetveten. Një poezi kjo që nuk shkëlqen në fragmentin, por 
në tërësinë e tekstit që të thith me urtësinë e hidhërimit 
të imituar e të përimituar në çdo moment, në një ditar 
tronditës të përballjes me veten, përballje në thellësi, në 
lakuriqësinë e ligështimit, të përhumbjes, lodhjes. Si me një 
turrielë të hollë ai ndan në mish fijet e përballjes me veten 
në analizën e akullt të një dhembjeje tëhuajëzimi të pafund, 
por të pranuar si një plagë që buron nga brenda, nga jashtë, 
nga të afërm dhe të largët, nga e kaluara dhe nga e sotmja, 
pranuar që ajo të përsëritet e ti të mos plasësh sa ta çosh tej 
e më përtej vetveten në dramën tënde të jetës.” 

Është e vështirë që dikush të nisi një udhëtim të 
hollësishëm në brigjet e letërsisë së një krijuesi (veçanërisht 
të poezisë së tij), pa iu referuar përpikmërisht, sigurisht e 
pareshtur vargjeve të këtij vetë. Njëkohësisht është e vështirë 
që dikush të shkruaj për to dhe t’i përcjelli si komentues 
a vëzhgues, pa u mbështetur dhe pa iu bazuar ndjenjave 
që ato përcjellin tek shkruesi personalisht. Kjo përderisa, 
përveç se ka gjasa që zgjimi i tyre të jetë dhe një nga arsyet 
kryesore të këtij që të ulet e radhitë ato që frymëzohet të 
shkruajë, edhe pikërisht sepse arti mund të përshkruhet 
vetëm si një gjithësi e koklavitur eksperiencash ndjesore. 
Gjurmimi e ndriçimi i të cilave përligj ekzistencën e tij. 
Sikurse pagëzimi i tyre me fantazi medituese e origjinalitet 
kreativ, përbënë embrionin filozofik të këtij arti. Sipas 
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Borges, të shkruash është arsyeja më e madhe e të jetuarit 
dhe Libri është vlera Supreme. (“Labirinti Borges” – Sh.B. 
Onufri 1999; përkth. F. Papleka) 

Një libër i tillë si ky që kemi në shqyrtim përcjell të 
dy këto mendime: krijimin thelbësor të artit, nga krijuesi 
(udhëtimin e tij që nga periudha kur ishte një ferishte 
në gjirin e poetit, botimin, e deri në kohën kur merret 
për analizë) dhe më pas  përsiatjet e një tjetri vëzhgues. 
Së bashku me gjithë ç’kanë shkaktuar në opinionin e 
këtij të dytit. Ngacmimet e brendshme e të jashtme, që 
pashmangshmërisht është tashmë një vektor i përbërë 
forcash e kahesh, si rezultat i jetës individuale të artit në 
gjirin e një shoqërie liberale, mendimtare e kritike; përbën 
një silogjizëm për lexuesin.  E thënë kështu ajo përmban, 
jo vetëm përkufizimin e thjeshtë të këtij termi si një 
arsyetim formal, që bazohet në dy gjykime të dhëna si 
premisa, për t’u nxjerrë një gjykim i tretë i pavarur nga 
vetë lexuesi, por edhe si një shkallë mbështetëse për 
një botëkuptim të thukët të vetë trajtës letrare, në çdo 
lloj forme e origjine. Sepse përderisa pasqyra – sipas 
Bernard Shout – na sjell përshkrimin e paraqitjes së 
jashtme, të brendshmen, atë të shpirtit, na e tregon arti; 
ajo çka na pëlqen në art, është analiza më e mirë sa të 
bukur jemi dhe meqë e bukura s’ka kufij në pafundësinë 
e saj, s’kemi as ne brenda artit, si shijues, si lëvrues, si 
studiues. 

Mund të jemi tre në një, akoma edhe kur nuk jemi 
artistë. Sepse të shijosh nëpërmjet leximit mbi artin, 
edhe kjo kërkon një pjesëmarrje aktive brenda procesit 
krijues, por edhe evoluimit të vetë artit fillestar brenda 
nesh. Arti i autorit, në këtë rast arti i plotë i Stefan 
Martikos, në këtë mënyrë, me gjithë komponentët e tij 
që e kanë gërshetuar dhe ngjyrosur të bëhet i tillë, rifillon 
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një jetë të re. Pra dhe një pikësynim sekondar që merr 
tanimë – me peshën e vetitë e një lënde bazë – dhe po 
kështu trajektorja e flurudhës së tij për tek lexuesi. Qoftë 
ky i fundit i njohur paraprakisht me vlerat e qëllimet e 
hershme të artit dhe të vetë artistit, si prurje me të drejta 
themelore e hierarkike; qoftë si një i sapo ofruar të nisi 
një të tillë udhëtim dhe që do njihet në vazhdimësi, 
përmes dhe paralelisht, me artin – me anë të silogjizmës 
konkrete. Si në rastin e parë, ashtu edhe në të dytin, 
larmishmëria e qëllimeve për të marrë në dorë një libër 
të tillë, mbiçmohet nga një pakt më shumë me gjykimin 
silogjik që do ta përdorë në vazhdimësinë e vet letraro-
formuese. 

Krijimet e Martikos, mund të qëmtohen me këtë 
pikëpamje, pasi letërsia e tij merret si një pikë referimi 
sepse vjen si prodhimtar i kësaj “Lënde të parë” mjaftë 
interesante, në sintezë dhe në ide, qoftë edhe në një vëllim 
të vogël. Është nga ata autorë që në vazhdën e gjerë nuk të 
falet haptas, as të merr me të mirë që ta duash ndaj kap dhe 
“irriton” shpesh, por nuk kalon në harresë kurrsesi të dy 
kahet e lexuesit aktiv. Atij që e kupton dhe e percepton artin 
e tij si një çështje sublime që duhet ndjekur vëmendshëm 
dhe atij që e veçon si hermetike e jo shpesh e shmang me 
ndjesi inferioriteti. Brendësisht së paku. Sepse Martiko 
i shërben një gjinie e një lloji që nuk mëkon thjeshtësinë 
e identitetit të njeriut, as ndjenjave të këtij, që janë dhe 
harta kryesore që na bënë të njohim veten dhe të afërtin, 
njeriun dhe qëllimin e tij jetik. Ai e di dhe e paraqet përherë 
kompleksitetin e qenies njerëzore, e njeh dhe ajo që e bënë 
më rezultativë, për mendimin tim si lexues i shkrimit të tij, 
është pikërisht mbështetja mbi të tijat përvoja, mbi të tijat 
perceptime dhe mbi të vetat dritë-hije që sheh jashtë dhe nga 
jashtë, brenda dhe nga brenda. Letërsia e tij vjen thellësisht 
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personale, por si çdo botë drejt të përjetshmes ajo vjen e 
hapur mendësisht duke të lënë dorë të lirë t’i japësh të gjitha 
faqeve të saj të ndriçuara ndryshe, si një objekt a pamje e një 
strukture kristalore ku polarizimi e magnetizmi, i orienton 
vetë atomet të ndërthuren me një përsosmëri ekuivalente 
me të kundërtën e saj, kaosin, për të balancuar qenien dhe 
ekzistencën. 
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LUMË I VONUAR

Hapësirat kur i kap në
befasi nuk kërkojnë dëmshpërblime

*(nga poezia “Kostumi i prerë ngushtë” – «Lumë i vonuar» Fq. 56)

Nga Shtëpia Botuese Milosao, nën drejtimin e po-
etit të vithisjeve mrekulluese Agim Mato (streha 

poetike që do e gjejmë që nga kjo pikë e krijimtarisë së 
Martikos deri gjatë shkrimit të këtyre radhëve, (gusht 2019) 
me redaktor personalitetin e Letrave Shqipe Pandeli Koçi, - 

Shprehja e parë, që hap këtë libër të dashur poetik të 
Martikos, “Lumë i vonuar”, është dhe një nga sheshpushimet  
(të luaj me fjalët, sepse titulli i poezisë është “Sheshpushimi 
i erërave” fq.3) e mendimeve që të detyron të ndalosh, para 
se të marrësh frymë disa herë. Për të nisur sërish rrëpirat 
e gjithë kombinimeve të fjalës martikjane që gjithherë do 
të të provokojë pa drojë, pastaj një a qindra sekonda më 
pas do t’i kuptosh. Ani se, mund thjesht të përqasesh. Do e 
kuptosh me manualin e rëndesës së shpirtit e si Arkimedi, 
do zbulosh dendësinë brenda peshës dhe vëllimit, sepse do 
kuptosh masën e derdhjes së ngazëllimit, që është e njëjtë 
me atë të fërgëllimit që merr kur provon të kuptosh diçka 
mbi të zakonshmen, pasi kurora e artë e artit, zhytur në ujë 
për provën llogaritëse, do të jetë veç prej ari të kulluar. Tek 
shprehja që përmenda bëhet pra fjalë për një gjetje të bukur 
metaforike, jo vetëm në trajtën e mirëfilltë morfologjike, 
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por siç ndodh rëndom në librat e mëpasshëm të Stefanit 
dhe përbën një nga atutë konstruktive të vargut të poetit. 
Në këtë libër kanë marrë pamjen e plotë me të cilën do t’i 
ndjekim në të gjithë krijimtarinë e tij, si dhe strukturën e një 
vargu që nuk përfundon shpesh aty ku përfundon mendimi: 
Era që ngriti pyetjen vet e/ Rrëzoi me gjethet. Filozofi/ Krejt 
e shtrembër pa/ Paraardhës. Qetësia/ Erdhi e prishur nga 
burimi... dhe kur poezia mbyllet me “Atëherë s’mban mend/ 
Në ç’klithmë dëshpërimi i/ Kam thirrur erërat për ta/ Vënë 
kokën në gijotinën e tyre.”. Gjithkush pra, që hap një libër 
dhe nis e lexon me këtë hapje, e kupton se ai një çerek orësh 
që ke lënë për të shfletuar një libër të ri, si një përshëndetje 
me ndonjë pasagjer të rastit në sediljet pranë, të ndonjë 
udhëtimi rutinë, nuk është për këtë libër dhe se do të të 
tërheq pranë vetes për t’ju rikthyer, akoma dhe pas leximit 
të kujdesshëm. “Ra pika e parë e gabimit nga/ Maja e penës 
nga horri i vogël virus/ I kompjuterit. Kur unë e mbylla/ 
Përfundimisht grykën dhe/ Djajtë i porosita si ushqim të/ 
Përdorin frymën e mbetur/ Por nuk kishte mundësi tjetër/ Sa 
të delte prej gogolit të vet/ Hitleri. Ja dhe ca horra të tjerë/ 
Si Aleksandër të vegjël ranë/ Mbi fletoren e poezisë sime/ 
Pse vallë të tërë vdiqën dhe mos/ Vallë kishin shumëzuar 
veten/ Me pasardhës të denjë që nuk/ E shenjtëruan dot një 
thembër/ Të vogël Akili ” (poezia “Porosi për djajtë” fq. 45)

Tek “Lumë i vonuar” poeti ka sjell vargun filozofik po 
aq të ballafaquar me atë hermetik, madje është një nga më të 
dukshmit në këtë prizëm të poetit dhe më përfaqësues deri 
tanimë. Ky ballafaqim ndërmjet filozofisë dhe hermetizmit 
që është një dyzim aq i përputhur sa që nuk mund të 
përcaktosh ku fillon njëri dhe ku mbaron tjetri, kanë sjell 
tek “Lumë i vonuar” një piedestal të padukshëm që e veçon 
nga shumë libra të të njëjtit zhanër në poezinë bashkëkohore 
shqiptare. Dhe poezia vetë është e ndërgjegjshme për hiret 
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që lë. Profetizon dhe mahnit: .../ Etja e gjeti fantazmën e 
vet/ Të përdhunuar dhe iku/ Unë do t’ju ndih të rri dhe ca 
kohë/ Në mendje. Strehë e/ Çuditshme kjo si një/ Raft arkivi 
i mbyllur/ Fantazma nuk më ngjante fare/ Tek shuante etjen 
time/ Si e krijova ashtu në një/ Prehje gjumi e tëra qe/ Prej 
flake dhe unë rendja/ Ta shuaja. .../” (poezia “Fantazma” 
fq. 4); “Kush e ka radhën me sa duket/ është jashtë radhe. 
Do të/ vriten të tjerë dhe ca më shumë/ ndërgjegjja ime/ që 
iu vu në mbrojtje por dot/ nuk e shpëtoi. Ti – tha ai –/ e ke 
radhën duke mos e parë kush ishte. Tavolina ishte shumë e/ 
rrumbullakët në formën e një/ gjarpri kutullaç që tani po/ 
kafshon veten. .../...”

Sa për cilësimin e strukturës së një vargu që 
shpesh nuk përfundon me mendimin që nënvizova pak 
më sipër, desha të ndalem me disa dukuri. Kjo pasi 
përveçse është një nga shprehitë e times poezi dhe 
krijimtarisë së «shpërfytyruar» me ngjyrime surealiste 
që vë dhe unë në përdorim si poete (dhe e pranoj me 
kënaqësinë e nxënëses se është dhe një nga elementët që 
kam përforcuar gjatë kontaktit të poezisë së Martikos, 
sepse qe një provë më shumë, që më siguroi se mund 
të bashkëngjitet në poezinë shqiptare, pa asnjë rezervë 
dhe ndjesi, se mos vjen si një huazim i keqtransformuar, 
por përkundrazi, si një huazim frymëmarrëse që i bëhet 
poezisë me evoluimin e saj). Është një mjet pra, më tepër. 
Është një mjet figurativ që (përveç qëllimit primar që kur 
ka bërë debutimin fillestar, si shenja të një profili të ri, 
për risi në formë dhe tërheqje vëmendjeje, larmishmëri 
dhe radikalizëm) unë personalisht kuptoj dhe deshifroj 
tek krijimtaria e këtij lloji, pasi me këtë qëllim e përdor 
në vargun tim, - si një element që pajis poezinë me 
disa shënime drejtuese si ato të shenjave të qarkullimit 
që natyrisht dhe tradicionalisht kanë për rol ta bëjnë 
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shenjat e pikësimit në një tekst. Me mungesën e tyre të 
paramenduar prej poetit, dhe reduktimit të vullnetshëm, 
struktura e thjeshtë e thyerjes dhe e ndërtimit të poezisë 
ndihmon për ta përpjestuar dhe komanduar leximin 
ndryshe, e po kështu edhe përvetësuar. Duke e parë 
pra të shumëpërdorur mënyrën se si fjala e mbylljes 
së mendimit, që ndryshe nga tradita nuk mbyll vargun 
qendror të këtij mendimi, por hap vargun e ri, pasardhës 
– të ndihmon ta lexosh tekstin si një përbërje kompakte 
dhe të njehsuar. Si një mirëkapje duarsh bashkënjerëzore 
për kacavjerrje, por me këtë rast të jep dhe energjinë e 
prekjes, përveç mbajtjen, prandaj më pëlqen shumë 
një thyerje e tillë që i jep trup vet mohues vargut për 
përforcimin e mendimit të gjithë poezisë. Siç e kisha 
cilësuar dhe më parë kjo mënyrë të vë të përqendrohesh 
më shumë sepse kuptimi bëhet akoma më i luhatur. Më 
dyshues. Dhe padyshim përcjell më shumë ngjyra në, për 
shijimin dhe me të tjera shqisa, larmi garniture që gjithë 
sesi do të jepej me anë të kuptimit dhe kombinimit të 
fjalëve, por me një estetikë tjetër dhe përzgjedhja e kësaj 
konkretes. Jep dhe unifikimin e një dëshire për largimin 
prej uniformës së shterpëzuar nga shumëpërdorimi si 
një tokë e mbjell pa pushim, apo në më të mirin rast të 
përsëritur pamasë. 

Poezitë e Stefanit tek libri “Lumë i vonuar” janë bërë 
më të kursyera në vargje, (në një përllogaritje të marrë 
mesatarisht) me më tepër alegori dhe metaforat janë në 
shërbim të plotë të boshtit të grup-vargut, që përmenda 
më sipër. Pasi tek “Lumë i vonuar” poezive vështirë t’u 
kuptosh një bosht statik. Padyshim ai del nga sensi i fabulës 
drejt  një poezie ku figurat letrare janë si degëzime përreth 
e që po të zhvishje prej tyre, përsëri do të mbetej trungu i 
idesë. Tani idetë në poezi janë të shumta dhe përbëjnë më 



30

shumë se një pamje. Koha që ngec herë pas herë në sagjen e 
njomur të poezisë dhe nënkuptohet prej kohës së foljeve dhe 
ngjarjeve që dëfton e përshkruan, që herë kanë trajtën e një 
përgjithësimi, e herë të një veprimi që kryhet në atë moment, 
ose sapo është kryer, e të tjera gjithashtu është e luhatshme. 
Martiko i sillet shqyrtimit të qenies, ekzistencës dhe temave 
subjektive e objektive me të njëjtën mënyrë, si përshkrim 
të një bote që e ka krijuar rishtazi dhe individualisht. Ai 
bën një kolazh materialesh që nuk e ke menduar se do të 
mund të bashkoheshin ndonjëherë në të njëjtin ambient, por 
që kanë një harmoni të mahnitshme, nga kjo botë. Botë që 
herë kalon në dritë e të zbulohet befas, e herë në hije për të 
ndriçuar një element të vetëm, apo dhe heshtjen dhe terrin 
e asgjësë, kësisoj të lëvrueshme nga mendimet e tua vetë..: 
“ ../ ... Rrugës/ Atë e shtonin ëndrrat që/ Edhe ato donin 
të hanin/ Përpikëria dhe konçiziteti nuk/ Më kanë pëlqyer 
sepse nga/ Trandja gota jote me buzë/ Trëndafili u thye. ../.. 
” (poezia “Gota me buzë trëndafili” fq.7); “.../... Unë/ Duhej 
të isha krejt i qartë/ Pa dyshime anash/ Kur më gjuanin/ 
Me lumturi më tepër/ Mbushej pylli/ Sa për liritë e mia të 
tjerët/ Tani i tërheqin si kapistër/ Sepse morali zë morra 
pa shembuj. Shpirti im dreqit/ Me kohë do t’i ishte shitur. ” 
(poezia “Kur me lumturi më gjuanin” fq.12); “Nga peizazhi 
i djeshëm/ Një gjethe qe këputur dhe një zog/ Mungonte 
por qe shtuar një problem/...” (“Peizazh me zoge gjethe” 
fq.19 ); “.../ Një ditë si një vrap i shkurtër/ Kish rënë në 
një gropë/ Ajo që kish qenë e qeshura ime/ Dhe nuk i dha 
fytyrën/ Asnjë epoke. Ajo ditë/ Që pothuaj nuk jetoi/ Është 
tani lëmyshku në mur/ Ajo kryengritje që nga indiferentizmi/ 
Ynë mbiu/ Për të rrëzuar murin”(“Dita që ra në një gropë” 
fq.23); “.../.. Unë mbeta varur në shikimin e tij/ Si bretkosë 
në sqepin/ E një lejleku. Dera u hapë dhe fryu/ Pak erë. 
Gjërat në vendin e vet/ u çliruan nga ankthi dhe ai tha:/ 
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Trupi është makinë, jeta nevojë. Çohu/ Të marshojmë drejt 
fundit” (“Te Okulisti” fq.25) dhe poezia që po e sjell të 
plotë “Pikturohen cicërimat” nga faqja 22 e librit: “Kam 
lejen të sodis këtë qytet/ Të ngre trikëmbësha për t’u varur/ 
Sa bukur është pamja të sodisësh/ Brenda qytetit dhe veten/ 
Një cinxurr vazhdon këngën e harruar/ Pastaj papritur i 
pret tërë lidhjet me botën/ Zonat bosh të mungesave/ Duhen 
mbushur me përfytyrime,/ si mjegullat, zogjtë pikturohen, 
pa cicërimat/ automobilat pa përplasjet/ zemra ime pa 
ndjenjën/ që ngadalë po shuhet/ Tani nuk vrapoj më të kap 
maja/ Qofshin ato edhe me dëborë/ Flamurët iu dorëzuan 
stuhive/ Që fryn aq pa kohë. Ti e ngrite shtëpinë/ Dhe ëndrrën 
brenda saj. unë e shoh/ Por ëndrra çahet si lëvozhgë/ Dhe 
unë para boshësisë jam ”. 

Tek libri “Lumë i vonuar” poezitë unë i shoh si të 
kenë krijuar tashmë inde të gjalla që bashkëveprojnë në 
një poezi. Janë shumë qeliza-fjalë, të të njëjtit lloj dhe 
me të njëjtin funksion (që përbëjnë indin) dhe së bashku 
përbëjnë organin jetik, fabulën e poezisë dhe identitetin e 
saj të ekzistencës. Por ndonjëherë kanë dhe kryeneçësinë të 
duan të jenë autonome. Pasi nuk kemi më një ajkë vargjesh 
që përbëjnë një poezi, por një silogjizëm artistik. Titujt e 
poezive, janë pjesë e këtyre indeve. Shenjat e pikësimit, janë 
shterur deri në ekstrem. Rrallë gjen ndonjë presje. Shumë 
herë mungojnë edhe pikat, brenda poezisë dhe tek shumica  
syresh të vargut mbyllës tek secila poezi përkatësisht. Këto 
kanë rëndësi të cilësohen për dikë që do të përzgjedh mënyrë 
të re të ndërtimit të poezisë së tij, leximin më të thjeshtëzuar, 
por dhe sepse janë pjesë jetike, atu të librit, që siç cilësova 
më sipër secili libër ka të vetat. “Nuk është gjetur pika ku 
takohen/ Ndaj të gjitha sillen në ajër/ Lypin kohë tek njëra-
tjetra/ Filozofia i lutet jetës – unë/ I lutem poezisë të mos vij/ 
Se është ende herët/...” (nga poezia “Pezull” fq.29)
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Sekuenca me bukuri estetike dhe emocion që mund të 
veçosh edhe në këtë libër gjen kudo, por ndryshe nga libri 
i mëparshëm, shpesh janë më të shtrira e të zgjeruara dhe 
është më e vështirë t’i ndash si të shkëputura, pasi fuqia e 
tyre është tek bashkësia e mendimeve; megjithatë përsëri 
desha të veçoj: “Në Parkun e Hënës marrëzia bën lojën 
e vetë/ Dhe e qeshura këtu nuk ka faj/ Këtu bota ushtron 
gjymtyrët e ëndrrat/ Vijnë ca pleq në muzg/ Ngadalësojnë 
hapin dhe dëshira pa rrënjë/ Në tokë duan të mbjellin.” 
(poezia “Në parkun e hënës” fq. 15); “.../Malli që nisi 
fill pasi makina humbi/...” (poezia “Kur nëna qe lodhur” 
fq. 14); “.../Ne hanim aq sa na lejonte lufta/ Dhe më pak 
qeshnim/ Të mos qeshje do të thoshte/ Të humbisje shumë 
gjak.../” (“Mes betejës” fq.21); “.../Dënimi im zbukurohet 
me një/ Falje të vogël por udhëton me/ Damkën prej hekuri/ 
Të nxehur pas shpine” (nga poezia “Në krye një i penduar” 
fq.27); “.../ Asgjë nuk është më serioze se shakaja/ Që të 
ndih për të përfunduar rrugën” (nga poezia “Një zgjidhje e 
pamundur” fq. 34) “.../.. Ta duash jetën si gëzim ajo/ fyhet 
deri sa një ditë çmendet. Më duhet/ Ta përshkoj të tërën nga 
e qeshura/ si start deri tek e qara si finish/ i zbrazur. ../...” “E 
qeshura si start” në faqen 37. Dhe në faqen 55 poezia “Jeta i 
lutet vdekjes” fillon kështu: “Tani është fundmbrëmje kohë/ 
e dyzimeve jeta doli jashtë nga/ brenda. .../..”

Prej kafkës po rrjedh tru i tepërt

Poezia i lë fjalët
Sa të thyejnë me njëra-tjetrën 
Shpatat. Ajo sikur me
Kohë të ishte mundur po
I bënë autopsinë humbjes. Janë
Tërë ata lumenj gjaku dhe ajo
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E dënuar në të penën të ngjyej
Kokëfortësia atje po bie
Murit të saj. Përgjaken fjalët
Kur dëgjojmë veten kjo kuvendare 
E lashtë e ka hapur portën Po
Rrjedhë prej kafkës tani
Tru i tepërt

Stefan Martiko *(Nga libri “Lumë i vonuar” 2006)

Përcaktimi si përzgjedhje e poezisë për lexim, 
në shekullin tonë ndërmjet ekzistencës së 

ekstremeve:
 de-mode apo avant-garde

Të vlerësosh poezinë sot, është akoma më pak 
konvecionale se të shkruash poezi. Nëse vlera e 
pallogaritshme imanente e të prirurit drejt nuancave poetike 
– si forma e parë e të shprehurit letrar dhe e përjetshme 
sipas njohjes së deritanishme të historisë njerëzore, në 
të gjitha prizmat që mund ta shohësh këtë çështje, dhe 
nga çfarëdo posti që të kesh marrëdhënie relative me 
poezinë, e përgjithshmërisht me letërsinë, ka qenë përherë 
e padiskutueshme dhe e detyrueshme në edukimin e 
shkollimin e individit – sot ka pak deri aspak zgjerime e 
risi në raport me praktikat e shkollimit të brezit të ri, në 
të tjera lëndë mësimore. Kjo nuk besoj se nënkupton 
mënyrën e përkryer të mësimdhënies dhe shpërndarjes 
së kulturës klasike e letërsisë së kohëve moderne, që nuk 
lejon dot më përsosje, sesa që s’është më aq e rëndësishme 
sa të ristrukturosh dhe të harxhosh energji për zbulimin e 
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mënyrave të reja për përçuarjen saj. Se ç’pasoja do të ketë 
ky nënvlersim, uroj të kemi së paku jetëgjatësinë të bëhemi 
dëshmitarë. Pse jo të quhemi de-mode dhe të jemi thjesht 
nostalgues të një pike që i largohemi gjithnjë e më tepër në 
horizont, por po, ndoshta dhe të thirremi për shërimin e një 
specie në zhdukje.
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PIKËLLIM GJYSMËSHTIZE

Labirinti është krejt qyteti 
ku porta e daljes bëhet e

hyrjes. Pa fillin e Arianës në
dorë çdo dalje prej tij

është e pamundur. Një natë
humba Durrësin te Pallati i

Sportit dhe detin pas pak
kur humbje të tjera

të llahtarshme më prisnin. Në
natë kudo që të jesh ti je duke

udhëtuar në zemër të 
labirintit

*(poezia “Labirinti” – «Piklllim gjysmështize» 2017 fq.63)

“Pikëllim gjysmështize” me poezi, i autorit Stefan 
Martiko, me redaktorin Pandeli Koçi, erdhi në dorën e 
lexuesit në vitin 2017. Në mbi një qind poezitë e librit vihet 
re, që ende pa u lexuar parathënia (personalisht i lexoj në 
fund parathëniet dhe sqarimet e mundshme – për vëzhgim 
pa ndikime) se ndjehet një rrugëtim i vazhdueshëm, gjallëri 
lëvizjeje, pamje që i lënë vend njëra-tjetrës, vende të 
shumëllojshme, fjala udhë që shfaqet herë pas here... por 
dhe një trajtim tipik të vargjeve në më të shumtat e poezive, 
ku dy a tre vargjet e para sjellin një lloj konstatimi paraprak, 
për të hyrë në botën e saj. Teksa kisha vënë re këtë, kur 
lexova tek parafjala e librit nga vetë autori Martiko rreshtat 
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e para të së cilës cilësojnë: “Këto poezi janë shkruar në udhë 
dhe kanë përkundjen e dremitjes në shpejtësi që i zgjon herë 
pas here të lemerisura. Ato nuk janë krijime të laboratorit 
dhe besoj se të tilla do të lexohen”. “S’ka më bukur!” – 
ishte mendimi im  i parë. Ishte pikërisht kështu. Lëvizja 
e gjallëria që kisha ndierë dhe ai pohim i përgjithshëm që 
përvetësohet pak nga pak nga shqisat, në rreshtat e parë, 
qe ai perceptimi  spontan me pamjen e re që ndeshesh tej 
vullnetit e pushtetit tënd. “Këtu nuk është udha/ por koha sa 
zgjat udha./ Shpejtësia/ ime e shkurton përgjysmë/ udhën 
me shpejtësinë e/ këmbës sime./ E zbulova papritur/ përtej 
gjysmës/ këtë algjebër të thjeshtë/ kur pash se nën/ këmbët/ 
e mia fluturonte udha. Dhe/ zbulova kohën si dhuratë/ 
që po ua çoja atyre që pa/ kohë ndoshta kishin/ mbetur” 
(“Algjebra e udhës” fq.19); “Një mijë figura në vrap për/ 
të kapur. Kush/ ngjitet në majë po vendos rendin/ dhe u jep 
urdhra vrapuesve të/ vrapojnë gjer në vdekje. Për secilin/ 
ka një majë tjetër më të/ ulët për të zbritur pavarësisht/ se 
në tokë shumë prej atyre/ majave do të rrokullisen” (poezia 
“Maja në zbritje” fq.76)“Për ta ndierë thellë të/ marrin 
gjak për të parë/ dhimbjen. ..” (“Psherëtima e fjalës” fq. 9); 
“Çfarëdolloj përmase/ është më e vogël se/ jehona e tingullit 
të/ saj. ..” (“ Horizonti i fshehur” fq.13); “Të tërën e lash aty 
dhe vetëm një mostër mora me/ vete. ..” (“Perëndi që nuk 
pranon lutje”fq.15); “Pa e parë thjesht e/ dëgjoj zërin nga 
vjen/ i njeriut që lutet. Ai/ vjen i fshehur nën mjegull ..” 
(“Pikëllim gjysmështize”fq.16). E pra, është tej vullnetit të 
njeriut e gjithë kjo, pasi kupton se është pushteti i udhës e 
vullneti i saj që mbizotëron. (“Shpejtësia e lodhur” fq. 25) 
“Në këto ndalesa të/ shkurtra për aq kohë sa i ka/ mbetur 
secilit unë tek ky/ han ndalem për të/ kujtuar tërë udhën. 
Nuk mund/ të ecja pa ndërruar marshet/ e shpejtësisë që 
u lodhë/ dhe nëse këmbët i thyen do të/ jepet një urdhër/ 
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perëndie për t’i ndalur/ te një han/ tërë këta të çmendur”. 
Pamja që të detyrohet e imponohet – sapo zgjohesh nga 
jermi ndërmjet gjumit, zhgjëndrrës, ëndrrës e ëndrrës luside 
që bashkon dy pikat e segmentit tënd personal e natyral të 
itinerarit mendor e fizik të atij udhëtimi shumëplanësh, që 
bënë çdokush në të gjitha mënyrat. Si pjesë e udhëtimit 
jetik, nga lindja në vdekje. Si pjesë e udhëtimit shpirtëror, 
si i vërtetë a thjesht i dëshiruar për ne njerëzit që nuk duam 
ta pranojnë se jemi këtu nga askundi dhe vijmë si një rastësi 
mutacionale për aq pak, e drejt kotësisë së një gjithësie 
përpirse. Si pjesë e një udhëtimi praktik ku diçka lëmë pas, 
e diçka gjejmë përpara, në çdo fragment gjer në pragun e 
pikësynimit. Si pjesë e kompletuar e të tashmes, pa kohë 
të tjera, pa fillim dhe fund të një njësie të vazhdueshme, 
veç me vërtetësi ideale të çastit. (Aq e dëshiruar për ata që 
e kanë ndierë qoftë dhe sëmbueshëm si e vetmja shenjë e 
vërtetë e gjallnimit. A si hulumtim ideor, ose dhe përjetësim 
në mënyrë të përvetshme dhe me një veçantësi sublime, 
ku marrin kuptim vizioni platonik i shpellës mitike, në 
të cilën shohim vetëm hijet e jetës së vërtetë dhe idetë e 
një holograme matriks, e bashkimi me pafundësinë, që 
supozohet gjithnjë e më tepër filozofikisht sot). “Një udhë 
nuk ecën me/ ty. Edhe pse me këmbë/ ti e shkruan atë që 
do lexohet/ vetëm në qiell. Çfarë e kujt e përse/ ia shkruan 
vallë atë që/ mbi tokë gjurmët u panë/ si alfabet i zhdukur. 
..” (nga poezia “Alfabete të zhdukur” fq.18); “S’di ç’bëjnë 
majat që prej/ këtu nuk duken. Atje ku valëviten/ flamurët. 
Gjer në krye të arës/ do më kap muzgu. Me dy qe/ të mprehur 
te parmenda/ kur ka mbetur dhe pak/ hosten dielli. Shoh 
vetëm/ ugarin e çarë dhe nis të/ lexoj fatin tim te/ yjet. Është 
duke bredhur/ në qiell fati im që të/ tjerët e kishin rrëmbyer. 
I/ besoj parmendës që çanë/ këtë natë detin si bash/ 
dhëmbët e plorit tokës duke/ ia ngulur. Çdo besim tjetër/ 
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ka rënë dhe unë i kërkoj/ vetëm një këshillë/ urtësisë sime” 
(poezia “Këshillë urtësisë sime” fq.20). Prandaj Martiko e 
di mirë ç’të përkufizojë në prezantimin e asaj që pasqyrohet 
me përballjen në një faqe libri, që mbërthehet në një shumë 
faqesh të shoqëruara nga një shumë frymëmarrjesh, nga 
një shumë eksperiencash dhe akoma shumëfish më tepër 
mendimesh, që përbëjnë librin e tij të udhës. Ai vazhdon: 
“ Ato (poezitë – shën. im. A.H ) shfaqin një anë tjetër të 
jetës kur ti i je dorëzuar udhës dhe ato mëtojnë të të mbajnë 
të lidhur me botën. Edhe në këtë shkëputje të përkohshme 
prej saj ke detyrimin për të mos dal jashtë saj. .. Në fund të 
fundit ato bëhen vet fryma e udhës, shpirti i një gare me vetë 
kohën. Mbi to shpesh bie një dritë e dobët që i bënë edhe 
të palexueshme sepse sizmografi po shënon ndjesitë më të 
thella të shpirtit dhe të mendjes. Sepse ato edhe pse nuk 
flasin përherë për raportet me udhën janë vet shpirti i saj. 
Nëpër dremitje të thella befas truri zgjohet dhe për një çast 
njeriu është duke udhëtuar akoma me ëndrrën. Ja pse dhe 
kritika nuk besoj se mund të ketë të bëj me to, sepse poezive 
të tilla u mungon shtrëngesa shoqërore që përherë është e 
përcaktuar prej dhimbjes së plagëve. Poezia e udhës është 
shprehje ose kaleidoskop i raportit të njeriut me brendësitë 
e veta më të thella. Janë zëra sirenash kobndjellëse njëlloj 
si dragonjtë që nata dhe shpejtësia na i përfytyron te pemët. 
Pra ti po përjeton një çast përjetësie që shfaqet vetëm 
përmes këtij ekuilibri tepër të ndjeshëm, zëra që hyjnë 
arbitrarisht-ndjesi që ndoshta vetëm përmes poezisë mund 
të shpreheshin. ..” 

Edhe tek poezitë e librit “Pikëllim gjysmështize” 
konstrukti i vargut thyhet pa mbaruar mendimi, por 
njëkohësisht poezitë nuk janë të ndara në strofa, as edhe ato 
pak më të gjatat, sido që nuk kemi variacione të theksuara 
në gjatësinë e poezive. Mungon tërësisht pika në mbylljen e 
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secilës nga poezitë, duke na kumtuar qartësisht një lloj lirie 
në përshtatje të poezisë me hapësirën, aq më tepër që në 
një poezi udhe siç gjurmon të krijojë poeti në këtë vëllim, 
si çdo pamje përbën një moment - detaj të të njëjtës udhë, 
edhe poezitë janë detaje të një poeme mëtuese, për udhën 
e amshuar të jetës. Mungojnë gjithashtu tërësisht shenjat 
e tjera të pikësimit, madje në disa poezi, siç e kemi parë 
edhe në syresh të veçantë në vëllime të tjera, pika ndërmjet 
fjalive nënkuptohet në mungesë, prej fillimit me germë 
kapitale në fjalinë e ardhshme. (nga poezia “Varri i vdekjes 
së parë” fq.21) “Diçka e lehtë dhe e rëndë/ kur ngre trupin 
dhe/ poshtë mendjen/ aq sa peshat bien për të lehtësuar/ 
më vonë zbritjen/ Me trupin që e shkund/ nga njëri krah 
te/ tjetri. Kam një rrugë/ shumë të gjatë dhe në lodhje/ më 
e rëndë bëhet/ pesha. Ato që kam flakur u bënë gjurmët e 
mia. ../..”

Fatthënës të këqij 

Dështimi mbi ty
pesha e çdo gjëje që nuk
ke mundur. Jam me të
pazgjidhshmërisht i lidhur
dhe i kërkoj falje së shkuarës
që nuk e mbërriti dot në kohë udhën
Rruga e përshkuar keq që po
kthehet te bregu më
i afërt. Kjo peshë e rëndë që kurrë
s’ka për të na rënë prej supit
Ajo që iku na la këtu dhimbjen e saj
E ku tjetër përveçse
te një dështim do të kemi lexuar
anën e errët të fatit tonë te kjo ikonë ku
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shkojmë për të gjetur ngushëllimin
Dhe shpesh kam përsëritur në mendje
nëmën: Mallkuar qofshi ju
fatthënësit e mi të këqij. Dështimi
është më tepër se gjysma e errët
e qiellit ku vështirë se do bjerë
më drita. Sa herë i është ngulur
kjo thikë shpresës sime. Dështimi
është kali mbi të cilin
vrapon kalorësi fitimtar
që nuk e ka parë ende humbjen

2015

Stefan Martiko
*(Nga libri “Pikëllim gjysmështize” 2017)
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Trishtimi yt Mona Lizë

Mbi botë ka shtatë miliardë mënyra për të parë njeriun sepse një 
njeri i vetëm është përsëri NJERIU dhe çdo pemë që thahet nga boja ka 
një njeri brenda që i jepë gjakun e vet ta shkruaj tërë lëngjet fijzat e nervave 
venave zorrëve që nuk mbarojnë atje thellë dhe shtatë miliardë herë po 
ta shumëzosh s›e ndanë dot në parcela filozofinë se çdo shkollë është një 
përpjekje e pamundur

*(“Çdo pemë ka një njeri brenda” nga libri
 “Trishtimi yt Mona Lizë”2008)

Tek libri“Trishtimi yt Mona Lizë” që lexuesi e mori 
në dorë në vitin 2008, kemi një tjetër trajtim të poezisë nga 
autori Stefan Martiko në lidhje me formën konstruktive 
që mund të themi se eksperimenton në këtë vëllim. Ky 
është libri i vetëm, deri tani ku Martiko anonçon poezi 
të paraqitura jo më me vargje, por me rreshta prozatike, 
pa shkëmbyer estetikën poetike të tyre. As sintaksën, as 
figuracionin dhe as veçoritë e tjera që deri më tani i kishin 
dhënë stilin personal si poet. “Të vraposh mbi kalë zotëron 
veten hapësirën dhe qëllimin. Nëpër gjumë ti mund të 
udhëtosh sepse krifat janë flokët e nimfës në atë det që nuk 
të le të mbytesh. Mbi kalë unë kam thyer një kokë por s’di 
si doli nga unë koka tjetër rezervë. Ndoshta atëherë mbi 
kalë isha shndërruar në mjellmë” poezia “Mbi kalë”; “... 
Por kujtimet intime janë si brinjë të holla të një trupi të 
dikurshëm të shpërbërë. Fillin s’kam nga ta kap. Kujtimet 
ngarkohen nëpër thasë dhe fare pa u stivuar shqelmohen 
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poshtë në rrokullimë. O Zot ç’lemeri që është në ato kocka 
të njoma që kërcasin nën njëra-tjetrën. ..” nga “Të jesh 53 
vjeç”. 

Martiko ruan fanatikisht edhe emetimin e shenjave të 
pikësimit që ka stilizuar deri tanimë, me mungesën e pikës 
në fund dhe lehtësimin deri në minimalizëm të përdorimit 
të tërësisë së tyre. “Në atë stol në park në ndenjësen pa 
numër ku qenë ulur ka një shenjë që u zbeh kaq shpejt. Ylli 
i shuar që më la përsëri vetëm por unë vetëm isha tërë jetën 
deri sa njoha çastin që mund t’ia ndërrojë rrjedhën lumit të 
mbushesh me frymë pa u ngopur dhe të shikosh fantazinë 
tënde që bredh si tym mbi flokët e asaj dhe të mos kesh më 
durim për ta pritur tërë planeve të vegjël të rrëzueshëm e 
me gjymtyrë të dobëta ku ka jetë të paardhur akoma ku qe 
ndjenja e pashprehur. Nuk di u zbraz apo u mbush zemra. 
Në atë stol kanë mbetur shenjat e yjeve të fikur” nga “Çasti 
ndërron rrjedhën” 

Personalisht për mua, është një nga librat e mi të 
preferuar, nga Martiko. Më duket nga libri më ndjesor i tij. 
Megjithëse ai nuk e ka riprovuar këtë formë gjer në momentin 
që shqyrtojmë, kam përshtypjen se i shkon mjaft edhe kjo 
lloj poezie. Tek “Trishtimi yt Mona Lizë” Martiko si poet 
është krejt i njehsuar me fjalën dhe ndjenjën në të gjithë 
substancën aromëndjellëse të poezisë, paçka se mungojnë 
gdhendjet e strukturës figurative që shohim rëndom në një 
poezi, kjo ndoshta i jep madje përparësi subjektit. Gjë që 
e bënë veçanërisht të këndshëm leximin. Veçoria që gjeta 
unë në këtë libër më tepër qe shijimi i një larmie  ngjyrash 
të mirfillta sepse temat shumë të ndryshme sjellin një galeri 
arti me një panair plot hare në zhvillim,  brenda saj: “Askush 
s’mund të jetojë për mua. Në tërë provat e kapërcimit të 
lumit unë mbeta vetëm te dallga më e egër. Të tjerët nga 
bregu bënë lutje me kryq për shpëtimin tim të mëtejshëm. 
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Shtrydhën rrobet nën diellin aq të paqtë. Unë në kreshtën e 
një dallge kot kisha veshur togun e gjyqtarit. Humbësi nuk 
e shpëton dot trupin e tij. ..”; “Nxora kokën i trembur për të 
parë yjet në se kishin dal sipas planit dhe në se ishin sqaruar 
tërë pikat e marrëveshjes. Plani në shtëpi është i tëri teori 
ndonëse praktika e tij është në dorën e gruas që mbi cohën 
e bardhë po qëndis yjet. ...”; “Duhet ta le mendjen dhe për 
diçka tjetër. Furrat nuk ngopen me dru dhe popujt me bukë. 
..” (nga poezitë “Neni që i dha egoizmit lirinë”; “Vizatimi i 
keq i ëndrrave”; “Edhe për diçka tjetër”)

Trishtimi yt Mona Lizë

Atëherë ne nuk jemi as aty-do të thuash ti. Për këtë 
kohë do të flasim më vonë ne ose të tjerët që veç e veç atë 
e jetojmë. Udhën fyeje sa të duash veç po dole matanë: 
Lavdëruar ajo qoftë! Më vonë në një kohë tjetër prej asaj 
toke është rritur një besim i ri ose një fatalitet. Në atë 
grumbull faktesh ne nuk mund të jemi arsye ose arbitraritet. 
Do të na marrin me vete ose  si trup i dekompozuar diku 
për të na flakur. Ku ta gjej  qetësinë e asaj kohe të shoh tani 
veten time nëpër këtë lumë që s’ka kohë të mendojë se duhet 
ecur. Ngjyrat treten aq shpejt te njëra-tjetra sa tani Mona 
Lizës asnjë urtësi tjetër nuk ia zvogëlon dot trishtimin. Si do 
të jemi o zot në atë gjyq pa trupin tonë shpirt i munduar që 
duhet të vuaj brenda guaskës së vet

19.2.02

Stefan Martiko
*(Nga libri “Trishtimi yt Mona Lizë” 2008)



44

A jemi të kënaqur me nivelin e letërsisë sot?

Letërsia kjo pikë e ngrohtë e gjakut në trup të njeriut u bë dritë për të 
parë por helmi që sillet prej periferisë e lë atë të rrezikuar. 

*(“Lodhja në gjunjët tanë është ulur”, libri “Roja te porta e kujtesës”2019)

Sa e përgatitur është letërsia përgjithësisht dhe poezia 
veçanërisht, për mbijetesë, asnjë nuk mund ta përcaktojë, 
por është mirë të fillojmë së paku ekzaminimin. Nëse duam 
dikur të kemi njëfarë përfundimi. “Duarkryqësia” (se vonë 
jemi e jemi), ka çdo “nesër” gjobë me kamatë që rritet 
gjeometrikisht, veçanërisht në këtë rast.

 Është me vend për hir të së vërtetës që të sqarojmë 
dhe nënvijëzojmë se këto tregues nuk janë statik dhe aq 
më pak analogjik në tre dekadat e fundit për sa i përket 
botimeve, por dhe fatmirësisht faktorit shqiptar të botimeve. 
Kemi të bëjmë me një rënie të theksuar në çdo drejtim, në 
lidhje me lexuesit, aq më tepër të poezisë, por ngritje të 
shumëtrajtshme të botimeve edhe të poezisë. Nuk di se 
sa i shërben cilësisë dhe shijes së lexuesit, ky bollëk; apo 
siç konstaton në romanin e tij “Globalia” Zhan-Kristof 
Rufin  (Jean-Christophe Rufin “Globalia” Paris 2004) ku 
zhvillohet një dialog i tillë (përkthimi im -A.Hysi): 

“ – Kuajt u zëvendësuan nga makineritë

- Dhe librat nga ekranet.
- Jo. Asnjë gjë nuk zëvendësoi librat.
Kur Puig pyeti se si qe atëherë puna, që u 
zhdukën, Vai u përgjigj: “U mbytën mes gjakut 
të tyre” dhe kur e ri pyeti për çfarë e kishte 
fjalën Vai zuri të sqarojë:
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- Sa herë që librat rrallohen, pakësohen; 
rezistenca e tyre bëhet e egër. Dhe nëse arrijmë 
në një pikë që do ndalohen, vlera e tyre bëhet 
e pallogaritshme. Shpallja si të ndaluar, i bënë 
të dëshiruar më shumë se kurrë. Të gjitha 
diktaturat qenë dëshmi e kësaj përvoje. Në 
Globalia, u ushtrua krejtësisht e kundërta; i 
shumuan në pafundësi librat. I mbytën brenda 
gjakut të tyre, deri sa humbën krejtësisht vlerën, 
i lanë të bëheshin të parëndësishëm. – dhe duke 
psherëtirë, shtoi: “Nuk mund as ta imagjinosh, 
çfarë plehrash që botonin nga fundi”.

Me çfarë zëvendësohet poezia

Nobelisti Marios Vargas Llosa është kategorik, 
kur thotë se “kultura, në kuptimin që tradicionalisht e 
përthekson kjo fjalë, tani është në pikën e zhdukjes”.* 
Edhe vetë përsiatjet për dhënien e  Nobelit të Letërsisë, 
këto vite përcaktuese, (le të kujtojmë 2016, një muzikanti 
( me vlera, i nderuar, i njohur, i veçantë, idhull – por ama 
i një zhanri tjetër arti me plot çmime përkatëse për t’u 
laureuar) dhe 2018, anullimin për motive që nga ana letrare 
për mendimin tim rezultojnë jo vetëm të dobëta, por dhe 
të rrezikshme, në një kohë që masat mbi “mëkatet” dhe 
“dënimet” individuale,  nuk ka përse t’i paguajë letërsia, 
në pozicionimin më të keq që është ndierë ndonjëherë. (me 
gjithë deklaratën e ndarjes së dy çmimeve për letërsie për 
2019-ën). Vetë Llosa nuk ka mëdyshje se “argëtimi global, 
ka mbytur letërsinë” dhe ai nënvizon se nuk ka “ndonjë 
rezistencë të vendosur”, (Marios Vargas Llosa – Ese: 
“Disa ide për dekjen e të kuptueshmes” përkth. R. Maloku. 
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Revista “Akademia” Nr.1; Sh.B. “Armagedon” Prishtinë). 
Unë përkundrazi do ta quaja lëvizje sporadike paniku, apo 
disa përpjekje të pangjyra për ta vënë të gjithë këtë sfond të 
shformuar, në idenë e një platforme në shërbim të letërsisë, 
që deri tani nuk është e pabazë. Sepse ajo i ka shërbyer 
njohurive të përgjithshme dhe aspak thellimit e specializimit 
në një drejtim të letërsisë, si dukuri fondamentale botërore 
dhe peshën që ajo mbante deri më sot. Ani, mirë dhe kaq! 
Evoluimi është tipari themelor i vazhdimësisë, që natyrisht 
nuk mund të mos i bindet si gjithçka tjetër përshtatjes së 
rrethanave. Nëse pjesa e tjetër e letërsisë, njëkohësisht dhe 
kërcënuesja, apo rivalja e saj më e madhe kinematografia, 
(që nuk është dhe aq e vërtetë, po ta shohim imtësisht), me 
përçapjet e saj në botën e fantagorizmit – aksionit (por jo 
pa të keq dhe dhunë; jo pa njehsimit të ndjenjës me tërësinë 
erotike, jo pa rreziqe dhe pa hiperbolizëm herë-herë të një 
humori cinik, famëkeq dhe aspak estetik, qoftë edhe kur nuk 
ka për gjasa të bëjë humor) – poezia është e kufizuar brenda 
një cikli më hermetik lexuesish dhe shkruesish.Sigurisht – 
që këto dukuri ndërthurin në ditën e sotme më shumë se 
kurrë presionin për të qenë antagonist me gjithë prakticitetin 
që përmban ky term, që poezia jo vetëm s’e ka, por as që 
ka pse ta ketë. Vetë njeriu sado i përfshirë në zhvillimin 
teknologjik dhe sado ai të mbizotërojë ligjet e natyrës, 
ekzistojnë disa ligje e ligjërime të brendshme që asnjëherë 
nuk do mund t’i bëjë të hesht. Jo më që gjasat e shoqërisë 
në vitet e ekranëve dhe jetës virtuale, përgjatë së cilës po 
ecim, kanë treguar nevojën shpirtërore të magjisë shëruese 
dhe miqësinë shoqëruese të letërsisë dhe librit në ndikimin 
e saj pozitiv, që në këto simptoma të para të mungesës së 
saj kanë sjellë  varfërimin konkret të potencialit njerëzor. 
“Sepse besoj se në këtë botë moderne të sotme ku jetojmë, 
i shtypuri prej frikës dhe ankthit e ka nevojë poezinë. – 
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këmbëngul Seferi, gjatë fjalës së mbajtur në ceremoninë e 
laureimit të tij me Nobelin e Letërsisë (1963)  Dhe më tej 
ai shton: Poezia i ka rrënjët e saj në frymën e njerëzve dhe 
çdo të bëhej me ne, po qe se fryma do të na shterej?” Vet 
Stefan Martiko shkruan (ese “Për diçka që përherë mbetet 
e pathënë” për librin “Bija e Diellit” Armela Hysi, Edonia 
2020-Maqedonia e Veriut): “Nëse realiteti na sundon duke 
na shtypur poezia hap një shteg për të sfiduar kohën dha për 
t’i rrëmbyer asaj perspektivën. Poezia nuk është apendiks 
i asgjëje, por falë forcës së intelektit dhe emocioneve ajo 
e shndërron përditshmërinë në një eksperiment emocional, 
ku nevojitet besimi dhe guximi i një alkimisti. Ajo ngërthen 
vështrimin e shqiponjës dhe urtësinë e një kali ku të dy 
janë në garë për të  përshkuar hapësirën brenda kohës.” 
Martiko e di mirë se sot flitet për kuaj-fuqi disa shumëfish 
herë më shumë se për gjallesën fisnike të perëndisë, që na 
solli përmes shekujve deri në atë të njëzetin me galopin e 
tij të fuqishëm e të mrekullueshëm, por vazhdon të dojë 
të vërë shpatullat e tij që kjo kështjellë nga më të vyerat 
njerëzore, që është poezia, të mos pushtohet nga rrjedha e 
turmëzimit që çakrrehet mbi vlerën e kohës e për rrjedhojë, 
vetë jetës së njeriut. Sa më të zhveshur ta bëjmë atë, aq 
më të pa vleftë jemi, sigurisht. Në të njëjtën mënyrë siç i 
sillemi vetes dhe shpirtit, na sillet dhe koha që disponojmë 
individualisht si gjallesa. Sot më tepër se kurrë fluturon e 
pavlerë, duke mos pasur bërë asgjë dhe më keq, pa lënë 
asgjë për nesër. Që çdo njeri të mbështet ngrohjen e shpirtit 
qoftë në një grusht shkarpash dhe kurmin në një plis të 
gjelbër, të njomë, mbi zezonën, e që do të quhet plisi i vet, i 
mbjell nga ai vetë. Ajo pikë ku ai është një me tokën mëmë, 
me dritën e klorofizuar të thurur në energji tokësore dhe 
njerëzore. Të dashurosh të paktën një bisk që të vlerësosh 
dhe kuptosh pyjet madhështorë. Që të duash, ruash, por dhe 
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shfrytëzosh ata. Nga të cilët varemi drejtë për së drejti me 
gjithë fodullëkun që na pushton kaq harbutshëm si qenie 
dhe kaq injorancë patologjike vullnetare. Kuptimi i së 
përgjithshmes dhe universales, është i vetmi qëllim i dijes. 
Shkollimi është një degëzim shumë, shumë i vogël specifik, 
krejt i pamjaftueshëm edhe madje kur kryhet me më të mirën 
superlative. Pale siç kryhet rëndomë! Plotësimi i kësaj 
dijeje vjen nga libri, nga arti, nga poezia, kur ia bashkëngjit 
harmonikisht dhe pa u ndalur çdo rrugëtimi empirik. Kamy 
shprehet se “ndërgjegjja ecën shpejt ose mblidhet. Duhet ta 
rrokësh në fluturim e sipër, në atë çast të çmuar, kur ajo hedh 
mbi vetvete një vështrim fluturak. Njeriu i zakonshëm nuk 
do që të vonohet. Përkundrazi gjithçka e shtyn të nxitojë. 
Por në të njëjtën kohë, atij nuk i intereson asgjë më shumë 
se vetja, kryesisht të dinte se si do të mund të ishte. Nga këtu 
rrjedh dëshira e tij për teatër, për shfaqjen ku tregohen aq 
shumë fate njerëzish, nga ku ai zgjedh poezinë pa vuajtur 
pikëllimet. Aty, të paktën, njihet njeriu i pandërgjegjshëm i 
cili vazhdon të nxitojë...” (Alber Kamy – “Komedia” (“Miti 
i Sizifit”) Sh.B. “Fan Noli” 1992. përkthimi Petrit Sinani). 

 E pra kushdo që ka lidhje qoftë edhe të rastësishme me 
poezinë, jo më t’i shërbejë asaj si qëllim jetësor, e kupton 
qartë se pa të nuk ka vetnjohje, vetkuptimshmëri e rilindje 
psikologjike, nuk ka rigjenerim të humanizmit e empatisë 
dritësuese dhe rezultative; si dhe nuk ka, siç shprehet i 
yni poet i dritësimit në çdo qelizë të poezisë, Visar Zhiti 
“lodër më serioze sesa poezia. Është shpikur herët, por nuk 
zëvendësohet dot, veçse me një tjetër poezi” (Visar Zhiti – 
“Trishtim që fisnikëron rrugëve të Athinës” mbi poezinë e 
poetes Armela Hysit: Gazeta “Rilindja Demokratike” 15 
Shtator 2002 dhe libri “Amazonë prej Reje” – A. Hysi, 
Toena 2005)
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Poezia si një kumt personal i Martikos

“Një poezi asnjëherë nuk përfundon, vetëm braktiset” 
na pëshpërit me sinqeritetin e tij klarisent Pol Valeri – me një 
përkthim të lirë të kuotës së tij të famshme – dhe personalisht 
nuk di të gjej ndryshim të vënies në praktikë të kësaj ideje, 
ndërmjet rolit të poetit dhe të lexuesit. As njëri, as tjetri, nëse 
janë ndërgjegjësisht të hapur të vibrojnë bashkë me rrjedhën 
e një poezie, nuk mund të “përfundojnë” së gjeturi jetë në 
një poezi të gjallë e të vërtetë. Kjo ndodh shpesh me fjalën 
e shkruar të Stefan Martikos ndaj ata që e shijojnë, madje 
dhe shumë nga ata që janë shprehur kohë pas kohe se është 
pak hermetik, apo pak i padeshifrueshëm (ose dhe shumë), 
nuk e kanë kuptuar – ose dhe ndoshta fatmirësisht mund 
ta kenë kuptuar se sapo janë lidhur ngushtë me një vepër 
arti. Kështu bëhet. Arti do kohën e tij të hyj brenda njeriut. 
Sa më i hapur e më me dëshirë, ky i dyti, më i mundshëm 
perceptimi dhe lartësimi i shpirtit të tij. Kjo na bënë dhe 
më intuitiv akoma dhe për jetën. Kjo do “stërvitjen” e vet, 
padyshim. Si çdo gjë. Kur themi se kuptohemi me dikë me 
një të ndeshur syri, a me një gjest, gjithmonë e tërësisht 
e kemi fjalë për një person shumë të afërt në jetën tonë, 
të paktën për momentin. I kemi dhënë shumë atij nga 
brendësia jonë dhe kemi vëzhguar me apo pa ndërgjegje 
mimikën, ndjenjat e shprehura në pamjen e tij të jashtme, 
dimë për shijet dhe konceptet e tij, ose së paku kemi gjetur 
tek ai shumë ngjashmëri që përputhen me tonat ndaj është 
sikur të jemi njohur prej kohësh. Kemi krijuar ngjashmëri 
në karakterin, intelektin dhe gjuhën e përbashkët. Është e 
qartë që të gjitha këto duhen, që të quhemi dhe mbajmë 
me dinjitet emrin njerëz shpirtërorë. Librat japin mundësinë 
të kesh miq të gjithë këta ekspozues të pafund të shpirtit 
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të tyre njerëzor, që janë poetët dhe të qëndisësh me dritë 
shpirtin tënd. Por me që ra fjala le ta themi se dhe pak nga 
pak të kuptosh tej përgjithësimit sublim edhe personalitetin 
me karakteristikat individuale të secilit. Në rastin më të 
mirë lexuesi bëhet dhe një farë gnoseologu letrar duke parë 
brenda perdes prej cohe të zezë të mrekullibërësit. Kuptohet 
që kjo nuk është e detyrueshme, as aq e vyer sa të jesh një 
lexues, por zbulon një univers krejt të ri, kur dikush orvatet 
qoftë dhe në mënyrë të kufizuar, apo dhe impulsive. Atëherë 
njohim gjithashtu stilin, mënyrën shprehëse, “intrigat” e 
vogëltha me të cilat letrari paraqitet, siç pavarësisht nga 
rrobat, makiazhi apo parfumet industriale, secili nga ne ka 
ngjyrën e vet të lëkurës, të syve, aromën e shijen e vet të 
trupit. E identifikojmë një tekst edhe pa e ditur, apo pa u 
kujtuar konkretisht dhe e njehsojmë me personalitetin dhe 
emrin konkret të autorit.

Por le të kthehemi tek Poezia dhe si ajo vjen si një kumt 
personal i Martikos, pasi nëse vazhdojmë të “mbështetemi” 
tek Valery ai gjithashtu përshkruan një poet si Martikon: 
“Një burrë është poet nëse vështirësitë e qenësishme në 
artin e tij i japin atij ide; ai nuk është poet nëse e privojnë 
atë nga idetë.” Pra është e qartë që gjithë sa na lëvrijnë në 
kokë  bëhen letërsi vetëm kur hyjmë brenda timbrit personal 
të letërsisë së gjallë dhe me gjak e limfë të freskët. Një poet 
është i tillë jo vetëm në çaste të caktuara, kur dashurojmë, 
kur jemi të lumtur, kur dhembim, digjemi, hakërrehemi 
qiejve, por edhe në momentet e qeta, të heshtura, të 
prehura. Kjo e bënë poet Martikon dhe e vesh me mantelin 
e poetit, sepse brendësia e tij është e tillë që do të ishte poet 
gjithësesi. Kjo bënte poet dhe Ndocin-Krisht në brishtësinë 
e vet natyrore të shpirtit poetik, edhe nëse e shkroi apo jo 
poezinë që adhuronte sa identifikimi i së cilës mund të qe një 
“mëkat”. Mjafton të jemi të ndërgjegjshëm dhe përzgjedhës 
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të secilit çast. E shkruara, pastaj, pas perceptimit të poezisë 
brenda qenies, është rasti fatlum, ideal që ndryshon këta dy 
njerëz, e gjithë poetët e tjerë, nga secili njeri i këtij planeti. 
Është rasti fatlum, kur një njeri i vetëm, ndryshon botën. 
Siç teksa të gjithë dimë të përshëndesim, kur na vjen një 
përshëndetje zëkthjellët, e përzemërt, e ngrohtë dhe plotë 
mirësi, na ndryshon dhe një ditë të zymtë dhe energjinë e 
një momenti absurd. Martiko idealizon çastet e mendimit. 
U vesh atyre trajta që ndikueshëm tek njerëzit mund t’i bësh 
të rëndësishme sa për t’i ndarë me të tjerët, të guximshme 
për të marrë udhën e vet drejt turmës. Na bënë dhe ne të 
ndërgjegjshëm për tonat, për çdo çast tonin. Për ne. Ne, 
jo mekanikisht, fiziku ynë i kurdisur e programatizuar 
të jetojë në mënyrën e një piloti automat. Poezia na 
përshkon kur jemi duke Jetuar. Kur jemi duke jetuar 
vërtet: të përgjegjshëm, të vëmendshëm, përzgjedhës aktiv 
të realitetit. Stefani karakterizohet nga pasioni, pikërisht 
sepse krijon simbiozën e gjërave të vogla që përbëjnë jetën 
e tij (jetën tonë) duke i nxjerrë ato në sipërfaqen e letrës së 
bardhë dhe duke u vënë lupën e urtësisë vëzhguese, si në 
anatomi. Sepse gjithçka që perceptojmë përmban anatominë 
e vet karakteristike që zhurmon e gëlon në brendësinë tonë, 
gjithësia e të cilës jemi. Qëmtimi i tyre na bënë të njohim 
jetën tonë, veten dhe Zotin që ekziston, ose thjesht fshehim 
brenda. 

Ky libër që nisi si një udhëtim i imi individual në veprën 
e plotë të Martikos, solli idenë e një studimi me shënime për 
ta botuar me qëllim që dhe të tjerë të njiheshin me konceptin 
e tij poetik. Ide që mu përforcua më vonë dhe mori formën 
e një libri me përshkrime e këndvështrim më të zgjeruar 
e të hollësishëm. Përgjatë leximit përcaktova atë që ishte 
thelluar kohë brenda meje, por nuk kishte dalë në sipërfaqe 
si një aksiomë e vërtetë, që poezia nuk është një art më vete, 
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por është përfshirja e të gjithë arteve. Mendoja, më e vogël 
se zhanre si opera, apo kinematografia qenë vepra të tilla që 
i përfshijnë të gjitha këto, të gjitha artet bashkë, muzikën, 
artet pamore dhe fjalën, por jo. Kjo qe krejtësisht e cunguar. 
Muzikaliteti në një poezi, figura e plotë që të krijon dhe të 
ndez brenda mendjes, ngjyrimi që e mbështjellë, plasticiteti, 
të gjitha janë brenda. Nuk e di si kisha mundur ta mendoja 
të njëpjesshme dhe kisha bashkuar miratimin tim me ato 
frazat që piktura është një poezi me ngjyra e bojëra, apo 
poezia është një pikturë me fjalë. Piktura është një poezi që 
flet fuqishëm po aq sa figura që na shfaqet e plotë, e gjallë 
dhe e detajuar kur lexojmë një poezi. Arti jepet i plotë në çdo 
rast. Jepet i plotë kur është i vërtetë, natyrisht, kjo s’mund të 
mohohet as të anashkalohet. Asnjë shartim i pasuksesshëm, 
i ndonjë prej komponentëve të poezisë: ritmit, dritës e 
hijes mbi të, plasticitetin e formëzimin e vargut, gdhendja 
e përsosur e çdo fraze dhe bashkimi i secilës prej tyre, si 
dhe materialin gjuhësor si lëndë e parë; nuk mund të mos 
lëri vazhda të thella në përfundimin e përgjithshëm dhe në 
formimin e shijes e shumës së ndjenjave tek art-marrësi. Kjo 
vihet re tek letërsia e Stefanit, pasi vargu dhe perceptimi i 
tij krijon delirin e këtij irracionaliteti, të njëjtë me të gjitha 
format e artit të plotë. Prandaj dhe parimi ose përgjithësimi 
i nxjerrë nga përvoja, vërtet nuk përbën një zbulim timin; 
por është bindja e një realiteti sugjestiv brenda vetes. Një 
pasthirrmë e asaj që lë brenda nesh marrja e thellë me 
letërsinë, si art që bashkon shkencën me filozofinë e për 
mua skajin më të thellë, misticizmin. 
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*
        *        *

Shkëputem pak nga fryma e mësipërme për të 
argumentuar pse unë e quaj një poet më tepër se prozator 
Stefan Martikon, pasi besoj se edhe proza është një formë 
tjetër poetike e shprehjes së tij artistike. Prandaj flas përherë 
e pareshtur se që kur hyra brenda kësaj letërsie kuptova se 
prej kësaj më vijnë gjithmonë e më natyrshëm pikërisht 
avujt e një substance të pastër poetike. Nuk mund ky pohim 
të mos përfshijë edhe ndoshta një farë ndikimi paraprak, 
personal timin, në formën e një supersticiozeje mbi poezinë 
dhe ndjenjës së akt-mëmësisë së hershme që ka ajo mbi tërë 
letërsinë.
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HESHTAT E BARIT

     Askush s’është nisur për tek unë
     unë tek të gjithë kisha mbërritur

*( vargje nga poezia “Në sezonin e harresave” fq.60)
 

Për librin e pestë me poezi të poetit Stefan Mar-
tiko, “Heshtat e Barit”, - ShB Argeta LMG, 

redaktor Pandeli Koçi, - më ka rënë rasti të flas dhe 
herë tjetër dhe të botoj një shkrim modest pak muaj 
pas botimit të librit, në vitin 2003, në numrin 228, të 
shtypit javor në gjuhën shqipe në Greqi, “Gazeta e 
Athinës” ku kam qenë për të tëra vitet bashkëpuntore. 
Për kënaqësinë time i jam kthyer dhe herë të tjera lex-
imit të vëllimit, por padyshim për nevojat e këtij libri, 
nuk kisha si të mos e rimerrja në dorë dhe gjeta shumë 
domethënëse ndjenjën se sërish doja të thosha super-
lativa të reja për këtë botim dhe poezi të shumta, në 
libër janë të freskëta, njësoj si kur i lexon për të parën 
herë, pa pësuar as firon e kohës, sepse me shpejtësinë 
që rrotullohet kjo bota jonë sot, dy dekadat që mbushen 
rishtazi nga shkrimi i poezive, janë një periudhë rela-
tive për të parë qëndresën në kohë të një krijimi. 

 Për mendimin tim ky është libri i parë ku Martiko 
hap fashën e librave të vetë më të arrirë dhe paraqitet me 
të njëjtën poezi dhe tanimë të kombinuar me të gjithë 
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komponentët, që do të pëlqehet e do të nderohet si një 
estet e gdhendës i rinovimit të vet në të gjithë krijimtarinë 
e tij të ardhshme në vargje. Ka mbaruar faza e dyshimit, 
apo e shkëputjes, dhe heshtjes; ka mbaruar edhe ajo e 
transformimit që vihet re në librat e mëparshëm, pas 
kthimit. Poeti këtu ka ndërtuar vizionin e plotë të qëllimit të 
tij. Është dhe i ndërgjegjshëm se poezia është një rrugëtim 
jetësor e përvojë e thellë njerëzore. Stili i tij ka marrë 
këtë koncept ndërtimi, dhe në çdo libër të ardhshëm do 
vihen re dukuri të veçanta që bëjnë lexuesin të dallojë risi 
specifike, por dhe një vazhdim të konsoliduar. Tek “Heshtat 
e Barit” jo vetëm që janë abroguar në ekstrem shenjat e 
pikësimit dhe sintaksa e krijimit i largohet traditës, për t’u 
riformuar dhe vënë në fuqi vetëm bota e plotpushtetshme 
e poezisë, por edhe Martiko e përsiat ndryshe intimitetin e 
një poezie dhe atë të poetit. I jep poezisë shumë më tepër 
fuqi se emrit të tij, nuk bënë konstatime fiktive, as dikton 
qoftë edhe të tijin mendim, por përherë gjurmon diçka më 
të thellë që t’i diktojë atij pikë së pari rrugëtimin. Poeti loz 
akoma dhe me pikën, kur herë e vë, herë e nënkupton, sipas 
fillimit me germën e madhe të shtypit, të fjalisë (vargut) 
pasardhëse. Gjë që e përmban në vazhdim brenda stilit të tij 
letrar. E njëjta dukuri vihet re edhe me strofat, pasi për nga 
arkitektura letrare, poezitë tashmë me përjashtim të një a dy 
syresh, nuk kanë më strofa, por rrjedhin kompakte dhe pa 
qetësinë e “ndërprerjes”.

 Që në poezinë që hap librin “Heshtat e Barit” e 
deri në fund, kuptohet qartë, e veçanërisht nga ata që e 
kishin lexuar që më parë poetin dhe stilin e tij, se poezia 
është pagëzuar tashmë si ide intime në krijimtarinë e tij 
vetjake. Ajo tani të tërheq vëmendjen në këtë vëllim, më 
tepër se deri në këtë pikë të krijimtarisë së tij, ku: kuptimi, 
revolta, mendimi, kishin rëndesën primare. Poezitë janë të 
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një zgjatjeje mesatare, pothuajse si dhe deri tani, që pak 
a shumë qëndron për të gjitha me përjashtime të rralla, 
e zgjaten praktikisht pak më tepër se një gjysmë faqe. 
Nënvizoj gjithashtu se idetë e nxitura nga skemat e tyre, 
zakonisht kanë një bosht të përpiktë qendror, gjë që do 
guxoja të thosha se në librat e mëvonshëm të Stefanit, 
tek poezia e tij vështirësohem të shoh gjerësisht, qartë një 
bosht qendror dhe çdo njëri nga grup-vargjet, fuqizohet të 
përmbajë vet një bosht balancues, por që mund të të ngrejë 
“kurthe” të lehta për identifikimin parësor dhe të nxjerrësh 
më tepër kuptime në vazhdim. Fabula tashmë, përgjithësisht 
fshihet për të dal në pah fjala. Fabula ekziston ende por e 
shpërbërë si një mjegullnajë. Nuk mund të thuash qartë se 
cili varg e përmban, por është e shpërndarë dhe vetëm nga 
larg konturohet, kur poezinë e ke lexuar ndoshta dhe shumë 
saktë, rilexuar dhe e vendos si një pazëll, për të vënë re yjet 
kryesorë, që duken nga larg e astro-fizikantët i shënojnë me 
germa të alfabetit grek, pranë emrit të nebulës (që aq shumë 
na magjepsnin të vegjël ...Alfa e Centaurit... Epsiloni i 
Eridanit...Sigma e Orionit!) dhe në vazhdim përqëndrimin 
më aktiv. 

Poezia e parë e librit “Heshtat e barit”, “O Zot ç’i kisha 
bërë vetes” është një ekstrakt i dyfishtë, për vijimin e jetës 
personale të Martikos, e po ashtu simbolike për komunikimin 
e tij me lexuesin – një peng që bëhet varg dhe një varg që 
mban peng një etapë të pakthyeshme kohore, të njomështisë 
personale të rinisë së secilit, dhe periudhave politike, ku 
kalon pashmangmërisht, individi nga shteti. “Isha i katërti 
në radhën/ e ushtarëve kokëqethur/ me gjatësinë 1 e 68 
centimetër/ Më shumë ndihmonte sfondi i gjelbër/ Dhe veten 
nuk e njoha/ më duhej të pyesja veten/ por dhe të tjerët/ 
mos e njihnin ushtarin/ me numrin 52 të kapeles/ Çudi si 
mund të humbasësh/ në një rresht ushtarësh/ ose në një 
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pyll me mështekna ... si më kanë qethur/ si m’i kanë prerë 
pjesët e tepërta/ si m’i kanë mbushur gropat në fytyrë....”. 
Kush i ri nuk ndien, nën tutelën e rritjes dhe prezantimit me 
jetën si adult, qoftë edhe që në adoleshencë; se sa shumë 
përgjithësimet dhe angazhimet e detyruara, e të stimuluara 
nga shoqëria janë deprivuese dhe aspak komode? Pa le më 
disiplina ushtarake, që vjen në këtë poezi e pa- përzgjedhur 
personalisht, siç jo vetëm del nga fryma e vargjeve, por 
dhe siç dimë se qenë kushtet e përzgjedhjeve të diktuara në 
formën e një pushteti totalitar, si ai që kaluam në Shqipërinë 
e viteve para nëntëdhjetës, kur dhe jetoi poeti moshën e 
rinisë, për të cilën bënë fjalë subjekti. Poezia plotëson 
fuqishëm, por kaq dhembshëm e me qetësi, pamjen e secilit 
që ka ndjerë një farë dhunimi të kokave të njoma të fëmijëve 
në shkollat e mesme e të larta ushtarake, apo gjatë shërbimit 
të tyre të detyruar ushtarak, kapotat e këpucët e rënda, që 
kemi ndierë se vështirësojnë rritjen e tyre, si lastarëve të një 
peme i vishet diçka e hekurt, jo natyrale, jo e lirshme. 

Çdo gjë që privon lirinë, vështirëson frymëmarrjen jo 
vetëm për ata që e provojnë, por për të gjithë shoqërinë, kjo 
është fare e sigurt, edhe pse jo të gjithë e kuptojnë, kemi 
fatin që e kupton poezia. “Një natë në pyllin e Gërmenjit/ 
vramë një ketër/ dhe më pas s’dinim me të ç’të bënim/ 
Dritat e makinës s’mjaftonin më/ për të ndriçuar pyllin/...” 
(“Vrasja e ketrit” fq. 52) – një poezi që dëfton se kur ka 
ndjenjë, natyrshmëri dhe stof të mirë poeti, poezia mund të 
kulmohet plot hijeshi edhe kur tragjedia e një gjendjeje, që 
tërheq osh njeriu brenda fundit të gabardinës së mbërthyer 
mirë, a të çrregullt, të jetës së vet , bashkangjitur poetit, 
zbërthehet që në vargun e parë: “../ Me një errësirë të plotë 
zie/ u vesh pylli si vejush/ dhe dikush prej nesh pohoi me 
tmerr:/ Përpara tani kemi xhungël ” poezia përfundon por 
pika mungon, poezisë përkatëse (si dhe shumë e shumë të 
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tjerave në krijimtarinë e Martikos) i është penguar pika diku 
(i ka mbetur peng, bëhet fjalë këtu), sepse një aludim i tillë, 
një rrëfim, një iluzion i tillë, një mirazh... vazhdon të rrjedh 
e s’mundesh t’i vësh një digë të tillë si autoriteti i pikës... 
nuk përfundon...braktiset për pak...frymon për sa kohë 
frymojmë. Dhe poezia s’ka nevojë të thuret vetëm për raste 
a emocione të rralla, ajo rrjedh çdo ditë, çdo herë edhe kur 
është një konstatim, a një përvuajtje e imët si kapilarët e hollë 
jetikë që mbërrijnë në çdo ind e qelizë, krejt padukshëm ‘’ 
.../ Nga kjo përsosmëri dhe përkryeshmëri/ nuk do të zbuloni 
konstrukte të thyera/ që aq tinëzisht hyjnë e dalin/ në trup. 
.../.. ” (“Përkryeshmëria” fq. 54); mund të jetë kurajë, mund 
të jenë vaj: “ /...babai im që iku kaq i ri/ si pemë e prerë 
gabimisht në një pyll/ dhe askush s’e dëgjoi rënkimin e 
pyllit/...” (“Prej periferive”); mund të jetë shkopmbajtës për 
një rrugë të gjatë: “ Unë s’mund të mbytem në këtë lumë/ 
kur bregu matanë është kaq i bukur/ ...” ( “S’është koha për 
t’u mbytur”); siç mund të jetë edhe thjesht një përshkrim që 
poeti nuk e përdor me vezullim zbukurimi por me modesti 
realiteti: “Gjysmë të lodhur ishim/ dhe gjysmë të çlodhur/ 
me një gjysmë mundësie për të mbërritur/ me gjysmën e 
rrugës së mbaruar...” (“Kur ke përshkuar deri gjysmën” 
fq.8); ose: “ .../ Pastaj kur ishim lodhur/ kur qenë harxhuar 
tërë ëndrrat, përfytyrimet/ e nuk sillnin domosdoshmërisht 
njëri-tjetrin.” (“Ceremoniale” fq.70). Dhe po kështu ngrihet 
e krijohet si një pamje krejt origjinale që të vë brenda ta 
jetosh brenda vetes, tek poezia aq e veçantë “Era leh si qen” 
(fq.90): “.../ Njeriu kërkon thesarin e humbur/ a ndoshta 
një çelës parajsën për të hapur/ Nuk vjen kot era, troket në 
xham/ Diçka kemi humbur në kohën e lashtë/ dhe me putrat 
e saj era gërvisht nëpër gjethe/ O Zot, era s’ikën që s’ikën/ 
e leh si qen ”... diçka kemi humbur në kohën e lashtë që 
poezia si pararendëse e vetë shpirtit dhe ndërlidhëse e çdo 
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segmenti kohor të ndërgjegjes supreme na e nxjerr në pah... 
qoftë edhe për të na bërë të jetojmë çdo kuadër të jetës 
me vërtetësi dhe krejtësisht të zgjuar nga iluzionet boshe: 
“ Zoti zbriti nga qielli / dhe më dëgjoi lutjen për respekt/ 
E pamundura nga rruga nuk kthehet/ Unë s’e dija se një 
gjysmëcigare/ ka dyfishin e helmit/...” (“Vdekja e Babait” 
fq. 50)

Në një nga poezitë që dalloj për nga ndjenjat që përcjell 
dhe fsheh disa nuanca romantike, bashkë me “Po ku është 
mrekullia?”, është poezia “Dita e dhurimit të gjakut” ku 
aq thjesht e menjëherë, krijohet pehash i një tretësire të 
balancuar. Meqenëse tretësirat kanë një gjendje agregate 
të njëjtë me gjendjen agregate të tretësit, është e qartë që 
balancimi vjen së pari nga poeti. Ai edhe kur ndjehet i vetëm 
dhe i lodhur, nuk lëngon por vëzhgon brenda dhe jashtë 
vetes që çastin ta bëjë art: “Sa e vizatova zogun, ai fluturoi,/ 
nuk priti as t’i ngrija folenë në një degë peme./ Sa hapa 
buzën e puthura shkoi tek ty/ dhe unë mbeta i vetëm./...”. 
E po kështu me dritë lexohen edhe vargje të tilla si: “Miku 
im që ka parë Niagarën/ është përherë i lumtur/ Mjafton 
një trokitje në kujtesë/ dhe gjithçka tek ai/ përthyhet me 
zhurmë/...” (“Jehonë e qetësisë” fq. 32)

Tek “Heshtat e Barit” titulli për çdo poezi është 
kryesisht pjesë e idesë qendrore të poezisë, pjesë përbërëse 
dhe sqaruese ose tonizon një nga vargjet më të gjetura. 
Shpesh mund të jetë edhe pjesa që përsëritet gjatë sintaksës 
së poezisë. Një fjali a togfjalësh që merr trajta e forma 
të ndryshme duke i dhënë poezisë edhe një skelet, edhe 
lirshmëri evoluimi të shumëplanshëm. Ndodh në ndonjë 
madje, që kjo gjetje tradhton pa ndonjë të mirë dhe fundin 
e poezisë siç mendoj unë bëhet tek poezia “Fjala në trurin 
tim është çmendur”, por është kaq e gjetur thukshëm tek 
poezia “Uri e përbindshme me dhëmbë të vegjël” pikërisht 
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sepse koncepti i dhënies që në titull i një nga vargjeve të 
brendshëm të poezisë, këtu fsheh një sërë idesh që do t’i 
bashkëngjiten vargjeve duke kulmuar, si për shembull “Mba 
trupin tim në duar për të mos u gënjyer/ nga sondazhet. Unë 
kam gojë të vogël/ në urinë e madhe” dhe “E mba trupin tim 
në duar/ dhe më besoni: mbajta tërë peshën e botës/ plus 
peshën e truve të udhëheqësve/ artistëve, filozofëve...”. po 
kështu tek poezia “Dhjetë mënyra për t’u parë në pasqyrë”: 
“Të shihesh në pasqyrë/ për t’u pëlqyer nga vetja/ dhe të 
urrehesh. Të shohësh komçën/ si një ushtar të vogël në 
xhaketën e mbërthyer/ të mos shohësh mendimin e lig/ në një 
nga rrudhat mbi ballë/ dhe të mos gjesh asgjë në fytyrë/ prej 
atyre që një jetë ke kërkuar/ ...” ku mendimet plotësohen e 
thellohen gjer në skajet e territ njerëzor: “Te këmba mund 
të gjesh njëqind domethënie: a është përgatitur për ecjen/ 
si e ka shtypur tokën/ dhe me ç’piruetë e përvijoi shqelmin/ 
që goditi tinëzisht gogolin brenda vetes/ Gjithnjë vetja në 
pasqyrë është tjetër/ kur s’e ke dashur/ ose kur e ke dashur 
tepër. ” dhe poezia me titull “Një pasqyrë dhimbjeje” që 
përveç se është e gjitha një poezi e mrekullueshme, mbaron 
aq bukur me “ Mbi fytyrën e njeriut mund të shihesh/ si në 
një pasqyrë dhimbjeje”

Kjo gjetje me titujt, që ilustrova më sipër, i shkon mjaft 
librit dhe është një shenjë dalluese që konstatohet dukshëm, 
por përgjithësisht nga ana tjetër  vihet re se Martiko që 
prej këtij libri, i shikon me një filozofi të qartë titujt dhe 
i përzgjedh jo për një grishje sipërfaqësore, por të grish 
të luash me poezinë, t’i rikthehesh titullit, kur është pjesë 
plotësuese e nocionit ose ta lësh të të marr për dore për të të 
treguar zanafillën e t’i qepesh fillit të Arianidës.

Format e bukura të vargut i gjen të shpërndara në të 
gjithë librin “Çfarë barbarësh ata luanët/ e shqyen zebrën/ 
e gëlltitën edhe dhimbjen e saj/ derisa ajo s’kishte më 
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dhimbje...” (poezia “Luanët, ata barbarët” fq. 7); “... Unë do 
të jem këtu/ Këtu dhe askund tjetër, në roje të prurjeve/ që i 
japin mendjes sime hijeshinë/ e mosnënshtrimit.” (“Deri sa” 
fq. 9); “Një sekondë e copëtoj në mijëra/ grimca kohe dhe të 
kujtoj ty/ dhe harroj një tjetër. ...” (“Koha e një sekonde” fq. 
10); “Fjala është lodër në dorën time/ ky zar i lashtë i hedhur/ 
në fushën e fatit.” (“Fjala në trupin tim është çmendur” fq. 
11); “... ndërsa ti qeshje/ aq lehtë sa të qeshurat u bënë 
valë” (“Po ku është mrekullia” fq 14); “.../Dita është kaq e 
vogël/ dhe oreksi kaq i madh/...” (“Konsum i përditshëm” 
fq. 16); “.../Me një ëndërr të lehtë ti s’ndërton asgjë/ do të 
jenë të thyeshme/ prej erës së parë që do t’i vizitojë/ vendet 
e shenjta të mbetura pezull/ Në ajrin gri të mbrëmjes/ rrinë 
Shën e Premtja, Shën Gjergji/ Dyzetë Shenjtorët pa frymë të 
gjallë/ dhe pa frymë pothuaj s’ndërton dot asgjë/..” (Fryma 
që mungon” fq. 17); “...Më vonë unaza ra në vlerën e saj 
të vërtetë/ dhe gishti i vogël/ nuk e urdhëroi më dorën/...” 
(“Pranim me kushte” fq. 18); “ .../ lundërtar çapkën/ që i 
beson erës/ se do t’i dëbojë peshkaqenët/... ” (“Ç’mund të 
jesh” fq. 55) dhe e mrekullueshmja: “ ../ Duke të munguar 
gjithçka/ ke një mirësi që u shkon njerëzve si shpirt/...” (“ 
Rasputin” fq. 59 )

Jeta, kjo tabelë gabimesh

Atë që pashë sot e mblodha me të djeshmen
dhe përsëri shuma dilte më e vogël
Isha fyer tre herë
dhe u lavdërova në dy biseda
ku askush nga të pranishmit nuk dëgjoi...
Dy policë më shtynë me mirësjellje
një i tretë me një sjellje prej horri
Unë i mblodha të tëra këto
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sepse njeriu është përherë një tabelë plot numra
ku secili vjen nga një nevojë
Më vonë, gjatë ditës kur do të jetosh përsëri
do të ketë plot ngjarje ku do rritesh pak nga pak
por mund edhe të sëmuresh
e do të duhet të zbresësh
Një grip, thonë, është si një tërmet
që e shkund tokën ngadalë
Jeta do të jetë gjithmonë një mbledhje
dhe për gjërat që duhet të zbriten
si fyerjet, sëmundjet, fatkeqësitë...
Njeriu është një inventar
dhe jeta një tabelë mundësish e gabimesh
                              19 prill 2000

Stefan Martiko
*(Nga libri “Heshtat e Barit” 2003)

  
Përse kemi nevojë për lexues të kualifikuar?

Letërsia e Martikos, poezia e akorduar në proceset 
e evoluimit të poezisë bashkëkohore, proza e tij, një 
pikëpamje e ngjyrimeve Borges-janë në fasadat shqiptare 
të një relievi tepër të thyer e të larmishëm; si edhe ese 
të ndryshme të tij, dëshmojnë puqjen e lexuesit me një 
përvojë të veçantë dhe interesante. Është e qartë se kemi 
të bëjmë me estetikë dhe njohuri që shkulmojnë pareshtur 
me ndikimet e veta personale dhe nuk ruajnë ndonjë klishe 
shkallaresh përforcuese. Në këtë udhëtim breg-thyer, që pas 
çdo thepimi shpërblehesh me ndonjë pamje panoramike, 
apo ndonjë zhytje të papritur dhe të bënë të mbetesh me 
gojën hapur. Pra siç kuptohet duhet të jesh i vëmendshëm, 
i qetë dhe i mësuar me një poezi të tillë që të lë aq shumë 
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hapësirë në mendimet personale, saqë të bënë bashkautor, 
ku vet mund të thurësh vazhdimin mendësor të çdo vargu, 
si duke e lexuar, ashtu edhe duke e veshur me ndjesitë e 
çasteve individuale. Dhe që të bashkautorësosh në një 
vepër me mendimet e tua personale, duhet të kesh ndoshta 
një prirje të tillë leximi. Duhet që mendimi, kulti i të cilës 
filozofikisht dhe totalisht, që në lashtësi është njehsuar 
akoma dhe praktikisht me vetë ekzistencën e vetë njeriut, 
të qëndrojë në lartësinë dhe urtësinë e qenies. Duhet të bëjë 
art, siç dhe sipër përmendëm, me apo pa shkruar poezi, 
veçse në radhë të parë në mënyrë të ndërgjegjshme. Dija 
e mirëfilltë e një poeti filozof ndoshta nuk do të përçohet 
menjëherë, por dija është e brendshme, sipas meje, njohuritë 
janë ato që do të shfrytëzohen dhe përdoren për të nxjerrë 
dijen dhe kjo vjen edhe duke lexuar poezi, e veçanërisht 
poezi të tillë si e Stefan Martikos. Walter Lippman shkruan 
se “Duhet dije për të kuptuar dijen; muzika s’vlen gjë nëse 
publiku është shurdh”. Për sa i përket të tjerave, mbetet 
veç dëshira për të ndjellë ndjenja dhe pikësynime jetike. 
Nuk do them atë të thjeshtën dhe të shumëpërmendurën në 
kësi rastesh, të babait të Dorian Greit, Oskar Uaildit kur 
thotë se “po qe art, s’është për të gjithë dhe po qe për të 
gjithë, atëherë s’është art”, sepse letërsia e Stefanit nuk ka 
rreziqe të tilla njehsimi sidoqoftë. As ai vetë, si çdo artist i 
të njëjtit koncept e nivel nuk ngulmon për një gjë të tillë. 
Jam sidoqoftë e sigurt se poezia dhe pikërisht ajo për të 
cilën flasim këtu, rrëfen kaq qetë në mendjet e njerëzve, 
me thjeshtësi në minimalizmin e saj, me dashuri intime në 
dhënien e saj pa qëndresë pompoze, por me një personalitet 
të vetin të ngrohtë, të qëndrueshëm dhe anagnostik që të 
bënë të vësh interes dhe të shkalafit dyshimet pak e nga 
pak. Përderisa duhet ta sjellësh në mendje dhe ta mendosh, 
përpara se  ‘’...ç’ thamë- thotë Valeri, ta braktisësh’’, 
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(shpresoj) për pak. Është e qartë që nuk është një tekst që 
do lexohet me një vështrim (për këtë kemi listën e psonjave 
të tregut dhe na mjafton). Duam ta shijojmë si, le të themi 
një pije të paqtë rruazore. Gazozat mund të jenë freskuese 
(për dikë që do t’i zgjidhte), por përmbajtja e tyre do 
konsumuar shpejt, gati si lajmet ditore, mendësimi vjen 
gllënjka-gllënjka, prehja dhe dehja sugjestive. Kamy thotë 
për një nga më të mëdhenjtë e modernizmit se: “ I gjithë arti 
i Kafkës është ta detyrojë lexuesin ta rilexojë.” (“Shpresa 
dhe absurdi në veprën e Franc Kafkës” - Miti i Sizifit - ShB 
“Fan Noli” Tiranë 1992. Përkth. nga P. Sinani). Kohët e 
fundit një shprehje e paautorizuar, nga ato që lexojmë me 
sy kalimthi, kryesisht mediave sociale dhe që pak a shumë 
e kemi nënkuptuar gjithëherë dhe shumëkush në një trajtë 
a në një tjetër, ishte ajo që gërvishti rutinën time limontike, 
leksike. “Gjërat e djallëzuara i kuptojmë (tanimë - shënimi 
im) të gjithë. Me të vetëkuptueshmet kemi hall.” Veçantia e 
saj qe, katërciprisht, sepse një biçim shejtani në mendjen 
time të atij momenti, e paralelizoi këtë me një hollësi tjetër 
filozofike të Kamysë që (ku citova më sipër), ca rreshta më 
tej vazhdon “Por natyrshmëria është një kategori e vështirë 
për t’ u kuptuar.” Kështu tek kam dëgjuar shumë herë të 
thuhet se vepra e Stefan Martikos nuk kuptohet, kam pasur 
vetëm një argument, të germëzoj me zë a me mendje: po 
sikur ta lexoni natyrshëm?

...

Dy fjalë për ilustrim:
Artikull botuar në Revistën Letrare ‘Kuvendi’ Korrik 2019 

(Michigan – Amerikë, Botues: Pjetër Jaku, Elinda Marku)
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KUR SHENJAT E PIKËSIMIT, 
“USHTROJNË” MUNGESË 

   Mendime mbi Letërsinë 

Nga: Armela Hysi

Shumë shpesh kam dëgjuar të diskutohet për 
poezitë pa shenja pikësimi, duke qenë se poezia 

ime është një krijimtari e tillë, jam dhe një nga pran-
uesit e mirëfilltë të komenteve, hezitimeve e ideve mbi 
të, nga shumë bashkëlexues ose dhe krijues, ndaj dhe 
është dhe një e drejtë, apo detyrë e imja të shprehem 
mbi temën. Është e qartë plotësisht që nuk mund të 
mendohet se ndikimi i tyre orientues në leximin saktë 
të një teksti, nuk ka një rol primar në komunikimin e 
autorit me lexuesin. 

Në një nga shkrimet e mi në lidhje me poezinë e 
poetit Stefan Martiko, shkruaj se “...kemi poezinë tashmë 
të konsoliduar ku shenjat e pikësimit janë pothuajse në 
tërësi të reduktuara dhe mendimi rrjedh i urtë e i qetë 
brenda një udhie të përcaktuar nga poeti me stilin e tij, 
por me një hapësirë të pacaktuar brenda kufijve. Thuhet 
se 93 për qind të tërësisë së komunikimit të përditshëm 
të njerëzve nuk e përbëjnë fjalët, por mënyra e të 
shprehurit, intonacionet e zërit, ironia, pasthirrmat apo 
pasazhet e pauzat ndërmjet fjalëve, mimika, grimaçat, 
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përgjithësisht gjuha e trupit, vështrimi etj., etj. Po 
kështu, në komunikimin e shkruar, shenjat e pikësimit 
janë ato që na ndihmojnë për të perceptuar tekstin dhe 
kuptimin (kush nuk e mban mend anekdotën e pusullës 
mbretërore – në klasën e parë – ku për një presje nuk 
dinin t’i pritej apo jo koka rebelit të dënuar në gijotinë; 
apo aludimet që bëjnë fetarët me “beso – jo – kontrollo”). 
Poezia është ndërkaq një organizëm i gjallë që i zhvilluar 
në shekuj; ka mbushur hapësirat e të gjitha rrymave për 
t’i dhënë rëndësinë primare asaj të cilës që në zanafillë 
është quajtur me të drejtë perëndi: fjalës.

Poezia e gjallë nuk ka nevojë për gjeste, nuk ka 
lëvizje nevrike duarsh për të kërkuar shembullin më të 
mirë për të të kuptuar njeriu përballë që, zaten që në 
fillim e ka përcaktuar se e do elitar e të kualifikuar në 
leximin e poezisë së tij. Perëndia e poezisë nuk është 
zemërake dhe shpaguese, sepse është filozofike, e urtë 
dhe, megjithëse e shumë ditur dhe e pleqëruar, ka 
ndjeshmërinë dhe ndjesinë e një vere të vjetër. Asgjë e 
shtuar nuk do ta bëjë më të mirë, por do t’i hiqte diçka 
nga të gjitha ato aromat, përvojat, fermentimin e më pas 
qetësimin që kur të zbulohet të jetë e njehsuar me artin 
e vërtetë, me linja të vërteta klasike në gjithë risinë e 
saj moderne”. Ky kontest pra është në bazën e një ideje 
të tillë të konsoliduar, sipas meje, por për fat të mirë 
s’është vetëm kjo dhe siç dhe pothuaj se përherë poezia 
(art dhe filozofi) di shumë më tepër se ne, s’jemi veç 
hulumtues të disa nga ato kënd vështrime që mund të 
prekim, a simbolizojmë nëpërmjet saj. E thënë ndryshe 
dhe në përputhje me tërë substancën e koncentruar të 
gjallnimit, - pasqyrimi ideal i të cilës është vetëm dhe 
në çdo kohë, arti - jeta gjithmonë na jep, atë që duhet 
për t’u rritur, grishur mendimin e emancipuar dhe nxjerr 
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mësime urtësie, apo jo? Njeriu në shekuj ka zhvilluar 
artin e shkruar, akustik e viziv si një pjesë e bukurisë që 
vijon në ato çaste krijuesi konkret, personalisht apo në 
trajtë kolektive, por dhe akoma më qartë si një udhëzues 
për deshifrimin e përvojave të veta, për të pagëzuar 
ndjenjat, për t’i komunikuar ato duke pritur, formuluar 
dukshëm dhe përcjellë tek individët e tjerë, njësoj aktiv, 
apo disi më pasiv në këtë fushë, të shoqërisë. Bukuria 
e artit nuk do të thotë se përvoja që ai po vijon në të 
gjitha rastet është e bukur, përkundrazi, por duke u 
mbështetur në bukurinë e artit (pasqyrimit ideal, siç e 
cilësova më sipër), ai arrin të mbijetojë nga përvoja. Ai 
arrin ta filtrojë atë, ta bëjë të tretshme pjesë-pjesë pasi 
arrijnë të formoj atë që ndjen në një trajtë të prekshme 
për të gjithë, energjinë në materie; hormonet, fermonet 
a substancat e tjera që turbullojnë a orientojnë kimikisht 
lidhjet e sinapset elektrike të trupit të tij, në vibrime të 
zërit, në mesazhe kinitike simbolike, të përcaktuar që 
më parë e të kthyera në traditë, apo të zbuluara atë çast, 
që do të përbëjnë artin e tij, vallen, luajtjen e një organi, 
shprehjen e një pikture, skulpture, poezie njësoj siç të 
gjithë ajo supë kimike e fizikut të brendshme kthehet 
në lot, në djersë, në ngërç, në dridhje e rrëqethje, në akt 
erotik, në lëvizje të trupit dhe frymëmarrjes e të tjera, 
e të tjera. Ai njehsohet me ndjenjën për ta ngurtësuar 
në pa-harrim, për ta kthyer në material për veten dhe të 
tjerët në kohëra të tjera, e kthen në ushqim, në mësim, 
në koncentrim, në përvojë të gjallë dhe për ata që s’e 
kanë provuar. 

Misioni i artistit ka qenë përherë i njëjtë: të mishërojë 
vetveten dhe kohën e tij, tek të tjerët, bashkëkohës, a 
vijues të historisë njerëzore. Psiko-sintezën, mendimin, 
pamjen. (Presupozoj se mbijetesa e tij selektive nga 
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sita e kohës mund të jetë si për çdo gjallesë, përshtatja 
dhe rastësia; heshtur, uroj, shpresoj dhe dua të besoj, 
se hierarkia e cilësisë ka bërë përzgjedhjen e vet të 
dallueshme. Me pak fjalë, për shembull tragjeditë antike 
që erdhën në ditët tona fal «antologjive shkollore» të dy-
tre shekujve të parë në Evropë, e depërtimit të tyre në 
gjithë botën e banuar, në vazhdim, shpresojnë të jenë dhe 
më të bukurat, prandaj dhe u mblodhën, e për rrjedhojë 
prandaj mbijetuan. Por kjo ndoshta është thjesht dëshirë 
naive për të bërë humbjen kolosale më ngushëlluese.) 

 Në kohët e lashta arti duhet të hapte bazat e 
interpretimit të vetes dhe natyrës, të stimulonte virtytet 
e fuqinë e njeriut deri sa të zbulonte pas madhështisë 
së perëndive, madhështinë e këtij vetë. Të shkruante 
historinë e njerëzimit sa më thjesht që të ishte e 
mundur për t’u përcjellë brez pas brezi me çdo material 
e mundësi të disponueshme dhe të qëndrueshme në 
shekuj, përderisa koha e njeriut qe më e shkurtër dhe 
distancat gjeografike, shumë më të largëta se të sotmet. 
Në kohët e errëta, arti i rikujtoi njerëzimit dritën; në 
çastet e ndalesave ose më saktë “ngecjeve në baltë”, ai 
mori përsipër të bëj zgjimet, të tregojë trupin e njeriut 
përtej mbulimit të betonuar detyrueshëm, të ballafaqojë 
nevojën e këmbimit të ndjenjës erotike, tej asaj materiale, 
praktike e vrazhdësisë së skamjes të shumanshme. Të 
bëhej romantik e zbutës. Mori përsipër të simbolizoi 
mitet me shkollimin e drejtpërdrejt, skenën me respektin 
e informimit filozofik, politik, shoqëror e psikologjik. 
Siç mori përsipër përherë, paraqitjen identike të gjithë 
sa ishte e nevojshme të mbetej me pamjen ekzistente; 
le të themi rastin e figurave historike, cilësi që na bënë 
jo thjesht të larmishëm me ilustrime muzetë dhe librat e 
historisë, por dhe na japin dhjetëra informacione sociale 
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që s’do të kishin ardhur gjer tek ne ndryshe, ose së 
paku, jo në të njëjtën mënyrë. Arkitektura, gjeneologjia, 
biologjia, mësimet anatomike, etj., etj. inxhinieria e 
çdo plani të ndikimit njerëzor, që nga ajo e veshjes dhe 
modës së përgjithshme e deri tek njohuritë specifike 
shkencore, janë zhvilluar falë këtyre informacioneve e 
të dhënave që njeriu të ecë përpara e të mos zbulojë si 
foshnjë veç ato që është i detyruar të zbulojë e perceptojë 
në ecurinë e jetës së tij natyrale. Me zhvillimin e 
fotografisë, teknologjisë së riproduktimit të pafund të 
zërit dhe kameras për pamjet lëvizëse, arti mori përsipër 
të bëjë atë që gjithkush e di në mendimin e tij të thellë, 
por harron shpesh ta vërë në pikësynimin e vet kryesor. 
Përveç se të paraqes brendësinë e njeriut, ta detyrojë atë 
të përqendrohet. Arti i vërtetë e detyron sot njeriun të 
bëjë atë që nuk e detyron jeta mekanike dhe me lehtësira 
të përditshme, të jetë në ndërgjegje. Të mos abuzojë me 
shqisat duke i rezultuar “të ngopura”. Në kohën e sotme 
kriza nuk është ekonomike, a politike – camon! kur ka 
pasur planeti i njerëzimit tonë (të faktuar) kaq bollëk, 
lehtësi jetese, jetëgjatësi masive; akses në teknologji e 
shërbim mjekësor, begati në njohuri dhe informacion; 
kur ka qenë kaq afër e kaq lirë sa sot çdo kontinent për 
t’u vizituar brenda një njësie ditore, madje; kur ka qenë 
kaq i pranishëm njeriu «i thjeshtë» në debatet kolektive, 
në pjesëmarrjen në qeveri, shkollim e kohë të plotë mbi 
pasionet e tij, natyrale a të stimuluara? Kur ka pasur të 
shenjtin libër më pranë e me bollëk se sot? Kur ka qenë 
më shpejt i lajmëruar, a paralajmëruar se sot? Kriza e 
vërtetë është kriza e ndërgjegjes, dhe e papërgjegjësisë, 
si asaj të thjeshtës, të përditshmes që vjen nga mos 
përqendrimi, mos analizimi, mos disiplinimi, mos 
perceptimi i plotë i jetës dhe marrëdhënieve të çdo 
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lloji me të tjerët, botën dhe natyrën, ashtu edhe asaj 
të mos mbajtjes së përgjegjësisë analoge të peshës së 
përzgjedhjeve të çdo niveli: individual, personal, familjar, 
shoqëror, profesional, social etj. Jemi bërë të llastuar më 
tepër seç duhet si racë. (Mos-përfillja, - më duket mua 
se lexohet kjo, e vërteta është, - e planetit, e kohës dhe 
kapacitetit të plotë vetjak). 

Përpos çdo zhanri, letërsia në përgjithësi dhe poezia 
në veçanti, është ajo që kërkon ta interpretoj vetë lexuesi 
pra. Ta bëjë të vetën, ta ndjejë se ka rol, po ashtu. Kërkon 
të përqendrosh gjithë sa të përkasin, njohuri, perceptim, 
qejf  për lojë, por përherë me respektin e mirësjelljen e 
“Përfilljes”. Një poezi pa shenja pikësimi është një tekst 
i pa “zbutur” për përdorim të shpejt. Kërkon lexues, jo 
konsumator. Detyron përuljen legjitime dhe të falet veç 
kur “e meriton”. Të zgjon të kesh vëmendjen. Të vësh 
dhe diçka nga vetja, të bënë aktiv e pjesëmarrës në lexim 
si dhe në konceptin që ka dashur të thotë poeti që tek 
e fundit e thënë dhe troç – s’na duhet gjë fare. Ajo që 
kupton çdo kush personalisht ka rëndësi. Ajo që më 
mëson mua. Ajo që më kujton dhe shëron brenda meje 
– duke u ndërgjegjësuar se si dhe pse është kështu jeta, 
a thjesht se s’jemi vetëm. Si një ushqim jetësor nga ku 
çdo organizëm që e konsumon do të mbaj për ndërtimin 
e organizmit ato elemente, materiale që i mungojnë të 
plotësohet.

Arti si vetë jeta të jep në çdo moment atë që ke nevojë 
të evolosh, të kalosh në dimensionin e ri, të mbizotërosh 
mbi hipnozën mekanike, të kuptosh gjallnimin, të jetosh 
me çdo sens. Duke kuptuar atë, ke kuptuar vetveten, 
prandaj përmasat e shërbimit janë të pallogaritshme, por 
për të gjithë ata që e duan vërtetë.
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Heshtja është lojë e vonesës

Një pyetje largon
një re shiu përtej horizontit
dhe me shpejtësinë e
erës mat të rrahurat e zemrës. Heshtja
është lojë e vonesës. Një mijë
vjet ndoshta i duhen të vijë
ajo për të pritur të
vdekurit. Shtetet janë vegla të vogla
në dorë të njeriut ashtu
siç dërgon më të rrallë
sonda nëpër ishuj të 
universit dhe përgjigjet do 
të vijnë kur të gjallët në 
pritje të kenë vdekur 

Stefan Martiko
*(Nga libri “Udhëtim biblik” 2012)
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“Adresë e humbur jam” Bisedë mbi 
librin me vet poetin Martiko

Duhet të çaj qytetin me bërryla 
kokolepsur me mjegullën fyta-fyt

*( nga poezia “Identikit”, 21 nëntor 1996)

Libri i Stefan Martikos “Adresë e humbur jam” 
ka parë dritën e botimit në fund të vitit 1998.  

Si një libër i riformimit poetik të tij, është një libër i 
rëndësishëm për vëzhgim, duke vërejtur karrierën po-
etike të autorit, sot i lauruar me një sërë çmimesh, dhe 
stacion të tij, Titullin Naim Frashëri I Artë (2012), si 
dhe me një bagazh letrar për t’u pasur zili në rreth 20 
libra në poezi, ese, antologji, kritika letrare, redaktime, 
etj. 

Cilësoj këtë, sepse siç e përmenda më parë, si poet 
Martiko ka nisur botimet në vitin 1973 me vëllimin 
“Dashuria e parë” e në vijim një tjetër vëllim me poezi, të 
dytin e tij, me titullin “Mes shokëve”, 1978. U deshën fiks 
20 vjet “heshtje” nga poezia – që në 1998-ën të kemi në 
duar librat e para të autorit, të çliruar nga detyrimet morale 
që letërsia duhet t’i jepte rendit imponues dhe të krijonte 
hap pas hapi poezinë e vet estete, mendimtare dhe kërkuese, 
që lëvron sot. Është një nga poetët shqiptarë që ka mëtuar 
poezinë duke arritur t’i jap asaj jo vetëm ngjyrimin vetjak, 
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por edhe të ndikoj energjikisht e konkretisht në trajtat 
moderne e cilësore në poezinë e brezit të tij, si dhe atë të 
komunitetit shqiptar në Greqi e më gjerë. Si e tillë, pena e 
tij ia vlen përveç se të vlerësohet në të gjitha kontestet, të 
studiohet që në zanafillën e evoluimit të saj. 

Është interesant vet koncepti si e sheh  poeti, e 
përgjithësisht artisti, një vepër, (për më tepër kur bëhet fjalë 
për poezinë) pas vitesh. Prandaj nëpërmjet shumë temave 
të pyetjeve, komentet dhe përgjigjet, ilustrimet e shumta, 
me vargje nga libri në fjalë, një bashkëbisedim me autorin, 
besoj se do t’i japë mundësinë lexuesit për të mprehur 
perceptimin; një armë për studiuesin, por dhe qoftë si objekt 
kërshërie, qoftë dhe pse jo, hulumtimi vetjak e ballafaqimi.

Tek “Adresë e humbur jam”, lexuesi ndeshet që në 
faqen e fillimit të librit me një parathënie që ka thjesht 
shënimin për titull: “Për veten” ku pikërisht për atë që 
shënuam në rreshtat e mëparshëm, heshtjen 20- vjeçare të 
poetit, vetë Martiko shprehet. “Isha si një murg që bën një 
jetë të dyfishtë: atë të manastirit dhe atë të hapësirave të 
tjera të cilat i sheh për natë në ëndërr. ... Rëndësi ka të 
marrësh frymë e t’i japësh frymë një shpelle që prej mijëra 
vjetësh në heshtjen e vetë kërkon të flasë. Poetët janë vërtet 
spileologë të shpirtrave njerëzorë. Në këtë kuptim ata i 
zgjerojnë ato hapësira për të cilat ne kemi menduar se do të 
shtereshin një ditë.” 

Duke njohur poezinë e mëvonshme e deri sot, për nga 
stili dhe gjuha; dhe thjesht duke njohur temat dhe mesazhet 
në poezitë e këtij libri, si lexuese, personalisht krijoj 
përshtypjen e shprehisë së një tranzicioni  shumëplanësh. 
Një mënyrë e shprehur artistikisht e arritur, nënvijëzime të 
vyera ku ka ndaluar poeti me veçori filtrimin e tij personal 
tepër të ndjeshëm, luhatje në vështrimin e planimetrisë, 
nga një hapësirë në tjetrën, të të gjithë predispozicionit të 
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botës shqiptare, jashtë dhe brenda kufijve. Periudha kur 
janë shkruar poezitë, i jep rëndësinë e vet historike, por dhe 
temat, emocionet që përcillen, janë përfaqësuese të kësaj 
periudhe. Bashkë me librin tjetër të këtij viti, “Ura nëpër 
valë”, mendoj se është një nga librat më të përputhshëm, 
të autorit, me realitetin shqiptar të momentit kur qarkulloi. 
Për nga qëmtimet letrare poezia tek “Adresë e humbur jam” 
kryesisht ka formë dhe ritëm më klasik vargu e strofe, që në 
vijim, tek libra të ardhshëm, Martiko kalon në shformimin e 
saj dhe e bënë më hermetike. (Pa shprehur këtu, mendimin 
se hermetizmi është qëllimi apo rezultati i saj i mirëfilltë). 
E bënë gjithashtu më filozofike, kurse në librin në fjalë 
ndjehet më empirike; më shprehëse edhe në ngjyrat e 
pesimizmit qytetar, pa qenë gjithashtu, në asnjë mënyrë, 
një poezi pesimiste, por thjesht ndjehen disa nota trishtimi 
qytetar më shumë se gjetkë dhe vihet re një ecuri që vuri 
vetë poetin në një proces autodidaktik, për të evoluar, e pse 
jo dhe bashkëkohës të tij që u frymëzuan dhe krijuan një 
dialog a përballje poetike – këtu vendos edhe veten time si 
poete, edhe në se jo adekuate me poezinë, se sa me thelbin 
e Martikos si artist, për të ngulmuar në risi dhe hulumtimin 
mendor të brendshëm të të gjitha shtigjeve, të një monopati 
të guximshëm siç është poezia.

Le të bëjmë pra me ndihmën e poetit eksplorimin e 
hapësirës që ka zbukuruar “Adresë e humbur jam” e për t’u 
bërë më e deshifrueshme për lexuesin, i kemi dhënë formën 
e një dialogu-intervistë:

Armela: Z. Martiko përse « jeni» një adresë e humbur? 
Për poezitë e këtij libri, tej figurës letrare të gjetur (nuk 
mund të mos e themi), cilat janë ndjenjat kryesore që donit 
të përçonit, sepse nuk i mbanit dot brenda vetes. Tani, pas 
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njëzet e ca vjetësh, i keni përçuar, mendoni, këto emocione? 
Stefan Martiko: Sigurisht që do të jetë shumë e 

vështirë për mua të rikthehem 24 vite pas për të rikujtuar 
çka ndodhur me poezinë dhe me mua. Doja të thoja se ajo 
në të vërtet mund të mos jetë thjesht jeta ime. Siç e perceptoj 
tani ajo mund të jetë jetim i gjithkujt si dëshmitar dhe 
bashkëkohës. Por besoj se megjithatë poezia edhe mund të 
mos ketë shumë lidhje me këto që po them nëse ajo nuk 
është bërë diçka tjetër, që besoj në rastin më të mirë për të, 
mund t’i përkas edhe përjetësisë.

Pyetja e Dytë: Mendoni se ky libër është një zanafillë 
e poezisë suaj mendimtare, cili është ndryshimi nga ç’kishit 
shkruar deri atëherë dhe a ndieni evoluim në librat e 
ardhshëm siç e shihni sot, vet ju? Poeti duhet të insistoj 
për evoluim, apo nëse ka gjetur një stil e gjuhë që pëlqehet, 
duhet t’i qëndroj besnik me fanatizëm?

Stefan Martiko: Ndoshta dhe, besoj ashtu si ju që unë 
jam gjendur në një moment kthese. Me këtë libër unë isha 
nisur për një rrugë më të gjatë që nuk besoj se një ditë kam 
për ta mbërritur. Te ky libër ndodhi ajo që duhet të ndodh 
përherë me poezinë dhe në përgjithësi me artin. I cili për tu 
përballur me sfidat e kohës duhet të inkurajojë evolucionin 
brenda vetes përndryshe nuk do të ketë asnjë shans për tu 
mbijetuar sfidave të kohës. Që prej këtij libri u nis një rrugë 
që në çdo segment të saj më shfaqej e papërcaktuar dhe  
kujtoj atë që izraelitëve dhe palestinezëve iu rekomandua 
për të ecur në rrugën e paqes: d.m.th ishte këshilla që për 
të ndërtuar paqen duhej ecur së bashku me sfidat që do t’iu 
paraqiteshin.

Për ta gjykuar këtë libër duhet më parë të gjykojmë 
kohën kur ai u shkrua dhe bashkë me të rrethanat që mua 
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më çuan në këtë rrjedhë. Unë nuk e dija se në ç’rrugë do 
të ecte më vonë poezia ime por e kuptoj se kjo ishte një  
fillesë së cilës unë i detyrohem shumë, por pa u mashtruar 
për tu vënë në mbrojtje të saj. Këtë libër doja ta quaja fryt 
të tranzicionit, kohë kur një krijues do të braktis diçka por 
pa e ditur saktësisht se në ç’kahje të saj është perspektiva. 
Në thelb të ndryshimit është dëshira për të promovuar sa 
më shumë të ardhme artistike; në kërkim të një metafore 
përmbajtësore që në fund do të rezultojë edhe si pasaporta 
e tij artistike.

Pyetja e Tretë: Shkruani, tek poezia “Pa rrënjë bredhim 
kuturu”, (22 maj 1997, cikli me të njëjtin titull): “E pse ta 
lodh trurin sonte, /si budallenjtë s’e lë të flejë?” Do mund 
të bënit dot një përzgjedhje të tillë, në ndonjë fazë të jetës 
suaj, apo jeni i lumtur që vendosët atëherë e në vazhdim të 
mos “flini”?

Stefan Martiko: Një krijues si dhe çdo punëtor tjetër i 
mendjes është përherë në përgjim për të zbuluar shkaqe që 
e ndihmojnë për interpretimin e botës. Sepse asgjë s’është 
e përfunduar dhe zhvillimet janë aq të vrullshme sa duhet 
të jemi përherë vigjilent ndaj çdo ndryshimi. Kjo për poetin 
është një short i vështirë i mbarsur me sakrifica të shumta 
që herë- herë e venë edhe në përplasje me bashkëkohësinë. 
Gjumi është një gjendje delirante e përhershme me një statu-
quo që i ka të përcaktuar rregullat. Një krijues duhet të jetë 
i pajisur me ndjeshmëri të thella në mënyrë që t’i çlirojë të 
tjerët prej disa prangave të padukshme që i kthejnë njerëzit 
në robotë ose thjesht në skllevër të përditshmërisë së tyre. 
Meqenëse zhvillimi është bast i së ardhmes, duhen zbuluar 
energji të reja njerëzore për t’i marrë në dorë vet njeriu 
frenat e këtij zhvillimi. Te vendet nën diktaturë ekzistojnë 
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shumë energji të fjetura dhe mjafton një sinjal se diktatura 
është duke rënë dhe bota nis të rijetojë veten. Por te një 
krijues kjo është një gjendje tragjike pasi ka zbuluar më 
në fund efektin e këtij luminali me gjumë të përjetshëm. 
Dhe atëherë nis një lloj kryengritje ndaj së shkuarës dhe 
trashëgimisë më të keqe të saj dhe tani vjen Pagjumësia e 
përjetshme për të mos humbur më kohë të tjera. Nëse do t’i 
përgjigjesha drejt për së drejti pyetjes suaj do të kishte qenë 
më e lehtë të kisha thënë në krye të herës se unë do të vdes 
zgjuar.

Pyetja e Katërt: Kam shkëputur, për kënaqësinë e 
lexuesit një sërë vargjesh nga libri: “Vargonjtë i kisha 
thellë vetes/ në tru, në duar, në brinjë.” dhe “Ika prej vetes 
të mos kthehesha./ Ah udhë e kthimit përherë e më larg” 
(“Vargonjtë” 10 gusht 1997, nga cikli “Globi i dehur dhe 
të tjera më vete”). “Lozim me fatin e fëmijëve tanë/ duke 
i shpërbërë” poezia “Absurdi” cikli “Pa rrënjë bredhim 
kuturu”; “S’ka më redaktorë pedantë/ si dikur të të hanë dhe 
palcën” (“Qoftë e hapur udha” 28 nëntor 1998, nga cikli 
“Globi i dehur dhe të tjera më vete”). “Sa ngul një gozhdë 
muri zë bërtet. (...) Mua vetë me qira/ më ka marrë kjo botë 
(...) Lëviz aq sa lë litari/ i një qeni të lidhur” (“Me qira” 31 
tetor 1996, nga cikli “Globi i dehur dhe të tjera më vete”). 
“...Ah, sikur unë të mos çmendem!” (“Lopët angleze” prill 
1996, nga cikli “Globi i dehur dhe të tjera më vete”). “Kohë 
gjyqesh-stinë e pestë e vitit/ zhvendosur marrëzisht, zotit 
pa i marrë leje. (...)bimët nën hapin tonë të mbrapshtë/ 
s’duan të mbijnë më kurrë ” (“Kohë gjyqesh” 9 dhjetor 
1992, nga cikli “Globi i dehur dhe të tjera më vete”). “Tani 
është koha e thyerjes së lapsave” (“ Punërat”, 3 shtator 
1993, cikli “Dhjetor i varfër”). “Trotuarëve, bulevardeve/ 
zvarranikët befas u shfaqën/ (...) Hollohen e hollohen si 
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gjilpëra/ deri tek kolltuku shndërrohen në përbindësha” 
poezia “Zvarranikët” dhe tek poezia “Bosh” qershor 1992, 
shkruani “Mendimi i mbarsur piqet e bie./ Bosh. Një shtet 
i tërë i ngritur rrëzohet./ Bosh.” (nga cikli “Demonët 
flenë dhe zgjohen”). Do mund të vazhdoja gjatë (si tek 
të gjitha temat që kam ilustruar) se libri ka shumë vargje 
mbresëlënëse por do e mbyll me ca nga më të dashurat për 
mua, nga ky libër. Poezia “Mos lufto”, shkruar në nëntor 
1992, nga cikli “Demonët flenë dhe zgjohen”: “Më thanë: 
mos lufto!/ Mblidh të vrarët, këndoju liturgjitë,/ merru 
plagët dhe përgatit medaljet,/ (...)/ Kur lufta vrau ç’deshi 
dhe u ngrit në qiell,/ më pyetën: Po ti ku ishe?/ (...)/ Të 
flisja më s’kisha fuqi. Po bija në humnerën e çdo fjale.” Dhe 
poezia “Ç’kini me mua”, shkruar në prill 1995, gjithashtu 
nga i njëjti cikël: “ A beson se këtë vit/ do të kemi bukë/ 
ujë dhe dritë?/ (...) / Pra ti nuk beson dhe... aq?/ E si mos 
besoj kur ka kaq shumë fjalë? A nuk fle i vdekuri pas fjalëve 
në paqe/ a nuk ngrohet njeriu dhe a nuk shuhet etja/ kur 
tha një mijë herë: Ujë dhe zjarr?!”, poezia “Kaq shumë 
fjalë” prill 1992, cikli “Pa rrënjë bredhim kuturu”; “(...)A 
e shikoni edhe ju këtë libër si paraqitje të realitetit shqiptar 
dhe më gjerë, periudhës së kalimit nga një rend në një tjetër, 
nga një perceptim në tjetrin, gjendjes së ndërmjetme, në të 
gjitha drejtimet? Si  mendoni, po realizohen ëndrrat apo 
asgjë s’ka ndryshuar dhe në mënyrë sociale as që mund të 
ndryshojë dot? Poezia, a s’është një armë e përkryer për 
revoltë, por dhe pasqyrë e individit, grupeve, shoqërisë, 
shtetit? E kupton lexuesi sot këtë?

Stefan Martiko: Përgjigjen po e nis prej asaj që ju 
thoni: Poezia a s’është një armë e përkryer për revoltë... 
Sikur të kishte qenë vërtet kështu vet njerëzimi në prehër 
të poezisë tij do të ishte duke u rritur ende. Për fat të keq 
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dështoi edhe Majakovski kur deklamonte poezinë e tij 
si Bombë e flamur....Pra s’kemi të dhëna se ndonjëherë 
poezia ia ka dalë mbanë të ndryshojë rrjedhat e shoqërisë 
njerëzore. Ajo në rastin më të mirë ka qenë një lutje 
metaforike për të sjell në mendje të çmendurit. Poezia është 
urtësi njerëzore që shpreh thellësirat prej ku vijnë shpesh 
ndjesi të paperceptueshme prej bashkëkohësve. Libri me 
poezi “Adresë e humbur jam” që unë e shkrova në Greqi në 
vitet ’90 në fakt është një revoltë por që i mungon adresimi. 
Më tepër ajo është shprehje e një gjendjeje kaotike e njeriut 
të mbetur pa drejtpeshim që e sheh papritur veten në kope 
dhe pa asnjë armë në dorë për të ndryshuar gjendjen e vet. 
Kjo më kujtonte ikjen e amerikanëve në Perëndim drejt një 
të panjohure që u deshën disa qindra vjet ku secili amerikan 
të ndjehej zot në vendin e tij. Poezia në ato kohë të para të 
mërgimit çuditërisht iu bashkëngjit trupit e mendjes sime 
si një barkë shpëtimi. Çdo poezi ka një datë e vitin e saj 
kur është shkruar dhe përndryshe ajo mund të lexohet edhe 
si kronikë e mijëra përjetimeve që kryqëzoheshin për të 
ndihmuar njëri-tjetrin në udhën drejt së panjohurës.

Pyetja e Pestë: “Dhe ikin gjenitë, bëhen yje (...)/ gjithnjë 
nga kurmi i tyre digjet/ një lëndë e butë, fosforeshente./ Si 
lum ata që s’perëndojnë,(/...) Kur kemi mall kërkojmë një 
natë,/ udhët të na ndriçojë flaka/... të shumtët shuhen si 
qirinj.” (“Kërkesë për t’u ngjitur në Olimp” 26 korrik 1996, 
nga cikli me të njëjtin titull). Çfarë ju thonë së brendshmi 
këto vargje? E dimë mirë që drita mohon terrin dhe fosfori 
është një substancë që mbledh dritën dhe e ruan, duke u bërë 
pastaj burim drite kur vjen terri, kështu është poeti? Cilët do 
të ishin disa nga yjet që kërkoni , apo që do kërkonit në një 
natë të gjatë, të errët, të pustë? Për cilët ishte poezia në fjalë, 
apo të tjerëve që, të zbuluar më vonë do t’ua kushtonit sot?
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Stefan Martiko: Koha para dhe pas nesh duhet të ketë 
përherë njerëz të lumnuar ose dhe të iluminuar që do t’i 
shfaqen njeriut si shpresë kur atij është duke i mbaruar 
drita. Në këtë rast unë duhet të kem pasur në mendje jo 
njerëz konkretë  por diçka më të thellë, më të papërcaktuar. 
Aq sa thellë e larg shkon përfytyrimi i njeriut që e vendos 
zotin e vet në qiell. Pa këtë dritë ndriçuese mendja jonë do 
të kish qenë shumë e varfër dhe njerëzit do të ishin ende 
kope duke u orientuar vetëm prej busullës së ekzistencës. 
Këta yje  nuk i shpik thjesht mendja jonë, ajo vetëm se i 
shndërron në metafora me një energji të madhe shpërthimi. 
Përfytyro një qytet të madh në errësirë si për shembull Nju 
Jorkun, në një black out të menjëhershëm për të ardhur 
te ideja e dritës e cila pritet të kthehet përmes miliona e 
miliona lutjeve. Por errësira na shfaqet nëpërmjet shumë 
formave dhe sidomos aty ku ne kemi humbur perspektivën. 
Ja pse na duhen shembujt për të zbuluar te vetja energji të 
fjetura e pse jo edhe për të guxuar për ta çuar veten përtej 
një përmase shoqërore, duke i ngritur ne mendje një tempull 
perëndisë tënde.

Pyetja e Gjashtë: I këndoni Naimit “ ...unë rri nën 
kurorën tënde të blertë/ dhe u shërbej me nderim rrënjëve” 
– kush është Naim Frashëri për ju? I këndoni Iliadave, 
poetëve të tjerë në libër, si Dritëro Agollit, mikut tuaj, poetit 
dhe redaktorit të librit, Nase Jani (që ju ka përkushtuar edhe 
ai një poezi, në vend të prezantimit klasik, për parathënie) 
dhe i drejtoheni Poezisë: “eja mikja ime. Unë e ti vetëm 
në këtë botë të heshtur./(...) Unë e ti mikja ime,/ mikja e 
njeriut, qoftë edhe i fundit i globit” (“Iliadat” qershor 1992, 
nga cikli “Kërkesë për t’u ngjitur në Olimp”) dhe “Robinë e 
bukur e imja, të kam kapur dikur dhe s’do të lija kurrë, pa të 
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humbur në luftë” (“Zënkë me Poezinë”, nga cikli “Kërkesë 
për t’u ngjitur në Olimp”). Ç’është poezia dhe njerëzit që e 
shkruajnë atë? Njeriu jeton dot pa poezinë? Me çfarë do ta 
krahasonit poezinë?

Stefan Martiko: Poezia bëhet jetë kur ajo u ka varur 
në qafë ’krijuesve kambanën e saj dhe duke i robëruar 
i ka kthyer ata në një lloj sekti që i janë përkushtuar 
devotshmërisht asaj. Për poezinë shqipe Naimi mbetet 
kryekënga e saj. Nëse duhet të themi diçka përtej asaj që 
është thënë për Naimin unë mendoj se ai bashkë me poezinë 
nisi një proces të pandalshëm të kulturimit të popullit të vet. 
Poezia e kultivuar tek ne nuk ka qenë aq traditë sa për të 
përmendur tre B-të e mëdha Budin, Bardhin e Bogdanin ose 
dhe Matrëngën. Sepse çdo poet më pas do të jetë mbartës 
i kësaj tradite dhe Naimi u përcaktua si një pikë nisjeje që 
po niste udhën së bashku me një ëndërr. Mendo miliona 
shqiptarë në këta 100 vjet e ca që u mëkuan me poezinë 
e tij dhe me të drejt ne duhet të jemi të nderuar si nxënës 
të kryemësuesit. Kështu që vjen një çast dhe ti ndjehesh i 
mbërthyer keqas në jetë  në këtë darë dhe e ke identifikuar 
veten me poezinë dhe mund të bërtasësh prej marazit ose 
moskuptimit si ç ulëriti Uitmani: Jam Uitmani i madh o 
Amerikë! Por unë do të shkoja edhe më tej kur mendoj se 
çfarë është tani për Portugalinë një poet si Pessoa. Poezia 
e tij e zhveshur prej patriotizmit ishte identifikuar ndërkaq 
me vet shpirtin e popullit portugez. Dhe ndërsa Naimi ynë i 
këndonte Shqipërisë së robëruar për tu bërë dritë e aspirata 
të reja për tërë një popull, Pessoa duket se në poezitë e tij 
ka shumë pak Portugali e portugezë brenda por poezia e tij 
është kthyer në një burim prej ku shpirti portugez gurgullon 
vazhdimisht. Pra te këto  përqasje takohen poezia dhe poeti 
që arrin të fitojë zemrat dhe  ta përkund përherë shpirtin e 
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njeriut në një ëndërr të bukur. Poezia sipas bindjes sime nuk 
mund të zëvendësohet me asgjë tjetër. Nëse do kërkonim  
një zëvendësues ai do të rezultonte përherë i skaduar. Sepse 
në themel të poezisë është fjala e cila mbijeton falë asaj 
energjie që gjeneron duke e vënë në lidhje me tërë ndjesitë 
tona. Një poezi që qan mbart një tragjedi, por kjo elegji 
kushtuar asaj zbulon natyrën e çdo dhimbjeje dhe dhimbja, 
është fryti më i hidhur i thikës së ngulur në trup të pafajësisë. 
Deri më tani nuk është shpikur asgjë që të transmetojë 
ndjeshmëritë e thella njerëzore më shpirtërisht se poezia. 
Njeriu pa poezinë është fatkeqësi e kohës, sepse fjalës do 
t’i mungojë përherë urtësia, egërsinë e saj për ta mundur. 
Poeti e zbulon poezinë si nektar te çdo shpirt njerëzor si 
dhe te natyra dhe besoj se nuk ka mënyrë tjetër për t’ia 
risjellë njeriut ekzistencën e vet në formën e  përjetësisë.   

Pyetja e Shtatë: “Njeriun që një jetë brodhi/ e polli 
vetminë” (“Statujë e vetvetes”, 26 maj 1996, nga cikli 
“Kërkesë për t’u ngjitur në Olimp”), dhe “ askush s’më 
pret veç vetmisë”( 25 korrik 1996, nga cikli “Kërkesë për 
t’u ngjitur në Olimp”). Krijuesi duhet të rrijë vetëm? Poeti 
Ndoc Gjetja përmendtte se duhet të ngujohet brenda unit, ju 
e bëni këtë, dhe në ç’mënyrë? Ky mos bëhet ama, fati i tij? 
Për  deri sa thoni dhe “ Ata që mbajnë çelësat e burgjeve më 
afër tyre janë” (18 qershor 1996, nga cikli “Demonët flenë 
dhe zgjohen”)

Nga ana tjetër, është njeriu që e krijoi vetë vetminë 
dhe si? – pa dashje; si rezultat shpagimi për të tjerët që i 
kthehet në bumerang; si pasojë e veprimeve të gabuara, apo 
pasivitetit, pra mosveprimit; apo si nevojë, por që shpesh 
nuk kemi maturinë e duhur ta kuptojmë e, për rrjedhojë ta 
vlerësojmë si të tillë?
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Stefan Martiko: Më parë se gjithçka duhet pohuar 
se çdo lloj krijimi është fryt i vetmisë. Në laboratorin e tij 
përgatitet gjithçka përndryshe çdo krijimi do t’i mungonte 
origjinaliteti. Rasti i vetmisë si nocion psikologjik dhe 
shoqëror ndoshta duhet analizuar në hullinë e krijimit i 
trajtuar me preçedentët e vet dhe ndodh ajo që vini re ju me 
të drejt se një krijues për më tepër vetëngujohet. Atje ndodhet 
ai dhe bota në një transformim të pazakontë. Krijuesi është 
duke u përpjekur në mënyrën e tij për të ndryshuar botën 
e cila do të jetë përherë në një zhvillim të pandërprerë. Në 
vetmi një krijues përdor shumë filtra dhe është përgjegjësia 
e tij e thellë shoqërore të përçojë zërin e tij pasi ka arritur 
më në fund të çlirojë veten prej një brenge të thellë. Nëse do 
të flasim për përvoja personale ato janë të pangjashme dhe 
vetëm një psikolog përmes analizave mundet të arrijë në një 
lloj ndarjeje dhe krijimin e arketipave. Por kur jeta të bëhet 
e vështirë për ta jetuar normalisht, njeriu vihet në kërkim të 
rrugëve të reja dhe dënon veten duke e mbyllur atë brenda 
katër mureve. Poeti sidomos është një lloj i dënuari i tillë 
i galerës, sepse poezia duhet të shpreh në forma të tjera 
realitetin, i cili jashtë gëlon mes haresë dhe përpjekjeve të 
përbashkëta për arritjen e synimeve të çfarëdo lloji.. Një 
poet i  ka mbyllur dyert nga brenda dhe ajo çka mundur 
të rrëmbejë prej realitetit tani bëhet më vizionare dhe ai 
shpesh nuk ndodhet aty, duke i dorëzuar frerët në krahët e 
fantazisë. Unë mendoj nisur edhe prej përvojës sime se një 
krijim përherë mban vulën e vetmisë, të çasteve mbushur plot 
magji ku poeti duket se është vetëm në lidhje me ‘perëndinë’ 
e tij. Përvoja e shumë shkrimtarëve të mëdhenj  këtë na 
tregon. Në këtë monolog që më shpesh është i mbushur me 
zëra të brendshëm ai nuk ka shumë kohë për t’i kaluar atë 
në filtrin e racionalitetit. Poezia sipas meje s’mund të jetë 
kurrë racionale sepse ajo s’mund të kuptohet pa këta zëra 
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të brendshëm. Duke mos qenë  dot lëndë ajo vjen e tëra si 
frymë. Por duhet thënë se vetmia fitohet me përdhunë duke i 
bërë sfidë realitetit i cili përgjigjet vetëm për mbarëvajtjen e 
ekzistencës. Vetmia mund të jetë duke shëtitur me ty edhe në 
udhë ose dhe në një grumbullim familjar a shoqëror e pse jo, 
edhe përgjatë pyetjeve kur ti si i akuzuar i përgjigjesh vetëm 
vetes. Prej shumë e shumë vitesh në  emigracion u mësova 
të jetoja bashkë me trysninë e përditshme të mbijetesës, 
të një gjuhe që sfidonte vazhdimisht për tu kuptuar me të 
përndryshe do të mbeteshe përherë në margjina të saj. Ja 
pse kam shkruar kaq shumë dhe gati pa tagër. Ajo që më 
mungonte në vetmi po shndërrohej e tëra në poezi. Unë i 
isha dhënë me dëshirë asaj si një lloj garancie për shpëtim 
gjer sa të zbardhte drita e mëngjesit, për të marrë dita në 
dorëzim një njeri të dërmuar prej ëndrrave. Edhe libri 
Adresë e Humbur... kështu u krijua me një borxh të madh 
që unë nuk ua kam paguar ende familjes, të afërmve, miqve 
dhe shoqërisë. Poeti është peng i kohës së vet në dëshirën 
për tu bërë zëri i saj.

Pyetja e Tetë: “O kohë e largët, padrejtësisht e ikur,/ 
rreth një boshllëku vërtitesh e s’ndalesh dot.” ( 15 dhjetor 
1990, nga cikli “Kërkesë për t’u ngjitur në Olimp), flisni 
për kohën e rralluar, (poezia me të njëjtin titull, 1993, nga 
cikli “ Kohë e rralluar”), “ Gjer në prillin tjetër,/ gjer në 
shekullin tjetër/...Sa pak udhë mbetet!”  (25 dhjetor 1996, 
nga cikli “ Kohë e rralluar”) Kur ikën koha padrejtësisht, 
sipas jush dhe kur jo? Thoni gjithashtu: “Të fshehtën e frutit 
s’e kuptoni,/ në ç’vuajtje lind tek pret një stinë” “Hardhia” 
maj 1991 dhe: “Shpirtin tani e ka fare pa moshë./ Ka nevojë 
shpirti të lahet me këtë vetmi” Prill 1990, “Ikën në natyrë 
nëna”; “Diçka prej meje ka mbetur mbi këtë dhè,/ për të mos 
qenë anonim.” 27.26.1990 “Po vdiste një njeri”, poezitë nga 
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cikli “Kohë e rralluar” 
Cila është koha e vërtetë e poetit? Jeton brenda kohës 

së të tjerëve, përderisa ndjeson, merr emocione shpesh 
brenda jetësh të tjera, apo s’mund të themi se ekziston ky 
fenomen? Të paktën, kupton poeti më shumë seç koha e tij 
e jetesës dhe karakteri i tij si njeri, do ta lejonte, po të mos 
merrej me poezi?

Stefan Martiko: Për sa ju citoni prej këtyre poezive 
tani tek unë kthehen në një dyshim të thellë nëse këto i kam 
thënë unë vërtet dhe kur i kam thënë. Vetëm datat në fund 
të çdo poezie më ndihmojnë të kthehem tek ajo e shkuar si 
një lloj dënimi për t’i bërë asaj një homazh. Këto fragmente 
të cituara prej jush me kaq ekselencë e finesë, më bëjnë të 
mendoj se ç’padrejtësi bëhet duke e braktisur të shkuarën 
aq sa dhe falja që i kërkojmë asaj nuk i zbut dot brengat 
tona. Jeta e kaluar kthehet për njeriun në një dhimbje të 
thellë shpirtërore prej pamundësisë për kthim qoftë edhe 
për të bërë ato homazhe nderi asaj pjese të jetës sonë që 
ne e kemi braktisur në vdekjen e saj. Doja të citoja për të 
mikluar ndjenjat e mia shkrimtarin e madh Le Klezo fitues 
të çmimit Nobel për atë kujtesë që i përcjellë njerëzimit duke 
u zhvendosur prej realitetit në kohë më të largëta, ku zbulon 
shembuj të vdekur të kohëve të sotme. Atë  mrekulli që ka 
vdekur në heshtjen e saj siç qe jeta e popujve  shtegtarë 
nëpër kolonitë e Perandorisë Britanike. Prej Paqësorit të 
largët gjer në këndet më të thella të botës ku shkrimtari si 
urith zbulon kujtimin e një kohe të shkuar. Pra një shkrimtar 
është i dënuar për të jetuar tërë kohët përndryshe pa Iliadën 
e Homerit njerëzimi mund të ishte gdhirë edhe i vdekur.
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 Pyetja e Nëntë: “Më ndihmo o zot të përball 
çmendurinë,/ çmendurinë shtet që ka dalë në rrugë” 
shkruani në 29 maj 1996, tek poezia “Çmenduri”, (cikli 
“Demonët flenë dhe zgjohen”) dhe vazhdoni: “ Boshatisen 
kafenetë, baret, sheshet./ Çmenduria-tufan nuk di ç’bën./ 
(...)/Nga kafazet t’i dëgjojmë ulërimën/ si relikte të një kohe 
të vdekur.” Kjo poezi, përveç gjithë të tjerash më kujtoi më 
shumë se gjithçka tjetër, që mund të absorbosh, nga një 
poezi, vitin ’97 në Shqipëri. Ma kujtoi aq tepër sa m’u duk 
si profetike, ndaj me këtë rast më erdhi pikërisht të pyes, 
besoni në profetizmin e poezisë? Edhe nëse jo në shkallë të 
gjerë, në perceptim personal, e ndjeni se pandërgjegjësisht 
parathemi diçka që mund të ketë vërtetësi më të madhe në 
të ardhmen?

Stefan Martiko: Jo poetë të veçantë, por poezia si 
një nga shprehitë më brilante të mendjes njerëzore është 
e pajisur me receptorë që i sjellin të sotmes ndjesi prej 
ardhmërive të largëta. Vetëm te kjo mund të besoj sepse 
siç është pohuar në të vërtet, shpesh poezia është diçka 
trashendentale me lidhje të shumta dhe të padukshme me 
atë çka ndodh ose pritet të ndodh, duke sjell kumte prej 
thellësirave misterioze. Ndoshta te poezia është tretur e tërë 
përvoja njerëzore dhe që jeton në të përmes frymës së saj. 
Duke iu referuar poezive që ju përmendni besoj se është 
duke ndodhur diçka e tillë. Prej Shqipërie në atë kohë ne 
që ishim në emigracion nuk vritemi direkt prej bandave 
që kanë pushtuar udhët por prej rikoshetave të tyre. Është 
tmerr i një lloji të veçantë që përjetohet brenda kaosit, ku 
gjithçka është në rrokopujë dhe ku është duke vdekur çdo 
lloj shprese. Poezia e asaj kohe mund të shkruhej vetëm 
në ato rrethana kur përfshirja në to ishte totale. Nuk do të 
flisja thjesht për përgjegjësi shoqërore, sepse gjithçka është 
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e traumatizuar dhe realiteti bëhet i paperceptueshëm. Vet 
koha ka ndalur në një zgrip gjer sa marrëzia të jetë ngopur 
me çmendurinë e saj dhe të bjerë në një gjendje klinike. 
Simptomat e kësaj gjendjeje atë kohë u shfaqën me tërbim. 
Dhe duket sikur prej një zyre diku një shtab organizonte në 
perfeksion gjithçka, vet kaosin. Dhe vinte poezia si një prej 
shumë klithmave dëshpëruese për të shpëtuar çfarë kishte 
mbetur. Poezia në atë kohë nuk luajti ndonjë rol edhe pse u 
shkrua shumë si në një kor vajtojcash që vajtonin gjendjen 
e krijuar. Por prej saj vijnë kumte të thellë si në ato të 
tragjedive të lashta kur njeriu i pafuqishëm ia dorëzonte 
besimin e vet perëndive. Klithmat e asaj kohe qoftë edhe  në 
këtë poezi që ju citoni përveç kronikave të kohës, e mbartin 
në një mënyrë krejt tjetër këtë realitet të zymtë. Dhe është 
vet njeriu i detyruar ta mbajë në ndërgjegje peshën e krimit 
të vet.

Pyetja e Dhjetë: “Kambanat sërish bien/ me gjuhëzat 
prej bronxi si kujtesë” poezia “Kambanat”, 14 korrik 1996; 
“E tërë kjo qenie e lypsarit/ e denjë për skena të mëdha” 
korrik 1996 poezia “Diçka për sport” cikli “Memecëri 5 – 
milionëshe”. “Po dal duke ecur përmes skëterrës/ skëterrës 
po i hyj i gjymtuar sakaq.” poezia “Kryefjala e njeriut” 
19 dhjetor 1991; “Ky kryq i madh në rrugë/ me gozhdë i 
mbërthyer pikon gjak” poezia “Udhëkryqi” (viktimave në 
Bosnjë) 31 dhjetor 1994, “Globi i dehur dhe të tjera më vete” 
dhe tek poezia “Lufta” – 22 maj 1997, nga cikli “Demonët 
flenë dhe zgjohen” – “Një aeroplan gjëmon tutje./ S’ka 
as re as kundërajror./ Mos çon me barkun e tij luftën/ në 
Zaire, a në Kosovë?/ (...)/ Ajo që shpesh ngjan tepër larg/ 
papritur del nga cip’ e ëndrrës,/ të merr dhe vetë s’e kupton/ 
si brenda teje vdesin engjëjt”. Roli i poezisë është arti, apo 
sensibilizimi? Ka ndryshuar në vite, në shekuj, në Shqipëri, 
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në botë ky rol?

Stefan Martiko: Jemi përsëri duke diskutuar rreth së 
njëjtës temë: rreth përgjegjësive shoqërore të poezisë. Është 
një temë disi e dalë mode sepse përvojat treguan që edhe 
pas shumë kryeveprave si Iliada, Ferri i Dantes, tragjedive 
të Shekspirit etj. njeriu nuk u shpëtoi dot tragjedive dhe 
luftërave. Poezia për më tepër sipas meje është një kumbim 
që zhytet thellë vetëdijeve të njeriut por që zhvlerësohet 
shpejt, sepse ekzistenca dhe lufta për ta përballuar atë 
është një tmerr tjetër po aq rraskapitës. Pra nuk mundemi 
të flasim për një rol të drejtpërdrejtë të poezisë por edhe 
jo vetëm të poezisë. Njeriun do ta shoqërojnë përherë 
luftëra dhe tragjedi. Poezia mund të zbus egërsinë por jo 
duke e lidhur atë prej duarsh e këmbësh. Shiko sot se çfarë 
presioni ka për heqjen  ose rivendosjen e ligjit për dënimin 
me vdekje aty ku ai është hequr. Për të mos filozofuar 
shumë rreth kësaj teme  vijmë sërish te poezia e cila tani 
më tepër mëton për tu bërë kujtesë. Ndoshta është vetëm ky 
mision i saj në kohën kur teknologjia e përparimi shkencor 
ka thithur tërë energjitë njerëzore drejt një të ardhmeje 
që nuk duket se do të jetë më e sigurt se çka qenë dje dhe 
sot. Nëse flasim për poezinë e sotme bashkëkohore  me 
përfaqësues të mëdhenj të saj prej Amerike në Evropë e gjer 
në Afrikë, vëmë re se poezia i është afruar më tepër njeriut 
për të marrë prej tij ndjesitë më të thella dhe ndoshta për 
të zbuluar dhe shkaqe më të thellë se ato që njohim për 
devijimet e herëpashershme te rendeve totalitarë por edhe 
atyre demokratikë. Me poezinë mund të shpjegohen shumë 
dilema por për fat të keq lexuesi i saj është terratisur dhe 
është shumë e vështirë atë për ta identifikuar. Por pse 
shkruhet e do vazhdojë të shkruhet përherë poezi? Dhe në 
ç’raport mund të jetë ajo me zhvillimet marramendëse të 
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teknologjisë? Sa shumë pyetje aq sa duket se vet poezia 
prej këtyre pyetjeve është e mbrujtur. Poezia do vazhdojë të 
mbetet zëri i urtësisë njerëzore dhe do vazhdojë të shprehë 
ato ndjenja të cilat nuk mund t’i kumtojë dot asnjë makineri 
automatike, qoftë ajo edhe nga më sofistikuarat. Dhe me 
qenë se përgjigjes sime po i vjen fundi doja të shtoja se një 
kulturë e balancuar u jep mendjeve çelësin për tu orientuar 
sa më qetë në këto zhvillime. Në një kulturë të përgjithshme 
poezia do të gjejë vendin e saj dhe do të shndërrohet në 
kujtesë, jo vetëm përmes busteve të vegjël të poetëve të 
vdekur  të ngritur nëpër sheshe. Ajo meriton për të qenë 
shumë më tepër se kaq.

Pyetja e Njëmbëdhjetë: Edhe pa ju njohur personalisht, 
dhe pa ditur statusin tuaj familjar, lexuesi kupton me këtë 
libër edhe disa rrëfime personale që bëni herë pas here tek 
“Adresë e humbur jam” do kapem tek dy raste dhe që të 
dyja temat në fjalë, prekin një sërë poezish. Romantika, ku 
shpesh del edhe në trajtën e dashurisë bashkëshortore, si tek 
poezia që i keni përkushtuar “Do të vish” 28 shkurt 1994 – 
“... “Le të bredh kjo ndjenjë në kërkimin tënd/ shkretëtirave 
apo poleve të ftohtë” 11 nëntor 1997 “Para hotelit Ledra 
Marriot”; “Delir” 17 dhjetor 1996 “të njomen buzët nga 
ky lëng njerëzor/ oaz i delirit shpëtimtar./ Në 5 milionë 
njerëz të këtij qyteti,/ etjen ma shuajnë vetëm duart e saj./ 
Sa pak dashuri njerëzore kërkojmë,/ sa pak.” Apo vargje 
si “Sytë tanë si kuaj të etur” 19 janar 1993, “Perëndimi në 
pyllin e vjeshtës” (të gjitha poezitë të shkëputura nga cikli 
“Një dallgë mbaj në duar”)...dhe emigrimi, apo ndeshja 
me qytetin e ri (në rastin konkret Athina) që ju ka vënë në 
gjoksin e tij, por që jo gjithmonë ju jep ngrohtësi. Mund të 
sjell këtu shumë vargje të bukura, shkëputur nga libri, cikli 
“Memecëri 5 – milionshe”: kështu tek poezia “Udhëkryq” 
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thoni “qielli s’hedh gjë veç rrallë ndonjë gur.” 4 korrik 1996. 
Tek “Sy më sy” “...unë njeriu pa shqisa eci,/ pa ditur nga 
më erdhi kjo goditje fatale./ Zhytet njeriu në pisllikun e vet/ 
pa kuptuar për kë bien kambanat.” 13 qershor 1997. “Nata 
e huaj” 1995: “.../ të zhytesh në të si në një det të vakët dhe 
të flesh. Të flesh, të flesh, të harrohesh se je i braktisur,/ të 
kërkosh nëpër vitrina çmimet e dashurive të tua./ (...)/ Bishti 
i natës si i një komete ngadalë po zhduket./ Ti o i huaj, ik 
sa s’janë shuar tërë yjtë,/ sa nuk janë zgjuar tërë policët e 
qytetit,/ sa nuk kanë nxjerrë nga këllëfi kamxhikët/ me kokat 
e tyre të ftohta.”; “Kisha filluar të haja mishrat e mia/ në 
vetminë e memecërisë së huaj.” Dhe “i ika trishtimit në çast 
të çmendurisë/ për t’u ribërë njeri prapë” nga “Poema e 
Çmendurisë” tetor 1992; “Dimër” 27 tetor 1996, me vargjet 
e  mrekullueshme “Ç’u bë kjo botë, thua është vdekur./ 
Ne vallë kujt t’ia çojmë mandantën” dhe po aq të bukura 
nga poezia “Identikit” 21 nëntor 1996: “Kam humbur në 
mjegullën e këtj qyteti/ duke kërkuar emrin tim” dhe “Duhet 
të çaj qytetin me bërryla/ kokolepsur me mjegullën fyta-fyt. 
Z. Martiko ç’është Athina për poetin e “Adresë e humbur 
jam” dhe ç’është ajo për ju sot? Ka ndryshuar dhe përse?

Stefan Martiko: Këta janë çaste intimiteti por me një 
sfond të zakonshëm shoqëror. Me sa duket poeti edhe pse i 
sillet rrotull universit të tij, përsëri do të ulet në gjunjë te 
dashuria, sepse e kupton që ka ikur tepër larg dhe rrezikon 
të mos kthehet më prej aty ku ishte nisur. Nëse do të flasim 
drejt për së drejti për poezinë duhet të kuptojmë se ajo është 
lëndë që krijohet prej frymës dhe si e tillë, do t’i kërkojë 
poezisë leje për tu ndalur nëpër këta oaze ku njeriu  të 
bredh në kërkim të asaj që ka humbur. Është një ndjenjë 
sa delikate dhe e përjetshme që na përcakton në fund të 
fundit si njerëz. Sepse jemi të tillë pra edhe poezia duke e 
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përjetuar gjithçka më në thellësi, në të njëjtën kohë bëhet 
zëdhënese e një trashendentalizmi të thellë e besimtar. Më 
tej ju citoni vargje prej poezive të mia që ndoshta janë pak 
autobiografikë dhe më nxjerrin zbuluar prej të fshehtave 
të mia. Së pari është qyteti i madh i Athinës- ky metropol 
që është pothuaj e pamundur të përfshihet i tëri në një 
poezi apo dhe vëllim të vetëm. Njeriu kur jeton në një qytet 
prej shumë kohësh bëhet qenie e tij, një prani që nuk lutet 
por ushtron presion, sepse ai e ndien se bota është bërë 
globale në kuptimin më të mirë të fjalës. Tani po kujtoj një 
çast prej një interviste që më mori dikur poeti i ndjerë dhe 
i talentuar Vasil Dede, i cili duke më pyetur për Athinën ku  
jetoja mendonte se unë do filloja të qahesha për mjerimin 
e jetës së emigrantit. Dhe unë i tregova se si po e përjetoja 
një mrekulli gati të përnatshme mbi një kodër të lartë të 
Athinës prej ku shijoja pamjet fantastike të Akropolit në 
çastin e  perëndimit të diellit Me këtë doja të thoja se përveç 
kalvarit të vuajtjeve, njeriu vet bëhet mbartësi i një shprese 
të madhe. Ai jeton vet kohën dhe kjo është ajo lëndë që poeti 
përherë është duke e gatuar për ta mbrujtur atë me artin e 
tij.

Meqënëse poezia vazhdon të shkruhet besoj se ajo vet 
do ta gjejë dhe udhën për të shkuar te lexuesi. Në lashtësi 
e më vonë dhe pothuaj përherë poezia ka mbijetuar edhe 
falë deklamimit të saj në publik. Dikur, aty rreth viteve ’70 
Jevtushenko ishte i ftuar në Meksikë dhe pikërisht në një 
nga stadiumet e mëdhenj të Meksikos, kryeqytet i saj, ai 
recitoi poezitë e tij në një stadiumi futbolli të mbushur plot 
e përplot me njerëz. Kjo traditë vazhdon edhe sot nëpër 
tubime për poezinë , përherë aty ku ajo ftohet si nevojë 
për të përmbushur njeriun shpirtërisht. Por nga ana tjetër 
duhet thënë se ka dhe poezi që nuk i qasen dot publikut në 
këtë mënyrë sepse ritmi i tyre është i vështirë ashtu si theksi 
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për t’i kapur. Pra do të thoshja se janë në lojë tërë  mënyrat 
për ta çuar poezinë tek lexuesi e dëgjuesi i saj. Ka poezi 
që mund të shijohen duke u lexuar vetëm në heshtje dhe 
ndoshta ky mund të kishte qënë leximi më i efektshëm, ai 
çast kur njeriu njehsohet me poezinë, e ndienë atë thellë për 
ta bërë  pjesë të qënies së tij.

 Poezia sot ndodhet në një fazë të rrugëtimit të saj. Për 
të gjykuar më mirë na duhet të kemi një inventar sa më të 
gjere  i cili përherë ka për të na munguar. Veç unë mendoj se 
përgjithësisht poezia që shkruhet sot është në një stad shumë 
më të lartë sepse ajo ndërkohë që mund të ketë humbur edhe 
lexues, ka mençuruar mesazhet e saj përmes formave që e 
kanë çliruar atë njëherë e mirë, prej detyrimeve absurde 
të ndjekjes së formave strikte të të shkruarit. Po të jetosh 
me poezinë sot të hysh sa më thellë në kumbimet që ajo 
përcjellë, aq më thellë ajo na çon për te misteri i njeriut. 
Dhe sa më thellë të kemi shkuar do të kuptojmë se prej këtij 
zbulimi ridimensionohet vet e sotmja dhe e ardhmja. Poezia 
duke qënë një prej llojeve të shprehjes njerëzore nuk mund 
t’i shmanget dot nevojës për t’iu përshtatur zhvillimeve 
bashkëkohore.

Sot dalin shumë libra por botohen fare pak. Them 
botohen sepse çdo libër duhet t’i nënshtrohet rregullit të 
një tregu që funksionon me parametrat normalë të çmimit 
të vërtetë të vlerës dhe të cilën e përcakton vet tregu. Sa 
shumë libra që dalin, aq sa të zë lemeria kur përballesh me 
këtë libromani të skajshme. Por libra të mirë në të vërtet ka 
fare pak, aq pak sa iu duhet kthyer rileximit të tyre. Libri 
përjeton një krizë të thellë që është kriza e vet shoqërisë. 
Plagë që dhemb më shumë sa herë t’i biesh kësaj kambane 
alarmi. Libri duhet trajtuar, duhet respektuar jo thjesht si 
mall i nevojës së parë por për të ngritur lart moralin e një 
shoqërie të traumatizuar.
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Kthetrat e iluzionit

Por vetëm përmes kësaj sprove ngritjes së shumë dyshimeve dhe 
rrëzimit të shumë hamendjeve të tjera, vetëm një letërsi e mirë e cila nuk 
bëhet shërbëtore e përditshmërisë e vë mendimin prej kaosit në rregull, një 
rregull jo aq i qëndrueshëm, por i nevojshëm.

*(nga flash story “Letërsia si sprovë inteligjence” 
– «Kthetrat e iluzionit» Fq. 130)

Viti 2012, është viti kur poeti Martiko sjell për lexuesin 
dy libra të rinj, duke u paraqitur dhe me një formë të re 
krijimtarie, të quajtura flash stories në librin me titullin 
“Kthetrat e iluzionit”, si dhe një vëllim tjetër me poezi, me 
titullin “Udhëtim Biblik”. Dy artikujt e mëposhtëm janë 
marrë nga revistat letrare “Pegasi” dhe “Peligrin”, ku janë 
botuar në vitin përkatës.

Arti i vërtetë triumfon

Shënime mbi librin “Kthetrat e Iluzionit”, të poetit 
Stefan Martiko

“Cila është kjo magji tërheqëse, ç’shkak të thellë 
fsheh brenda ajo që të detyron të vihesh në kërkim deri 
sa ta zbulosh të tërën?” Në një mënyrë a në një tjetër, të 
shprehur kështu, a ndryshe, dhe të pashprehur fare, të 
shtytur nga kjo pashpjegueshmëri tërheqëse e magjisë, i 
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shkojmë deri në fund për ta zbuluar të tërën, një poezie, 
një pasazhi, një faqeje, një kapitulli...një libri...të gjitha 
formave të shprehjes artistike, jo vetëm fjalës e penës, 
që po i shërbejmë në rastin konkret, por dhe çdo arti 
shpirtëror të botës njerëzore. Kjo pyetje, ishte thërrimja 
e fundit e “ushqimit” artistik, që më mbeti në mendje 
tek mbyllja librin kopertinëkaltër “Kthetrat e Iluzionit”, 
të shtëpisë botuese Milosao me flash stories – histori të 
shkurtra, të një-fryme, të poetit të njohur dhe shumë të 
suksesshëm, dekoruar me Urdhrin e Artë Naim Frashëri, 
por dhe me mirënjohjen e lexuesve, e frekuentuesve të 
poezisë shqiptare, Stefan Martiko.

Nuk munda t’i rezistoj tundimit të përmend frazën 
e mësipërme për të bërë dhe hapjen e këtij shkrimi 
modest, shkëputur nga “Ngasje e papërballueshme”, 
në historinë e fundit të librit, sepse, ajo qe dhe shtysa 
kryesore, për të hedhur në letër dhe unë mendimet e 
mia mbi botimin e ri. Padyshim, jo vetëm se është nga 
shprehjet e veçanta të librit, pasi libri, i kundruar me 
një sy vëzhgues për shprehjet e bukura, do të nxjerrë 
një sërë të tillash, fraza që inspirojnë jetën dhe përvojën 
filozofike, të shprehura me një frymë elitare gjuhësore, 
siç jemi mësuar tashmë të presim nga shkrimet e Stefanit, 
por edhe një dallim i hollë vëzhgues që sjellë dhe risinë e 
vet, në gjithë librin “Kthetrat e iluzionit”. Ishte më tepër 
mahnitja që të pushton, kur merr tërësisht – deri në fund, 
shijen e përzgjedhur të një arti elegant, kur përqendron 
vëmendjen në një grupim të emancipuar mendimesh, 
idesh, sekuencash shpirtërore të ofruara për lexuesin me 
një skicë të ndrojtur në dukje, si të gjithë njerëzit vërtet të 
thellë, zaten, por një kompozim i vërtetë e i kompletuar 
– në vazhdim.
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Autori e fillon bisedën me lexuesin me anë të një 
apologjie, siç dhe e titullon ai, “Mbrojtje për veten”. 
Është si një prezantim, ku i ulur qetë përpara gjykuesit-
lexues, Stefan Martiko pranon: nuk është ideatori i vetëm 
i këtij lloj të shkruari, dhe pa na lënë kohë të mendohemi 
për ta analizuar këtë fakt, në ç’mënyrë duhet ta trajtojmë; 
e pozicionon vetë, pa patos momentar, kalimtar, sepse 
shikon ndjenjën e vërtetë në të gjithë procesin që 
kryejmë kur shkruajmë a lexojmë letërsi. Pra me një 
vazhdim kaq të thjeshtë, sa ç’është sinqeriteti i plotë, si 
një ekografi të palcës skeletore të botës së tij, që është 
karakteristika kryesore e gjithë librit, ai çarmatos çdo 
skeptik tendencioz. Akoma edhe instiktin e kushtëzuar 
të vetëmbrojtjes, tek  të ekzistuarit thjesht brenda kufijsh 
tipikë, me të cilat jemi lindur, na kanë, a i kemi vetëkrijuar; 
duke thënë: “Tani kam arritur në një cak ku nuk mund 
të shkruaj më ndryshe”. Personaliteti i karakterit të të 
shkruarit, për të  cilin sapo është vetëndërgjegjësuar, na 
jep një të dhënë vetëdritësuese, që na bënë të gjithëve 
të studiojmë me këtë “armë”, vështrimin e tij filozofik 
mbi jetën. Për të plotësuar autodijen e çdonjërit nga ne, 
në mënyrë të pavarur, pjesë kjo mazhorene e vetënjohjes 
sonë si qënie dhe si pjesë e gjithësisë të brendshme e 
të jashtme. Ja pse jam e mendimit se nëse ka një qëllim 
suprem, njeriu si qenie dhe krijimtaria, të bërit art dhe 
minimalizimin deri në zhdukje të ndikimit privues të 
kohës mbi ne, është pikërisht ky.

Lënda, siç përmend autori, të cilën na e jep 
çiltërsisht, sepse e di që ka ç’të na “hyjë në punë”, nuk 
ka arsye të  të specifikohet. Përdoruesi i saj, është ai që 
e vëzhgon për përdorim vetjak. Edhe këtu vetë Martiko 
na grish më tej për tjerrjen e mendimit. “... Është një 
bombë” shkatërruese, për të hedhur në erë, për të thyer 
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atë ç’shikon si pengesë, jo medoemos e dëmshme, po 
padyshim vrasëse e së vjetrës, e të mëparshmes; “apo 
një mollë” – fryti më i njohur,  që në çdo aspekt të saj 
e në çdo kurbë të historisë, fetare, mitike, shkencore, 
njerëzore, fantastike, është bërë shkas për të zgjeruar 
kuptimshmërinë e saj, të shumëshkruar e pakkuptuar.

U zgjata jo vetëm se  ky shkrim i parë i librit, meriton 
vëmendje, por edhe se është si një kartë identifikimi si 
për vazhdimin e librit, ashtu edhe për mënyrën e trajtimit 
të tij.

Në ide a metaforë, proza e flash-story të Stefanit, 
nuk ka ndryshim të veçantë nga poezia e tij, por nga 
ana tjetër filozofimi me vetveten, pyetjeve pa përgjigje, 
a me përgjigje të paprovuara si të sakta, veç si jerm i 
një mendjeje kërkuese, në momentet lavdërimendjellëse 
të gjuhës së përdorur, por dhe asaj të krijuar, në 
një raport ideal ndërmjet dialogut me lexuesin dhe 
monologut, që vë në punë magnetikisht monologjet 
tona, bëjnë që ta gjejmë vërtet interesante e fal Zotit të 
pa- parashikueshme.

 Tek “Një tjetër pikë ku do mund të ndalesha është 
procesi në të cilën të ftojnë idetë, që në radhë të parë më 
duhet të them se është përgjegjësi e gjithësecilit, sido që të 
jetë, të kundrojë brenda vetes, e të tjerëve nocione të tilla 
si flamuri, a feja, atdheu, koha, patriotizmi. Qoftë edhe 
vetëm për të përballuar qëndresën në idetë tona, qoftë 
edhe vetëm për t’i lejuar vetes, përveç të mirën e njohjeve 
të ideve të reja, akoma edhe kur për një arsye, a një tjetër 
i hedhim poshtë; i pranojmë, ose i pranojmë pjesërisht  ( 
për mua kjo është dhe pika kërkuese: të kesh opinionin 
tënd, duke qenë njohës dhe njëkohësisht pranues i 
opinionit të të tjerëve – të ngjashëm, të pangjashëm, të 
kundërt, të mangët, mungues, në evoluim etj., etj).
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Në librin e tij, autori nuk na jep një dije të gatshme 
të qëndrueshme, sepse letërsia filozofike dhe nocionet 
poetike që ka libri, nuk kanë një të tillë, siç janë 
shkencat, a rol informatik, ose dhe thjesht përshkrues; 
na jep vetëm përshkrimin siç thamë më sipër të udhëve 
të mendimit të tij, që secili të gjejë të vetat ose thjesht 
edhe veten. Me të drejtën që më jep hedhja e mendimeve 
të mia personale, pavarsisht se i gjeta vërtet interesante 
pothuajse të gjitha skicimet e librit, në masa të njëjta, 
nuk mund të mos përmend që preferenca ime personale 
qe tek “Shembulli i ngritur në piedestal”, “Si shembull 
jeta e dikujt s’beson se i shërben një tjetri. Sikur tërë 
trimëritë e tij të mblidhen bashkë, s’mund ta mundin 
dot frikën e atij tjetrit. Por ne i sillemi rrotull shembullit 
duke e rritur nëpër serra për të ndërtuar një vizion publik 
të pamundur. ...” si dhe ajo pas saj në radhitje: “Mbi 
këtë peizazh bie nata”, sepse mesazhet e çdokujt, kanë 
filtrues personal të ndërgjegjes:“... Tani që po shkruaj 
gjithë atë ç’pashë, nuk dua të harroj asnjë imtësi ku 
secila prej tyre mund të na deformonte krejtësisht atë 
ç’ka isha i detyruar ta merrja me vete. S’ka ndryshuar 
veç është shtuar mbi rrethanat pesha e kohës. Më pak 
liri kemi po ta shohim atë si përfundim të kësaj formule 
që tani unë jam duke zgjidhur. Do vërtitet ky bosht por 
ti askund s’ke për të m’u shfaqur me atë lloj intensiteti 
si fatalitet i asaj që nuk ka më shpresë shpëtimi. Ja 
përse vendosa të shkruaj atë që s’mund të priste më të 
të filtrohej prej kohës. Shkëmbinjtë e rrokullisur shkojnë 
për të zënë vendin e vet dhe pas pak mbi këtë peizazh do 
bjerë nata. Do të mungojnë dhe lajmet rreth teje sepse 
antenat e tyre janë shkulur për fare nga kujtesa. Do të 
bien shira dhe borëra por asgjë në këtë peizazh s’ka për 
të ndryshuar. Sa e sa tragjedi njerëzore ndodhin, por nuk 



98

u shkruan gjëkundi. Mjafton një Hamlet ose Otello dhe 
ne me çelësin magjik të tyre zbërthejmë çdo hallkë të 
këtij zinxhiri ku jeta njerëzore është e lidhur.” 

Dhe pyetja që na shtron, që në faqet e para, gërryen 
pa përgjigje të qartë -  të saktë, a të gabuar: “A duhet të 
shkruajmë akoma – shënimi im: letërsi në përgjithësi, 
por në veçantinë unike që meriton – poezi?” Nëse kemi 
të bëjmë me libra të tillë, që të bëjnë të mendohesh, të 
shqetësohesh në mënyrë të bukur dhe krijuese, padyshim 
përgjigja është “Sigurisht!”. Dhe ndoshta në mënyrë të 
papërgjegjshme, por në këtë rast që ka një përgjigje, për 
mua, të saktë është vet ajo që ka dhënë autori Martiko, në 
vazhdim të pasazhit që citova në hapjen e këtij shkrimi. 
Sepse është një përgjigje edhe për ata që e duan dhe e 
kuptojnë këtë lloj letërsie, /të cilën me sinqeritet e them 
se deri tani nuk e kam parë herë tjetër në një libër të 
tërë/, edhe ata që mendojnë se kërkon një përqendrim, 
më specifik, se: “Arti, arti i vërtetë më në fund triumfon 
mbi mungesat e njohjeve tona...”

Tingujt e zbrazëtisë

Të shkruash për boshin do të thotë të ndjehesh i tillë, 
por si  mundesh vallë të shpjegosh një diçka që nuk ekziston. 
Një kovë e flakur në pus ngjitet lart krejt e zbrazur. Uljet 
e ngjitjet e saj a janë me të vërtetë lëndë? Boshi në këtë 
rast ndodhet poshtë, në fund të pusit por është e gjallë e 
shprehëse përpjekja jonë po aq sa dhe pikëllimi ynë nga 
që kova prej pusit u ngjit përsëri e zbrazur. Atëherë në 
mendjen tonë shtrohen pyetjet dhe situata shndërrohet në 
një enigmë. Deri ku mund të shtrihet ky bosh i mërzitshëm? 
Mos vallë është një lloj hakmarrjeje ndaj sigurisë sonë dhe 
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për një çast duhet të përplasemi me të për të kuptuar se ne 
vet përbrenda po shtrremi? Çasti më fton ta shkëpus prej 
kohës përndryshe ai do të zhduket pa gjurmë dhe shumë 
çaste të tillë vetëm sa zgjerojnë hapësirën e asaj që s’mund 
ta zotërojmë. Dhe mos vallë kthimi i Odisesë ka qenë vërtitja 
e mendjes së tij në boshllëk dhe një kërkim i lodhshëm duke 
reflektuar për Trojën? Mos i duhej një përvojë tjetër për të 
bindur më parë veten se historinë? Ky udhëtim në hapësira 
të zbrazëta e shtyri atë të shpik aventurën që pas gjëmës 
së luftës duken herë-herë si diçka krejt pa lidhje. Në kthim 
ai kishte dëgjuar brenda vetes këtë tingull të zbrazësisë. 
Lufta mbaroi dhe pas fitores ai ndjehej bosh dhe gati-gati 
po humbte çdo lloj motivi për t’u ndierë krenar. Kërkimi në 
boshllëk megjithatë ka një shpresë. Ndoshta për të shpikur 
atë që s’ekziston ndërsa kova ngjitet e zbret sërish prej pusit 
tingujt bëhen më shprehës si shuma e një përvoje që diku 
donë të dalë. Po luftojmë me veten apo me rrethanat që na 
përplasin e ne vijmë sërish te vetja për të parë boshllëkun 
përbrenda nëse ka filluar ose jo të mbushet. Shpikje ka qenë 
dhe një shëtitje në pyll. Kotësia është motivi kryesor i saj. 
Νe asgjë s’kemi për të bërë atje veçse të gjejmë ndoshta një 
shkak të fshehur diku më thellë. Por vallë a ua pastruam 
ajrin mushkërive? Ky vallë të ketë qenë shkaku që na ka 
yshtur drejt pyllit? Nuk e besoj. Diçka më e thellë na ka çuar 
për te një thellësi tjetër. Në çast kemi menduar se shkaku i 
kotësisë diku është fshehur dhe ne jemi nisur për ta vrarë. 
Aq sa vrau Odiseja rrugës, aq sa ai u mbars me një përvojë 
të re për të shpjeguar kotësinë që e kish zaptuar përgjatë 
kthimit nga Troja. Mund të mos kesh fare as ëndrra. Ndodh 
befas një bllokim i përgjithshëm i trurit. Çdo lloj shqise 
mbyllet ndaj botës dhe ti një shqisë të re vetë ke shpikur... 
Por unë dua t’i besoj këtij çasti si tharmit të vërtetë të 
krijimit, kur ti e kthen veten në përvojë, ngre atë që nuk 
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është parë kurrë dhe askund. Nevoja për të gjetur te boshi 
kuptimësi të tjera, të panjohura të detyrojnë të kërkosh më 
në thellësi sikur të kërkosh fundin tënd, ndoshta lemerinë që 
provon përballë dështimit të çdo përpjekjeje të mëparshme. 
A mos vallë Troja do t’i kishte mjaftuar Odisesë për të 
kaluar një jetë plot kuptime? Apo në mesrrugën e kthimit 
ai u ndje i zbrazur dhe pa historinë tek po ndalej? Trofetë e 
luftës nuk i premtonin një gjë krejt të veçantë, një ndryshim 
që do ta çonte në rrjedha të tjera jetën e tij. Ai pa se çdo gjë 
njësoj si lavdia po zbehej dhe shpiku alibinë përmes odisesë 
njerëzore duke u lutur për Itakën e tij. Në fakt Odiseja po 
luftonte me demonët e vetes. Por ndërkohë kish kuptuar atë 
më kryesoren, se asnjë lloj vepre qoftë ajo dhe pushtimi i 
Trojës nuk e ndryshon dot botën. Pas mbushjes, mendja 
nis të zbrazet prej motiveve dhe çdo gjurmë shndërrohet në 
boshin e saj. Dhe si fitimtar ti kthehesh në të njëjtën kohë 
dhe humbës i saj. 

Pa këtë ndjenjë asnjë përpjekje tjetër e mëvonshme 
nuk do të ketë rezultate. Dhe sa më i thellë të jetë boshi që 
të rrethon aq më e përbindshme bëhet çdo lloj përpjekje. 
Circe e ciklopë do të shpiken për të provuar se tani po fillon 
prova e vërtetë e ekzistencës. Çasti kur kova do të ngjitet e 
mbushur përgjysmë me ujë, do të jetë thirrje e një fitoreje 
që askush s’e dëgjon përveç teje. Sepse duke ecur këmbët 
të çojnë atje ku tek ti askush më s’ka për të mbërritur. Kjo 
është si një ofshamë e thellë e mundimit njerëzor për të dal 
në normalitetin e jetës. Pra ti ke vrarë një përbindësh, por 
jo se ke zhdukur përfundimisht rrezikun që vazhdimisht të 
kanoset. Ke ndierë vetëm ngrohtësinë e një dore të zgjatur 
që të ngre ngadalë prej këtyre thellësive, të cilat përsëri do 
të mbushen prej boshit të vet duke mos na lënë alternativë 
tjetër.
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E tërë kjo çka u tha më sipër kish disa orë që më sillej 
rrotull duke më  gllabëruar të tërin. E vetmja mënyrë për 
të shpëtuar prej saj qe kjo përpjekje pas së cilës unë nuk e 
dëgjova më atë tingull zbrazëtie dhe po shihja kovën duke 
dalë nga pusi përgjysmë të mbushur.18.04.07

Stefan Martiko*(Nga libri “Kthetrat e iluzionit” flash stories 2012)
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Udhëtim Biblik

    Por çdo të mbetet. Veç kohës që
vesh xhaketa të lara si trumbeta të

gëzuara i japin tinguj
të tjerë trupit

*(“Të ruash trupin nga turpi”- “Udhëtim biblik”2012)

Mbi Librin “Udhëtim Biblik” dhe Poetin Stefan Martiko

Nga Armela Hysi
(Botuar në Revistën Letrare “Pegas”)

Për estetin Martiko poezia është mënyrë ekzistence. 
Ajo është filozofia dhe esenca e një qenieje sublime që 
jeton në shpirtin e poetit dhe ai çdo ditë e ushqen me indet 
e veta të rigjeneruara, të rilindura, të rikonstruktuara nga 
libri në libër, nga koshienca në inkoshiencë.

Poeti, një ndër më të rigjeneruarit dhe rikonstruktuarit 
në bërthamën e tij si poet, jo vetëm të brezit të tij, por 
përgjithësisht të poezisë postmoderrniste shqiptare, 
Stefan Martiko, këtë radhë vjen me dy botime: “Kthetrat 
e iluzionit” me proza të shkurtra dhe “Udhëtim Biblik”, 
libër me poezi për të cilin desha të ndalem si një nga 
librat që nuk kishte si të mos më mbetej në mendje 
këtë vit. “Udhëtim biblik” na sjell poezinë tashmë të 
konsoliduar të z. Martiko ku shenjat e pikësimit janë 
pothuaj se në tërësi të reduktuara dhe mendimi rrjedh 
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i urtë e i qetë brenda një udhie të përcaktuar nga poeti 
me stilin e tij, por me një hapësirë të pacaktuar brenda 
kufijve. Thuhet se 93% të tërësisë së komunikimit të 
përditshëm të njerëzve nuk e përbëjnë fjalët, por mënyra 
e të shprehurit, intonacionet e zërit, ironia, pasthirrmat 
apo pasazhet e pauzat ndërmjet fjalëve, mimika, 
grimaçat, përgjithësisht gjuha e trupit, vështrimi 
etj.,etj. Po kështu, në komunikimin e shkruar, shenjat 
e pikësimit janë ato që na ndihmojnë për të perceptuar 
tekstin dhe kuptimin (kush nuk e mban mend anekdotën 
e pusullës mbretërore – në klasën e parë – ku për një 
presje nuk dinin t’i pritej apo jo koka rebelit të dënuar në 
gijotinë; apo aludimet që bëjnë fetarët me “beso – jo – 
kontrollo”). Poezia është ndërkaq një organizëm i gjallë 
që i zhvilluar tashmë në shekuj; ka mbushur hapësirat e 
të gjitha rrymave për t’i dhënë rëndësinë primare asaj që  
në zanafillë është quajtur me të drejtë perëndi e fjalës.

Perëndia e Stefan Martikos nuk ka nevojë për gjeste, 
nuk ka lëvizje nevrike duarsh për të kërkuar shembullin 
më të mirë për ta kuptuar njeriu përballë që, zaten që 
në fillim e ka përcaktuar se e do elitar e të kualifikuar 
në leximin e poezisë së tij. Perëndia e Martikos nuk 
është zemërake dhe shpaguese, sepse është filozofike, 
e urtë dhe, megjithëse e shumëditur dhe e pleqëruar, ka 
ndjeshmërinë dhe ndjesinë e një vere të vjetër. Asgjë e 
shtuar nuk do ta bëjë më të mirë, por do t’i hiqte diçka 
nga të gjitha ato aromat, përvojat, fermentimin e më pas 
qetësimin që kur të zbulohet të jetë e njehsuar me artin 
e vërtetë, me linja të vërteta klasike në gjithë risinë e saj 
moderne.

Në një kumtesë nga më cilësoret për poetin Martiko, 
poeti Grigor Jovani konstaton me të drejtë formën 
konstruksionale, veçanërisht tek “Udhëtim Biblik” , 
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për anën e jashtme të poezisë së Stefan Martikos, që 
është pothuajse e njëjtë në të gjitha poezitë e librit, duke 
u shprehur madje epiikisht: “po të gjithë yjet e qiellit 
nuk janë të njëjtë, o mik”; por mua kjo njëformësi e 
paraqitjeve të këtyre poezive kaq të veçanta është një nga 
atutë e librit dhe poezisë së Martikos. E lehtë-dukshme 
kjo formë është qëllimi i një individualiteti origjinal 
stilistik që sjell poetin Martiko të arkitektonojë nga e 
para poezinë e tij të tanishme. Do ta ngjasoja me tabletat 
e koncentruara të një urtësie artistike thelbësore, por që 
nuk sjellin padyshim një sentencë didaktike (“larg-qoftë 
të bëjë moral!” - thoshte Draizer) sepse poezia e Martikos 
përshkruan, por nuk të tregon drejtimin nga duhet të 
shikosh, duke shembur tavanet, limitet që të të lërë të 
shikosh qiellin e artit të pakufizuar dhe të përzgjedhësh 
ti, gjithmonë e më thellë ta njohësh atë dhe vetveten që e 
pasqyron. Ky libër i falet mendjes edhe konkretisht, edhe 
në mënyrë të figurshme, sepse poeti e di dhe na bënë ta 
kuptojmë në çdo varg sa unike është mendja e secilit për 
botën, përpos dhe çdo moment, dhe çdo perceptim, dhe 
jeta e çdonjërit. “Sa herë e shoh/ përherë për herë të parë 
e kam parë” thotë ai, por ka guxim dhe pyet “Po të na 
zhveshësh nga pushteti kush jemi?” dhe të lë të lëngosh 
në katandisjen e unit, për t’u rimbushur me shpresën se 
kur është te vetja rrëmben pjesët që dikur ua kishte falur 
të tjerëve... “Ç’plotëri dhe ç’vullnet për/ta zotëruar të 
gjithën në/ tendosjen e harkut e pash/ dhe gati sa s’m’u 
këputën muskujt/ brenda ishin të blertë e të kuq/ siç 
bëhet gjaku nga ngadalësia/ ose vrapi por njëherë u/
kujtova të shihja se si ecte/ gjaku nëpër ëndrra – 28.2.05” 
(“Gjaku në ëndrra” fq.8)  

Vargu i Stefanit të rrëqeth kur me ftohtësi flet për të 
vërtetat ku ka “kaq pak identitet në etiketat e grisura”, 
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ose “kaq shumë/ mundësi krijon koha për t’u besuar 
ende e vërteta si/ gënjeshtër” dhe sa sferike është të 
kesh durim mbi kuptimshmërinë e thelbit: “...si mëllenja 
ta/ mbash pesë minuta një mendim/ në një sqep dhe të 
bluash/ në pastë një mijë pyetje në/ atë lartësi që nuk e 
di ç’është/ tjetër përveç pemës.” Por dhe “gabimi fatal/ 
u bë e u deklaruan më shumë/ epoka se njerëz.”

“Udhëtim biblik” nuk ka shumë gjasa të bëhet libri 
më i shitur i vitit, por për mua ka një nga veçoritë më 
themelore që kërkon një artist nga vetvetja. Të eksplorojë 
shpirtin e tij dhe më pas pa mëdyshje ta hedhë në arenën 
e vetsakrifikimit, sepse heronjtë gjejnë rrugën e vështirë 
në përzgjedhjet e tyre. Qoftë edhe një dikush i vetëm, 
nëse e sheh këtë akt si përvojë jetësore, arti ia ka arritur 
qëllimit të tij sublim dhe kjo është e vërteta e ekzistencës.

 Më shumë planete se njerëz

Ne jemi më vete planete
rrotullohemi rreth një
tjetri në dimrin e tij ose
pranë dritareve me
grila të ulura ose dyert
e mbyllura me çelës. Dhe
jemi kaq afër duke qenë secili
më vete. Edhe nëse e këmbejmë
frymën të pastër jemi
shenja ku nuk shkel dot 
këmba e një tjetri. Ne nuk
përsëritemi askund dhe gabimi fatal 
u bë e u deklaruan më shumë
epoka se njerëz                                               7.4.’05

 Stefan Martiko *(Nga libri “Udhëtim biblik” 2012)
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Prozë me ngjyrime Borgesiane

...Atëherë  fantazia që s’ka qënë kurrë lajm pushton mendjen 
time dhe ribënë botën. Unë kridhem në këtë lumturi dhe natën në 
errësirë lexoj një libër që ende është i pashkruar.

*(“Kredhje në errësirë” nga libri “Kthetrat e iluzionit”2012)

Dhe ndërkohë që poezia e Stefan Martikos ka 
krijuar tashmë vendqëndrimin individual në 

faqet e poezisë moderne shqiptare, ai që me lançimin e 
parë krahas saj, kthen në traditë të vetën edhe botimet 
në prozë, me katër tituj të njëpasnjëshëm. Është ky një 
format i veçantë i tipologjisë së prozës së tij të shkurtër, 
që tërheq vëmendje për gjithësinë e variacionit të 
temave që trajton, shpesh herë në shumë mënyra, duke 
iu kthyer çdo herë me objektiv të ri e të shtrirë një tjetre 
hapësire të virgjër. 

Martiko në prozën e tij ka një bashkëngjitje të 
filozofo-psikologjisë dhe diku-diku mendimit gazetaresk, 
jo si stilistikë, por si botëkuptim filozofik nën përshkrimit 
në mënyrë poetike. Mund të gjesh për shembull në të 
njëjtën trajtë e shpesh herë dhe faqe, shprehje si makina 
e mashtrimit herë-herë mban sipër flamurin shtetëror 
ndërkohë por dhe të tilla romantike si vetmi bluajtëse 
ose i shkrirë me natyrën dhe gris mjegullat. Siç shkruan 
dhe: “E përfytyroj si një poemë shtrirë në të katër anët i 
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rrethuar prej saj. ... ..është pothuaj krejt e pamundur për 
ta administruar tërë këtë ekzistencë... ” (“Ku jam unë? 
Jam, ç’jam” nga “Në syrin e ciklonit”). Kjo i jep stilit të 
tij një emancipim të vazhdueshëm dhe produktiv sepse 
sjell për lexuesin interes të dyfishtë. Ai përdor metafora 
dhe bënë aluzione por nuk është krijuesi i figuracionit të 
sipërfaqshëm, të kombinimeve të fjalës se sa është trajtues 
i një teme që e kërkon medoemos si një fillim ekzekutiv, që 
do ta ruaj ose jo në vazhdim të thurjes së mendimit. Ngre 
një kult të mendimit të vet, dhe këtë e bënë jo me snobizëm, 
por dhe aspak me modesti – se për pasiguri s’bëhet fjalë; 
mendon se ajo që i vjen në mend në atë çast është një 
“ngjarje” historike, vetëm si fakt ekzistence, ndaj ia vlen ta 
konvertojë në një faqe letre të shkruar. Kjo dhe vetëm, edhe 
po të mos rrethohej nga një bagazh i kushtueshëm letrar, 
ka domethënien e saj letrare për konceptim e meditim. Për 
mua që kur e kam lexuar për herë të parë, dhe po ashtu 
tani që u riktheva kam në mendje një ikonizëm, që tek e 
themi shpesh thur (fjalë, fjali, prozë, poezi). Veçanërisht  
me prozën e tij, Martiko, po ta bëja të vërtetë si një pamje 
reale këtë metaforë, do mendoja thurjen e një tantelle me 
grep. Është thurje që kthehesh e qerthullohesh me një pe të 
hollë, të tjerr njëtrajtësh, që gjithmonë është i rrëshqitshëm 
e me ndriçimin e vet natyral, elegant dhe që mëton e 
mëton dhjetëra herë në të njëjtën zonë, deri sa të mbushet 
e të marrë formën e një luleje... gjetheje... zemre... figure 
gjeometrike... gjallese... foleje... hojëze..., të stërholluar 
bukur dhe më pas  zgjatet për të krijuar një degëzim e fillon 
një tjetër figurë të qerthull. Kjo trajtë thurjeje ka si bazë një 
lloj zinxhiri, siç dhe quhet procedura fillestare që zhvillohet 
për të krijuar format në vazhdim dhe normalisht të gjithë 
punimit dhe, është pikërisht ai që është i pranishëm kudo, 
nga fillimi gjer në fund, shkon diku tjetër, të krijojë vargun 
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e tantelltë; që merr aq trajta magjepsëse sa të lë vërtetë të 
menduar dhe të befasuar. 

Autori Stefan Martiko është heteroglosik, veçanërisht 
në prozë pasi të gjitha opinionet e veta, hulumtimet, trajtat 
e pasionit të fjalës dhe fillit të gjarpëruar të mendimit, 
përshkrimet e të ndodhurës a iluzionit kanë dy sipërfaqe të 
paktën, dy a më shumë zbërthime, por e qëndrueshme është 
ajo konstativja, që na çon në të vetmin përfundim sokratik 
të mosditjes dhe vazhdimit të kërkimit. 

Nuk mund të them aspak se Martiko ka një pozicion 
pasiv ose aktiv për gjykimin e tij për njeriun e sotëm. Ai 
është vëzhgues. Vë në dukje teknologjinë dhe e shpreh 
kudo se me gjithë rëndësinë e saj, me gjithë zhvillimin 
urban, njeriu duhet të ruaj qëllimin e vet unik, individual, 
për të cilin ka ardhur në jetë. Veçanërisht në prozën e tij, 
Martiko i kthehet dhjetëra herë fëmijërisë si në një kredhje 
njëfrymëshe, ku diçka merr nga tabani i detit që ka dhjetëra 
vjet që është zhytur aty dhe pastaj ngrihet ta vërë sërish 
në jetën e përditshme; si një ingranazh të imët, në morinë 
e ingranazheve të motorit të madh të ditës, për t’i vënë në 
punë gjithë të tjerët, në një mënyrë tjetër nga i deritanishmi, 
padyshim të përmirësuar e me vitalitet riformimi. Duke 
na e prezantuar edhe neve, ai na bënë të shikojmë edhe 
ne historitë tona, krahas emocioneve që na kanë ndjell pa 
kursim frazat e përzgjedhura për një morfologji të ndriçuar, 
estetike. Ai i rikthehet gjithashtu pa reshtur dhe mëton mbi 
krijimin dhe krijuesin. Çastit të krijimit, qëllimit, se si i 
thërresim kujtesës, muzës, shpirtit. Se si në të tashmen e 
artistit, e ardhmja dhe e shkuara janë e njëjta lëndë e parë, 
ku di mirë si të lerë formën mblatëse të së tijës shprehje 
vetjake, plotësuese. 

Si dhe në poezi, por veçanërisht në prozën e tij, ku krijon 
hapësirën konstruktive të përshtatshme, e begati konceptive, 
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krijuesi Martiko sjell ide dhe mendime të vazhdueshme për 
letërsinë me kuptueshmërinë e vyer të një njohësi, që flet 
nga brenda kësaj dukurie jetike, siç flet me një bagazh të 
konsiderueshëm e selektiv prej esteti, për dhjetëra emra të 
panteonit botëror të poezisë së vjetër e të re. Ai përmend 
e nderon poetët që nga Homeri, që e gjen kudo të vegojë 
në krijimtarinë e tij pareshtur. Gjithashtu informon në të 
njëjtën mënyrë që synon dhe bashkëbisedimin, sikurse e di 
mirë që do të emaloj dhe emancipim në shtresat e lexuesit 
të kujtdo niveli.

Deri në vitin 2019, Martiko ka sjellë për lexuesin, pas 
librit të parë në prozë “Kthetrat e iluzionit” 2012, që sipër 
përmendëm, edhe  libra të tjerë në proza të shkurtra: “Pritja 
në përgjim” 2015; “Në syrin e ciklonit” 2017, ‘’Roja në 
portën e kujtesës’’ dhe “Para se të bëhet natë” 2019. 

Të katër këta libra vazhdojnë traditën tashmë të krijuar 
prej tij, por tani Martiko ka një qëllim më të sigurt në 
trajtimin e prozës. Ajo ka marr një skicim më kompakt dhe 
tema më të qarta. Ka më pak loze mendimi, në strukturën 
e fjalisë, që nuk i ka ndryshuar stilin, pasi vihen re të 
njëjtat gdhendje të hajthme poetike. Fjalitë janë pak më 
të shkurtra, dhe skicimet shpesh edhe pak më të gjata. 
Në të gjithë krijimtarinë e tij në prozë kemi «kursim» të 
shenjave të pikësimit, çlirim të tekstit nga ato, por njësoj 
në stil vazhdojnë krahasimet metaforike e përshkrimet që 
përfshijnë gjithë sintaksën e thurjes së fjalisë në shërbim 
të saj. Kështu ai vendos edhe lexuesin në imagjinata, që 
përfshijnë zgjerimin e bashkimin e shumë horizonteve në 
një të vetëm... 
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PRITJA NË PËRGJIM

... Asnjë ngjarje konkrete e jetës sime nuk është ide e pastër. ... 
Të krijosh diçka s’do të thotë se ti je plotësisht zotërues i saj. ...

*(nga “Autoportreti” – «Pritja në përgjim»2015)

“...duke folur mendja më shkon më larg për të zbuluar 
se ku dhe si dëmtohen ingranazhet dhe si vjetrohet koha, 
se si një miqësi bëhet e panevojshme dhe se si më në fund 
shpallet armiqësia. ... Mund të jem një lloj zgjidhjeje dhe 
kjo më ndihmon të përjetoj diçka tjetër pas çastit të parë të 
indiferentizmit. ...”(“Kur stuhia ka heshtur” fq.15)

“... Asnjë shenjë që mund të shpërbëjë indet e tua të 
fjetura. Kohë vdekjeje në lulëzim. Dhe ndërsa diçka në 
përfytyrimin tënd po merr formë ja ku u shfaq ajo fushë me 
gjemba. Si një lloj urdhri për të mos guxuar që të nisesh ...” 
(“Ku shënon kufirin e saj pamundësia” fq.22)

“Pritja në përgjim” është një titull grishës dhe estetik 
për një libër, por mua më duket dhe tejet personifikues 
për botimin në fjalë, pasi autori Martiko ka një vibrim të 
njehsuar me pritjen dhe vëzhgimin, pa synuar një shpërthim, 
a një kulmim fatal në përgjithësinë e ndalesave që ka bërë në 
secilën nga historitë e tij “të një-shkëndijshme”. Përdorimi 
i fjalës “fatal” ka një sens humori në rastin konkret, (për 
hiperbolizmin që mbart si shprehje), sepse krijuesi Martiko 
përveç qetësisë që e karakterizon si qenie natyrale dhe 
krijuese, ka dhe një qetësi në miniaturë me fjalën e tij, të 
të gjitha niveleve, siç dhe i shkon për shtat një urtësie. Por 
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është megjithatë dhe një përshkrim prizmatik, i kundërt, siç 
më duket mua, se si e sheh përgjithësisht autori krijimtarinë 
e tij dhe veten brenda kësaj krijimtarie... “Një filozof më 
pret te ura, atje ku ndodh kapërcimi prej të sotmes. Ura ka 
këmbë shumë të trasha dhe sipas tij duhet të jenë mbajtëse 
të së ardhmes. Poshtë urës rrjedh një lum i gjerë dhe i 
thellë. Fakt i çuditshëm që rezulton si shkak për të tjerët. 
Dhe njerëz shumë. Aty nga mesi më duket se e sotmja po 
takon të ardhmen. Ngjajnë me rojet e urës që po i dorëzojnë 
detyrën njëri-tjetrit. Filozofi bëhet vet pjesë e kohës por 
dhe plot pasiguri e dilema për t’u vendosur në të. Ai e sheh 
dhe s’e sheh të sotmen për t’u ngatërruar në të keqas. I 
thirrur për të dëshmuar ai më parë duhet të dëshmohet prej 
të tjerëve. Dhe pse pikërisht duhet të na pres te ura dhe jo 
diku tjetër? Gjërat nuk ngjiten aq lehtë pse mund të jenë 
pjesë e një peizazhi të vetëm. Varet si ne i shohim, varet ku 
ne ndodhemi, sa të rënda i kemi ngarkesat mbi shpinë dhe 
veçanërisht varet nga ajo se si të tjerët na shohin. Filozofi 
përpiqet t’i bashkojë të tëra këto në një të vetme por më 
parë brenda vetes duhet t’i ketë tretur të gjitha. Ura është e 
mbajtur nëpër shumë shtylla dhe e varur nëpër shumë shufra 
hekuri. Filozofi thotë se kjo nuk i përket historisë sepse është 
mjaft aktive edhe në të sotmen. Madje më mirë është që urën 
të mos e shohësh fare si histori sepse që atë çast ajo mund 
të këputet. Filozofia i përket kohës së pandërprerë, gjërave 
përherë në lidhje me njëra-tjetrën. Historia është vrasëse e 
filozofisë sepse tenton ndarjen artificiale të kohës. Të tëra 
këto janë gjëra të mbushura me kuptime që një çast mund 
të zbrazen krejt prej tyre. Filozofia u shndërrua kështu në 
një qendër ndërkohë që prej periferisë fillon të braktiset. 
Qendër. Po ndaj kujt atëherë nëse gjithçka më pas është 
vetëm iluzioni i asaj që dikur këtu ka ekzistuar. Duhet të jetë 
ura një filozofi që na pret, por që dhe ndoshta nuk është. Se 
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ç’mund të dojë atje një filozof në këtë orë të ditës? Ndoshta 
dhe këto fjalë pak më sipër fare nuk janë shkruar. Unë s’jam 
ai që më pret një filozof tek ura nëse këto fjalë janë thënë 
prej dikujt tjetër para një shekulli. Unë thjesht isha mbartur 
këtu si iluzion i një tjetri. Ura që ndoshta ishte vetëm një 
grimcë kohe sa për të kaluar një periudhë tjetër historike 
për te bregu tjetër. 23.12.09” (“Te ura një filozof është duke 
më pritur” fq. 130)

Tek “Pritja në përgjim” Martiko ndjehet se e ka 
kuptuar rolin e tij me peshë në letërsi, ndaj vjen më aktiv 
si mendimtar arti. Objektivizon ndërhyrjet e tij dhe flet 
në lidhje me opinionin e tij mbi shumë figura, të artit dhe 
krijimtarisë, apo opinionet e tyre e padyshim mendimin e tij 
subjektiv për ta. Sepo, Mahon, Pinski, Simiç, Zagajevski, 
Luci, Brodskij, Rembo, Xhojs, Kavafi, Omar Khajam, 
Oden e të tjerë emra gjen të ngatërruar në rrjetat e mendimit 
të tij të begatë... Flet gjithashtu ndjeshëm, me çdo kontekst, 
se sa e mishëruar në ekzistencën e të përditshmen e tij është 
letërsia dhe të qenit krijues i saj... “Për fat të mirë dy miqtë 
e mi Vasil Vasili dhe Alush Avduli e përcaktojnë letërsinë si 
një fushë të minuar. (“Guximi që ka si risk edhe gabimin” 
fq. 80) Me guxim e qorrollepsje nëpër të por për të vërsulur 
vrapin nëpër këtë fushë është një gjë për t’u admiruar. 
Kështu ka ecur mendimi njerëzor duke rrezikuar për të 
shpërthyer kohën e vet në një lloj mentaliteti që zë myk e 
mbi mykun e tij nisin të mbijnë kërpudha. I vetmi fryt që 
rrezikon të helmojë ndërgjegjet tona dhe të ardhmen.. ..” 
Myku është një kërpudhë nga gati më të frikshmet gjallesa 
të këtij planeti, për mua vetë personalisht, (si kur e përdorim 
figurativisht, ama edhe konkretisht) por kjo pjesë më tërheq 
vëmendjen aktualisht për numrin shumës që autori i vesh 
fjalës ndërgjegje. Filozofikisht, përveç ndërgjegjes së secilit, 
ku po të flasim për më shumë se një person, detyrimisht e 
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vendosim në numrin shumës, a nuk është dhe një pyetje e 
mirëfilltë shkencore dhe “sa ndërgjegje mbartim secili?”, 
apo “a ekziston një ndërgjegje supreme?” dhe “pjesë e së 
cilës jemi, apo jo?”

“..  Krijohen tre probleme njëherësh: unë, turma dhe 
shteti. Jemi çarë duke u përfytur keqas. Unë jam midis 
por kundër turmës dhe shtetit dhe nuk e di se si dhe ku të 
vendosem...Turma shtyhet e shtyhet drejt murit të vet që 
është shteti.” (“Turma përball njeriut” fq. 90) 

“.. Labirinti përsoset vazhdimisht dhe nuk duhet 
menduar se ai ndërtohet një herë e përgjithmonë. Si një 
rrugëdalje ndoshta për të shkatërruar rregullin ose për ta 
riformëzuar atë mbi koncepte që na lejojnë më tepër liri 
veprimi. ..” (“Hapi im kaq i lashtë” fq.120)

 
Nga libri i Jobit

Si e mendoj unë Librin e Jobit, postulate dhe ndërkallje 
mes jetës dhe vdekjes pa marrë përgjegjësinë për t’u dhënë 
gjërave një fund, një endje në hapësirën e lirë të fjalës, duke 
përzier qëllimisht frymorët dhe jofrymorët, të shkuarën dhe 
të ardhmen, një liri e plotë, e tërësishme, me një gjykim pa 
dënim dhe largim i shpejtë prej së vërtetës për të mos djegur 
duart, afrim me shpejtësi tek iluzioni, për ta mbështetur 
kokën atje ku u bëhet një trajtesë e kujdesshme mendimeve. 
E çliroj botën prej prangave, të çdo lloj shtrëngese dhe i jap 
të pabindurit kohën e lirë të skalit kafkën e vet si të jetë një 
copë shkëmb. Mbaj aq liri për vete sa të më mjaftoj për të 
ruajtur brenda robërinë tënde të vogël dhe sëmurem pak që 
të ruaj shëndetin të plotë dhe porosis popujt që të ecin dhe 
ca në grigjë, pa u copëtuar prej vullnetit të ndarë. Kur dua 
të fle më zgjon Jobi i ri dhe i pabesë. 14.3.’02

 Stefan Martiko *(Nga libri “Pritja në përgjim” 2015)
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Në syrin e ciklonit

... Paqartësia duke qenë mëma e qartësisë më vonë do të bëhet vetë 
përmbajtja e mjegullës. Do t’i rrëmbejmë asaj kaosin sepse ne për këtë dhe 

jemi ftuar. ...

*(nga “Identitet i pashpjegueshëm” – «Në syrin e ciklonit»2017)

“Në syrin e ciklonit” del nga botimi në vitin 2017 
dhe vazhdon traditën e prozës filozofike të Martikos me 
të vetmin bosht statik, qëllimin e një meditimi “me zë” 
apo më saktë ... “shkrim”, të autorit. “.. Ne bëhemi kështu 
pjesë e një aventure sepse një lojë pa spektatorë do të ishte 
krejt e pakuptimshme. ..” thotë autori tek “Pararojë e një 
qytetërimi” në faqen 24 dhe na sjell ndër mend the observer 
– vëzhguesin aktiv që fizikanët rreken të konceptojnë dhe 
qartësojnë, sepse veç me të mund të ndodh diçka e përcaktuar 
si ndodhje. Me të fillon bota... por dhe mendimi: “Tërë 
dyshimet janë kthesa në udhë.” – shprehet për përvojën e 
njeriut në këtë botë, tek “Pesha e vetmisë” për t’u rrëfyer 
dhe mëshuar në koncept disa rreshta më tej: “.. Te çasti i 
dyshimit më të madh unë ngre një përmendore sepse vetëm 
përmes saj ne njohim të vërtetën e zhveshur prej iluzioneve” 
dhe Martiko ngulmon për subjektin e kohës dhe kohërave e 
po të njëjtën trajtë të vetes dhe vetveteve, vetes e të tjerëve. 
Janë aq të ndërthurur të gjitha këto sa që edhe shkrimi nuk 
përmban kohë stabël në komponentët e fjalive. Një prej 
tyre mund të përgjithësojë të gjitha këto dhe menjëherë e 
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mëpasshmja mund të marr vetë të parë në numrin njëjës 
apo shumës dhe kohë të tashme të vazhduar, siç mund ta 
bëjë këtë madje edhe për të vdekur të kahershëm, edhe për 
të gjallnuar objekte a subjekte që nuk kanë frymë, por që 
trajtohen gati si frymorë; përherë në të njëjtin gërshetim me 
njeriun: “... Ndriçimi diellor është i përgjithshëm dhe ne na 
duhet të përzgjedhim ndoshta dritën që bie në lugina për 
të ngritur qytetin e ardhshëm. Paqartësia është vet akti i të 
lindurit ku prej belbëzimave e të qarave nis e ndërtohet vet 
gjuha. Nga ky start niset guximi dhe niset vet humbja. Në 
një turr leshi unë shoh nënën si tjerr mendjen. Janë mijëra 
fije të tilla leshi dhe mua më duket se në dorë të nënës po 
thuret vet bota. Për të na u bërë më vonë e qartë përmes 
një ideje se ne mund ta zotërojmë atë të tërën. Në boshtin 
që rrotullohet nëna shkëput një bashkë të vogël leshi dhe i 
jep formë përmes gishtërinjve të saj gjersa një fill i vetëm 
leshi rrotullohet në një bosht tjetër. Çështje hemisferash 
që nuk bëjnë dot pa njëra-tjetrën. Paqartësia nxitëse që 
përmes shtërzimeve po lind atë që pak më vonë do marr një 
emër. Sidoqoftë kemi një grumbull të pafund paqartësish 
ndërsa qartësia e përftuar prej saj është shumë, shumë e 
vogël. Do të na duhet të punojmë toka të tjera për të zbuluar 
aftësinë pjellore të saj dhe do të trazojmë nëpër duar farëra 
të shumta për të kuptuar se në cilën tokë ato dëshirojnë 
të linden. Dhe nëse paqartësia është vet kaosi ne të gjithë 
do bëhemi dëshmi e saj. Duke e rrëmbyer ne e pasurojmë 
atë në shumëforshmëri por pa mundur dot t’ia zgjerojmë 
përmasat. Prej kaosit doli plugu pastaj ra kambana e parë 
për të vënë veten në dëgjim të zërit që po kërkon shtëpinë e 
zotit. ...”

Në parathënien-analizë që shoqëron librin “Në syrin e 
ciklonit” shkruar nga kritiku, studiuesi e letrari prestigjioz 
Josif Papagjoni, cilësohet me rigorozitet sublim se: “... libri 
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i tretë ngjashmërisht dhe i një tipologjie me to, (dy të parët 
shën.im) me një titull sfidues “Në syrin e Ciklonit”, i cili të 
fal kryeherit ndjenjën e epërsisë dhe të triumfit, e diçkaje të 
guximshme, gati hakmarrëse ndaj çdo gjësendi kërcënues, 
të frikshëm, qoftë dhe madhështor. ...ku subjekti vështirë se 
dallohet ose dallohet fare pak, duke u tretur në nebulozën 
e përjetimit, te shestimi shpesh në vrap e ritëm i një ideje, 
i një mendimi, të ngulur dhe anksioz; i përthellimit brenda 
strukturave mentale që shfaqen si biseda me vetveten dhe 
si përsiatje. Kjo formë lakmon filozofimin me jetën dhe 
dukuritë e larme. Ajo anon nga optikat ontologjike të qenies 
si të tillë. Vetëmjaftohet aty. Duket haptazi se Martiko është 
një ndjekës i prozës së Borgesit, ku përzihet dituria me 
zhbirimet në psikikën e njeriut, herë në çaste meditimi, herë 
në çaste vrullimash, ankthesh të brendshme gjakimesh për 
t’i dhënë shpjegim gjërave thuajse të “pashpjegueshme”, 
nën një vel transhedental, e sakaq duke hyrë e duke u 
“ngatërruar” në labirintin e enigmave të qenies, mendimit, 
ecejakeve ndjesore, vetë kozmosit. Mendimi i tij luan 
kësodore me ndoca thelbe përtej asaj që duket apo preket; 
krijohet sërish një farë turbullire mistike-eksotologjike, tejet 
e vështirë për t’u rrokur qysh me leximin e parë prandaj 
dhe kërkojnë vëmendje, një grimë nëse vëmendja ikën, dhe 
filli korrelativ i idesë, ikën ajo që fshihet pas, sepse ato janë 
simbiozë, pjesë e njëra-tjetrës, sikurse dhe njësi vetanake 
e të vetmjaftueshmes, siç mendja e njeriut është në fakt në 
vrapin e saj të pandalur asociativ. Libri nuk ka një bosht, le 
ta quajmë “tematik”. Jo! Ai vrapon në qindra tema, brenda 
një mikrokozmosi që zgjeron kufijtë nga tregimi në tregim 
dhe bëhet i pafund, ashtu sikurse lëngata e njeriut dhe 
rrekjet e mendjes për të gjetur një shkak a premisë parake 
të asaj që ndodh tani, pse ndodh, si ndodh, përherë e lidhur 
me një të shkuar të gëlltitur që diku aty bri teje frymon e 
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të trazon. Ky vallëzim i mendimit përbën karakterin dhe 
tipologjinë e prozës së shkruar të autorit në këtë libër. 
Ndonjherë mendimet janë kaq të mprehta, sa ngjan sikur 
kalohet nga letërsia në filozofi. Në fakt është një letërsi me 
pak traditë ndër ne dhe Stefan Martiko është nga të paktët 
“bujq” që lëron me ngulm në arat e një letërsie cilësore 
të kësilloj. ... .. Po ç’është “Syri i ciklonit”? Unë them se 
është ajo që shpesh e quajmë “tjetra”, “e ndryshmja”, “e 
parrokshmja”. Është guximi për të parë të vërtetën në sy, 
pa pasur frikë se Meduza e paragjykimeve të gjithëfarëshe 
të ngrin si guri me kodet e kthyera në norma dhe ide të 
mortifikuara, është fuqia okulte apo ajo diabolike që e vret 
mendjen tënde thërrmuar mes mashtrimesh, iluzionesh, 
utopish të rrejshme dhe ideologjishë vrastare. Është triumfi 
i humanes. Triumf i të drejtës që piqet brenda një shpirti të 
lirë. Triumfi i së vërtetës që sfidon çdo tabu, çdo paragraf 
doktrinor çdo klishe logjike, çdo rrjedhë mendimi asociativ, 
i cili humbet dialektikën dhe nis të ngrijë nga ftohma, 
ngjashmëria apo tipologjia. Në të gjitha rrëfimet e këtij 
libri S. Martiko bisedon me  të vërtetën e ndjesive të tij deri 
thellë, aty ku ajo plasohet e buis. Dhe duke kryer këtë akt 
katarsik, ai ka biseduar gjithëpoaq me çdo lexues, duke 
afruar ngjashmëri dhe paralele përjetimesh shpirtërore, 
meditimesh e përsiatjesh. Prandaj ne gjejmë aty vetveten, 
brenda vetes së autorit. Ai shkrihet e humbet kështu mes 
nesh, sikundër ne shkrihemi dhe humbasim në përsiatjet e 
tij. Ky komunikim dykrerësh mes tij dhe nesh asnjëherë nuk 
e humbet kahun e një letërsie që epohet nga filozofimi, me 
ndërliksje elementesh të rrëfimit, diku dhe ndonjë ngjarje, 
diku një portret e diku gjetkë një motiv, temë, fanitje, 
vegim, veprim... ”. Një e tillë analizë ndihmon lexuesin të 
kuptojë qartë që s’është i vetmi që luhatet në krijimtarinë e 
Martikos, pa i vënë dot një epitet të vetëm estetikës së tij 



118

individuale letrare. Ai mund ta shohë timbrin e tij dhe ta 
zgjerojë gamën e leximeve të tij nga ky autor, por përherë 
duhet të përqendrohet në një faqe, a një temë më vete, si në 
një pikënisje të re nga fillimi: “A ke të ardhme? – e pyeta. 
Ai mu përgjigj se i mungojnë vetëm kufijtë e saj” (“Ndriçim 
që vjen prej një drite të largët”, fq. 91) 

Në lidhje me tejdukshmërinë
 
Proverbi duhet të jetë shumë i lashtë: Më shih në sy të 

gjej nga se vuan. Por a është kjo kaq shumë e nevojshme? 
Vështrimit djegës ndoshta duhet t’i përgjigjemi thjesht me 
një mbyllje të syve. Por ai do të na i lexojë tiparet edhe 
sikur ato të mos jenë duke folur. Do gjejë një të çarë për 
të hyrë atje ku nuk hyn dot një tjetër. Pse duhet të jemi kaq 
transparentë siç na kërkohet dhe të na mohohet e drejta 
për të mbrojtur të fshehtën. Të gjithë duam të shohim sa më 
thellë te njëri-tjetri dhe nga ana tjetër ngremë mure të lartë 
për tu mbrojtur prej këtyre provokimeve. Një marrëdhënie 
sa më e hapur që përherë tenton të mbyllet. Nuk mund të 
shohim aq thellë – thonë legjitimstët sepse shkelim mbi të 
drejtat tona. Por argumentet mbrojtës rrëzohen që në çastin 
e parë kur brenda e keqja bëhet e rrezikshme. Ligji jep leje 
për tu futur me kamera në brendësi të këtyre thellësive.

 Vetë njeriu që na i ofron tejdukshmërinë dhe pa 
pritur na i refuzon atë pa na dhënë kurrëfarë shpjegimi. 
Iriqi që pas pak do të ngrejë qimet-gjemba përpjetë për t’u 
mbyllur me botën. Shoqëritë e hapura kanë tejdukshmëri 
të thellë por mbyllen kur misionin e shoqërisë e merr 
përsipër familja. Ja ai iriq që s’do t’ia dijë më për botën 
duke u mbyllur brenda telave me gjemba. Me cilësinë e 
njeriut bashkëkohës po hedhim një vështrim nga afër dhe 
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larg të zbulojmë se çdo të thotë kjo hapje e madhe globale, 
ndërkohë që ferexheja po mbrohet gati me gjak. Detyra nuk 
bëhet aspak më e lehtë për të parë rrezikun që vjen prej 
hapjes së madhe ndaj një gjëje që ka një tendencë të qartë 
mbylljeje. Në esencë shfaqet si tendencë hapja e krimbit 
drejt fluturës, përtej turpit që e kthen në origjinë prej frikës 
së shkatërrimit të traditës. Flutura të lehta na bëhen femrat 
e veshura bukur por ku mund të tolerojmë ne për t’u vënë 
fre kënaqësive tona seksuale? Morali është ende gjallë. 
Dhe historia vazhdon të shkruhet sipas urdhrit që tanimë e 
ka humbur dhe logjikën e tij.

23. 6. 2010
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Para se të bëhet natë...

Nëse nuk shkruan dot prova ta grisësh fare letrën. Ose hiq vija 
të rrëmujshme për tu ngjallur këtë çast vdekjeje. Është e pamundur ta 
përshkruash por le të provojmë të prishim magjinë që na mba lidhur duart 
e mendjen. Asnjë lloj përvoje nuk është e aftë të çajë këtë rrethim ku rri 
fshehur ajo që ka zgjedhur heshtjen. ... 

*(nga “Heshtja si libër i pashkruar” – «Para se të bëhet natë...»2019)

Në verën e vitit 2019, (periudhë që përgatitej 
dhe libri që keni në dorë) autori Stefan Mar-

tiko shton tre libra të rinj për menunë artistike të lex-
uesve. Të tre librat, që janë botuar nën redaktimin e 
penës intelektuale të studiuesit dhe kritikut elitar Josif 
Papagjonit. Vëllimi poetik “Paradë”, ai me proza të 
shkurtra “Para se të bëhet natë”; dhe esse me titullin 
“Roja te porta e kujtesës”. Të gjitha botimet tregojnë 
qartë vazhdimësinë e kompletuar të autorit Martiko 
dhe përforcimin e pozitave të tij letrare të stilit të tij. 

Tak “Para se të bëhet natë”, shohim traditën që hapi në 
krijimtarinë e tij në prozën e shkurtër Martiko, të parakalojë 
pa pengesa në një pistë kombinimi të përhershëm të prozës 
poetike e filozofike, që kësaj radhe e ndan dhe në tre cikle 
evolues të mendimit. “Njeriu”, “Koha” dhe “Bota e parë 
prej një dritareje tjetër” plotësojnë misionin e autorit për 
shkërmoqjen thërrime-thërrime të qenies njerëzore, brenda 
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rrethit viskoz që krijon pa kuptuar se po ndërton burgosjen 
e vet, pareshtur. Mjegullës emocionale e konceptive ku 
gjendet dhe procedon. Konfuzionin që breron moralisht 
e praktikisht nga shoqëria. Dhe të gjitha këto nëse do të 
kishin një emërues të përbashkët tek ky libër, që mëton 
si një bërthamë të re të zbuluar herët por të ripërvetësuar 
rishtaz nga autori, është njeriu (a në shumës, njerëzit) 
brenda vetvetes. Ka disa raste kur Martiko, sido që disi më 
rrallë, bëhet edhe hermetik, edhe përvetësues i një vizioni 
kaq të përgjithshëm me përveçësi optimale, që të bënë ta 
ndjekësh me pauza të vogla, me përsëritje të leximit, me 
imagjinatë të bësh pazëll të tërë atë lumë konvertimesh me 
gjithë ç’përmban prurja heterogjene, që vërshojnë në deltën 
e gjerë të ndërgjegjes... dhe thjesht ta pranosh siç është..: “... 
Siç kemi qënë të tronditur prej ngjarjeve të fundit në Lindjen 
e Mesme dhe vërshimit biblik të refugjatëve drejt Evropës. 
Mungon dhe përgjigjia e fundit e një pyetje që s’është bërë 
kurrë me kaq alarm si të qe prishur vet boshti i botës. Po i 
shërbejnë tavolinat tona me këtë meny të përgjkshme. Unë 
përpiqem të nxjerrë prej fjalorit filozofik shprehje që nuk 
gjenden në të asgjëkundi. Por marrëveshja duhet bërë qoftë 
edhe e përkohshme. Le të veshin të gjithë rrobet e filozofit 
për të dhënë një përgjigje sa më të saktë të asaj që është 
duke ndodhur. Do të na duhet të zhbirojmë akoma në ato 
shpella që më parë besuam se kishim zbuluar njeriun e egër, 
që u nis prej fshatit të tij për të ndërtuar më vonë qytetin. 
Por një e hënë kishte ardhur gabim prej së djelës e mund të 
shkonte gabim edhe e marta. Unë i pëlqej vallet e sidomos 
kur ekzaltohet nëpër to turma. Por vdekja tani është e egër 
edhe më e lartë se folklori ynë që ne jemi duke e nxjerrur prej 
gërmadhave për të pasuruar të ardhmen. Dhe mendimi ynë 
shkon përherë tek e thëna naive ku shkojnë tërë gjuhët drejt 
krimit për ta shkatërruar vet gjuhën. Vetëm Kasandra kishte 
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të drejtë por zëri i saj ende nuk është dëgjuar. Mos vallë po 
e vrasin edhe stërmbesën e Kasandrës me këtë marrëvshje 
që sapo e nënshkruam dhe me kobure në rrëzë të veshit e 
detyruam të ardhmen për ta nënshkruar?”(nga “Përgjigje e 
pamundur” fq. 49). Megjithatë jam e mendimit se tek “Para 
se të bëhet natë...” Martiko ngre cilësimin si prozator, dhe 
vetë prozën e tij. Bëhet më i hapur dhe më i shtjelluar brenda 
qëllimeve personale dhe tejçimit të opinionit perceptiv në 
kohën e vet sublime. Përpin vizionin dhe e ndërton që të 
shpaloset para tij me një procedurë më të fisme. Tashmë 
sikur e di që s’mund t’i stërhollojë të tëra, as t’i përshkruajë, 
as t’i studiojë, por i do të përvetësuara në paletën e vet dhe 
atje ku dëshiron të qëndrojë e bënë pa pendesa, veç me 
kënaqësi. Një nga ndalesat më filozofike në këtë vëllim 
është në shkrimin “Unë dhe Universi” (fq.62). Aty kemi 
një fijëzim ideshë ndjesore, ku gërshetohet njëherazi një 
ndjenjë «kompromentuese» për nga skepticizmi aktiv dhe 
qartësie për të hedhur dritë në performancën individualisht 
të trillit të jetës, si një binom fizikisht e metafizikisht. (Ose 
më qart drejtuar rrezet e ndërgjegjes – se rezultatet në këtë 
botësim fraktalesh nuk mund të presin, as është detyra e 
një krijuesi, vetëm.) Autori hap një temë tejet të gjerë e 
plot degëzime kur thotë: “Ana subjektive jam që vendos të 
ngrihet në këmbë. Nuk shoh urdhëruesit e mi edhe nëse ata 
janë diku rreth e rrotull. Unë që ndodhem këtu dhe jo diku 
tjetër. Bashkë me rrethanat bëhem një dhe i pandashëm... 
Sikur nesër të fillojë një luftë kjo do të thotë se atë unë e 
kam dashur. Megjithë peshën e rëndë të rrethanave duket se 
unë kam zgjedhur shtegun për të mos u përballur drejt për 
së drejti me forcën demoniake të tyre. Ndoshta kam qenë vet 
kapiteni dhe jo anija që nuk bëri dot sa mundi për t’i shpëtuar 
mbytjes. Por meqënëse zoti nuk është shfaqur akoma unë 
nuk e kam braktisur përfundimisht anijen. ..”. Këto ide janë 
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shumë interesante për këdo që qerthullon një prirje më të 
emancipuar dhe gjithashtu të familjarizuar me rrymën më të 
përçuar të shekullit të fundit, në ndërtimin e vazhdueshëm e 
të përgjithshëm të realitetit personal të secilit, si një krijues 
automat, apo bashkëkrijues, me vetëdije. Në këtë vijim të 
zhvilluar me rrjedhshmëri elokuence, konçize e  filozofike 
nga autori Martiko, mbartet deri në fund një konsesus me 
atë lexues që përballohet për të parën herë me këtë leitmotiv 
jetësor moderrn, por që referohet se ka rrënjë të thella në 
gjithë kulturën botërore që nga lashtësia. (Prandaj dhe e 
vesha me termin “leitmotiv”). Ai e fton lexuesin ta shoh 
me mendje të hapur kur shkruan: “.. Qënia ime e rrethuar 
së cilës i është ngarkuar pesha e rëndë e Sizifit. Mund ta 
mundësh Sizifin si bashkautor të krimit të vet ose thjesht 
pranim me kushte i një gjendjeje të caktuar për të dalë te një 
rrethanë tjetër. Nëse u ngjit me gurin mbi shpinë unë them 
se ai zbriti me dëshirën e vet për të rimarrë gurin. Ai është 
kurdoherë i pranishëm me vendimet që zoti merrte për të 
dhe kjo është origjina e çdo krimi njerëzor, kur dhe viktima 
nuk mund të jetë kurrë e pafajshme, ashtu si vrasësi të cilit 
nuk i takon e tërë pjesa e fajit.” Ky zbërthim trajton thjesht 
bërjen e realitetit të secilit individualisht, e gjithëherë në 
lidhje me koshiencën e brendësisë akute, a kronike, e aspak 
si një alibi aktuale për çdo lloj gjykimi, a pretendimi për 
gjykim optimal. Konsensusi dhe ftesa për ta kuptuar vjen 
edhe thjesht me faktin që Martiko e fillon në vetën e parë 
dhe e mbart gjer pothuaj në fund këtë trajtë vetore, që të 
mbajë gjithashtu trajektoren e një pozite vetjake, pikësëpari, 
si shembull primar. 
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Përtej dritares është kohë tjetër

Doja të bëja diçka tjetër. Të shprishja sa më shpejt të 
qe e mundur për ta bërë atë të mëparshme. Edhe pse toka 
nën këmbët e mia lëviz unë bëhem pengu i çuditshëm i saj. 
Nuk e kuptoj dot këtë status quo. Është dora e ngrirë tek 
dritarja që pak më parë u përpoq për ta hapur. Është dilema 
që më mban paksa të shkëputur nga toka. Ai që përpiqet 
të ikij por i mungon prespektiva. Sado i shkurtër të jetë ky 
çast mund të jetë baraz dhe me një mijëvjeçar Mesjete. E 
di që duhet të marr një vendim por jam duke pritur lajm 
prej prespektivës. Të nisem drejt saj për të mos mbërritur 
kurrë, apo të pres makinën tjetër më të shpejt të mendjes 
sime që bënë krejt fir kohën e saj. Shoh orën dhe kohën 
që më ka mbetur. Më duhet të vishem sa më shpejt për tu 
zhveshur. Piloti, polumbari, bardi, eunuku – çfarëdo që 
mund të jetë ky – sa më shpejt për të ikur. Për tu ndarë 
nga kjo e tashme që na mban të mbërthyer. Dilema që e 
mban të varur prespektivën time. Përtej dritares është kohë 
tjetër. Ajo që po ndërron ngjyrën e pemëve për shkak të 
pranverës dhe të një morie lajmesh që na nxjerrin në udhë 
për të kërkuar një ekuilibër të ri. Ekosistemi ka marë një të 
çarë tjetër të vogël. Prej bankave të mëdha po vërshon një 
kredit i ri disamilionësh për të mbyllur të çarën e madhe 
tek kjo e çarë e vogël. Sapo jemi përplasur me diçka që 
na shkakton dhimbje. Është im atë në fotografinë e vetme 
së cilës i kaloj dhjetëra herë përpara, por këtë çast nuk di 
pse ia ngula aq gjatë vështrimin. Ndoshta për të marrë prej 
tij leje nga kjo e tashme për të ikur. Prek çdo orendi dhe 
dëgjoj të tjerë tinguj. Jam në pragun e një arratisjeje prej 
përditshmërisë. Do ta ruaj kujtimin e këtij çasti flatrahapur 
te qielli i dritares, ndërsa këmbët po veshin këpucët në 
udhët e po asaj të djeshmeje për tu nisur. 3.3.2016

Stefan Martiko *(Nga libri “Para se të bëhet natë...” 2019)
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Roja te porta e kujtesës

...Të vdekurit njësoj si të gjallët kanë tokë aq sa nevojitet për të mos 
pasur mundësi të mbijë mes tyre asnjë lloj dyshimi. ...

*(nga “Prijësi” – « Roja te porta e kujtesës »2019)

Për librin “Roja te porta e kujtesës” autori dhe 
studiuesi i rrekjeve cilësore me brejtjet e veta 

filozofike dhe një vështrim poliedrik mbi librin,  poeti 
Alush Avduli, shkruan në parathënien e tij: 

“Libri më i ri i krijuesit, poetit ende “të panjohur” Stefan 
Martiko, është “njollë” risike në tablonë e një pastërtie 
mjerane që mërgon prej optikës pasqyrë drejt përçmimit të 
saj. Libër tejet i vështirë për ngathtësitë , prezent mjegulle 
me horizont pritës për leximet, përplasje për thërrmime e 
qenies me vetësinë dhe të gjithën. “Gjithçka e shkruar në 
këtë libër gjendet e shpërndarë si rrufepritëse të vogla për 
të ndalur forcën pa arsye të këtij përbindëshi”... Rregull 
në shërbim të frymëzimit dhe arratisje nga padukshmëria 
drejt asaj që është lehtësisht e gatshme me drejtimin si 
planifikim prej një realiteti drejt tjetrit nuk mund të jetë. si 
këtillësi rravgon me pyetjen: Çfarë është?! Duke huazuar 
nga Blaise Paskal dua të pohoj që nisjen si zbatim i fillimit 
se: Do të shkruaj për këtë libër pa rregull dhe mbase me një 
skicë parregullsie. Ky është rregulli i vërtetë. Do ta nderoja 
shumë këtë shkrimsim në se do ta realizoja me rregull, 
ngaqë dua të dëftoj se nuk ka mundësi... Është “kjo dramë e 
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imja që mund të jetë komedi e të tjerëve”.. Asnjë ndotje në 
banalitetin e dritës... tanimë lexohet me cilësinë e verbërisë. 
“Verbëria jonë mund të jetë thellë në vetëdije ndërsa një 
i verbër (si mua) atë e ka shpallur... ...Tmerri edhe kur 
s’është bërë lëndë shfaqet përmes përfytyrimeve...” Dhe 
sa shumë vdekje nga pavdekësia... Ndërkaq sotshmëria 
më trojet e një letërsie provinciale lakon deri në ngjirje 
delire mori gramafonësh me emërtime: të mëdhenj, të 
shquar, gjigantë, të përbotshëm, biblik, gjenial, disidentë, 
mendjendritur në diell, origjinal, modernë dhe më shumë 
nxitime për askund që hedhin shtrenjtësi aromash sipër 
kufomave të maskuara me gjallesa. Festa në Facebook... 
“E mbuluar prej banderolave turma shfaqet mbi varrin e 
individit” ..Pengesat si të dielat, se në caqet e fundit dhe 
të pamatshëm mungesa kapërcimesh. Edhe pak fjalë të 
tilla me lëvdata lavire do të jenë mbetje në laringjet e të 
vdekurve me të vetmin justifikim se kam qenë. Thua do të 
kenë librat fatin e dinozaurve?! Ç’parashikojnë mosleximet, 
medialogët, rrëfezat paralizë, kujdestarët e “tufës së 
pulave” të logjikshmit në kastrim, bollëku i mjeshtërve 
të mëdhenj si gjela narcist sipër plehrave negativ. ...Kur 
lexoj libra kaq rrallësi në zbrazëti si “Roja te porta e 
kujtesës” ndjej tjetërsimin e leximit si meditim, që dëmton 
injorancën për dobishmërinë e dijes. Në çastin që besoj se 
e kuptoj dua të shprehem për të me një çudi të kundërt: Ja 
një i ‘huaj’ në atdheun e tij të letrave që thyen monotoninë 
dhe përballë kërshëria e përbashkët që vuan gjendjen e 
trazuar me pasiguri të vërtetë habitore. Vesh vetminë me 
përqendrim për të hyrë në përcjelljen tjetër të mendimeve. 
Sa më intensivisht gjakojmë për të interpretuar prozën 
poetiko-filozofike të Martikos, aq më shumë ajo na kqyr në 
mënyrë enigmatike me tërë pamundësinë e saj. Si kënaqësi 
estetike e ndjejmë të kuptueshme atë që ende nuk është e 
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tillë. I mënjanuar në thellësi misteri është më mister ngaqë 
në fshehje është i njohur. Në gjuhën pa synim, synimet 
reflektuese trashëgohen nga tërësia e përbërjes. Pa arsye 
e ndikime, pa orë të mbetura është refuzimi i shterpësisë 
që si njëjtësi në të ndryshmen hap rrugën si të qeshësh 
duke shqiptuar seriozen në arenë me të ndryshmen. Për 
plotërimin e të thënave e ndjej të nevojshme të theksoj se 
në këtë libër “paqartësia është vet akti i të lindurit ku prej 
belbëzimeve dhe të qarave nis e ndërtohet vet gjuha” Madje 
gjatë ndryshimit mbetet i pandryshueshëm vetë ndryshimi. 
Logjika del nga vetësia jo për zhdukjen por për lirinë. Vetëm 
intuita i ndjen gjendjet shpirtërore si lëkundje sizmike apo 
si vështrime valore në syrin e shtrëngatës që furishëm fshin 
vaktësinë dhe zagushinë e një atmosfere letrare të sfilitur 
nga rrëfimet e tautologjitë. Tek “Roja te porta e kujtesës” 
gjej pyetjen: Nga je?, në harxhimet e përgjigjes: Nga kudo. 
Shkrimësim i çuditshëm gati paraardhës, mjeshtëri e elipsit 
që vesh heshtjen tek linguistika në kryqëzimin e tkurrjes me 
shtrirjen, bredhëri kaotike të syrit me vështrime ngulitëse në 
brendësi. I pashmangshëm sozia e vetvetes në vijime. Dritë 
e terr në trazim, gjithçka si përmbysje që nuk kursen asgjë. 
Asnjë arratisje nga “Porta e kujtesës” nga që arratisja 
është dhe roja i saj... Si krijesë nuk është thjesht diçka që 
shpjegohet... Sipas Borgesit një shkrimtari ‘i talentuar’, ‘i 
madh’ apo ‘i shquar’, qoftë dhe një ‘i panjohur’, siç mëtoj 
unë për Martikon, nuk i shtojnë asgjë. Është më mirë thjesht 
të shpallësh: Ai, Stefan Martiko është një krijues. Do të ketë 
përherë udhë pa fanitje dhe ne që do të kërkojmë drejtime 
të humbura. Kësaj i thonë mosdashje për të parë ashtu 
siç shihet. Vrejtësira sipër dritësimit thellon më shumë 
shpërfaqen e saj, kjo më tepër se fillesat e të dyjave janë të 
njëjta. Sa largësi nga fytyra e së tanishmes është largësia e 
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ardhmërisë?! Doja të isha më pak ekzigjent për të arritur 
tek përfundimi se edhe në këtë libër gjendet kjo largësi 
enigmë që zbeh njohjen me të vërtetën e ekzistencës së saj, 
e cila nuk është këtu akoma. Kjo që nuk ndodh anulohet si 
paradhënie nga ajo që do të ndodh më tej... ”

Alush Avduli
“Roja tek porta e kujtesës” përngjan që në titull me një 

përhitje Kafkjane. Në këto ese Martiko përveç se interpreton 
konceptisht paraqitjen e tij si autor gjer më tani, ri zbërthen 
me qëllime të reja termat e temat e njohura të abstraktes, 
siç dhe gjen dhe pasazhe të veçanta ku të ndalet për kërkim 
si një reagim kimik i sapo zbuluar prej tij që do provuar në 
elementë të tjerë e të tjerë për shqyrtim.  

“Diçka që është fshehur brenda natyrës së sendit, 
përfaqëson vet sendin”(“Shpresa e të humburve” fq.21); 
“Problemi për njeriun përherë është se sa ai ka qenë i aftë 
për të bërë parashikime” (“E shkuara si hije e së sotmes” 
fq. 30”); “Një i lartë është diçka mbi mesataren por 
ngase s’mund të jemi të gjithë të tillë të lartët bëhen më 
të dukshëm” (“Prijësi” fq. 32); “Një nevojë e ngarkuar me 
hiçin e saj. Humbas krejt lidhjen me shkretëtirën. Jam unë 
gjallë pra ekziston shkretëtira.” (“Para letrës së bardhë” fq. 
42); “Më vjen të shqyej të pamundurën. Nëse ndodhet shumë 
afër trembem tmerrësisht prej saj. Nëse ndodhet larg nis e 
ëndërroj për ta pushtuar.” (“Demonët e së pamundurës” fq. 
55)
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Etja e shkretëtirës

Sa qytet i vogël
me një sy të vetëm i 

mbetur. Nuk e shqit dot
as në gjumë për ta 

zhveshur. Përbrenda me
romanca të vdekura. Të shohësh

rininë tënde duke u
plakur nëpër po ato

pasqyra që s’guxojnë ta
thyejnë njëra-tjetrën

*(poezia “Qyteti i vogël” – «Etja e shkretëtirës»2018)

“Etja e shkretëtirës”, është botuar nga Shtëpia Botuese 
Milosao në vitin 2018, nën përkujdesjen redaktuese të 
penës së Josif Papagjonit. Ky vëllim përmban diç më 
pak se një qind poezi që këmbëngulin me larminë e tyre 
në pikëpjekjen e njeriut me vetëdijen e tij dhe botën që ai 
vetëlind e thërrmon siç tretet në moskthim, koha. Kryesisht 
kujtesa dhe moria e përvojave, përjetimeve apo ashklave 
të tyre mbetur mbi njeriun, rastësisht a të qëllimshme, 
janë kryefjala në këtë libër. “Pak çaste më pas/ kur përroi 
vrapon/ pa rrëkerat. Tani që po shkruhet/ harresa la brenda 
gjembat/ Kujtesa vrapon si e çmendur/ për t’u bërë ky 
shkrim/ i palexueshëm. Sa shumë ishin/ grindur gjer te kjo 
fjalë e urtë/ që bëhet orë mësimi. ../..” (nga poezia “Gjembat 
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e harresës” fq.92); “Të ulen në gjunjë/ tërë të pafajshmit./ 
Është kohë e faljeve. Në/ çdo shkallë pafajësie krimi/ 
nëpër to dikur ishte/ ngjitur. Aparate radiografie/ skenarë 
zhytjeje më në thellësi/ te rrënjët ku dikur lindën/ shkaqet. 
Shkenca e/ lodhur dhe metafizika – thonë:/ qoftë edhe në 
vdekje/ duhet shkuar i pastër” (“Në skaner” fq.93); Pamja 
tashmë klasike e poezisë së tij dhe konstrukti i poezive që 
Martiko ka përvetësuar në të tre-katër librat e mëparshëm 
ruhen dhe këtu, të pandryshuara. Tek “Etja e shkretëtirës” 
Martiko sjellë pjesën më të madhe të volumit të lëndës nën 
një autorizim të ri të objektit fillestar. Kjo mund të mos jetë 
detyrimisht një gjetje sugjestive në shijet e përgjithshme, 
por eksperimentimi padyshim që është. Dhe ritrajtimi sjell 
përherë, jo vetëm pyetje e për rrjedhojë përgjigje të reja, por 
dhe ndjesinë e riprezantimit. Siç mund të riprezantohemi 
me një figurë që na është bërë e dashur, teksa befas e 
shikojmë në një dritë tjetër gjatë ushtrimit të një roli të ri. Si 
për shembull, një grua e hijshme që na pëlqen, ta vëmë re 
në një tjetër moment të jetës, në rolin e nënës, nën çlirimin 
e shpenguar të shoqërisë së saj të ngushtë, apo e kundërta 
nën mantelin serioz të profesionit që respekton dhe i është 
përkushtuar. Shumë faqe të gdhendura të një guri të çmuar, 
për të njëjtën strukturë kristalore të shpirtit që shpaloset i ri 
në çdo këndvështrim.

Ripërtëritje

Duhej një tjetër jo ajo
që tani e mbush qenien time
ndoshta një rubinet atë
për të zbrazur. Me kohë të vjetër
mbushur lumenjtë dhe
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tubat e ujit. Ujë i thartuar
në buzët e mia prej mungesës
së etjes. Poça të pathyer ende
te ky muze eshtrash e
dijesh të vjetra. Kam për t’i
flakur këto rroba sapo të më 
shkelë pragun dimri
               janar 2009

Stefan Martiko
*(Nga libri “Etja e shkretëtirës” 2018)

Paradë
Duhet të tejkalojmë fjalët

Para gjuhës
Që na shtroi këtë 

Urë ku askush s’u rrëzua
Për të thyer këmbët. Ka fjalë që
Përherë janë duke u hedhur prej

Prapashtesave të vogla për të zbutur
Ulërimat. Gjuhës nuk i shteren 

Burimet – ajo makinë e gjallë 
edhe kur vdes njeriu i fundit. Të kisha thënë sa 

Herë se çdo fjalë ruan një
Çelës për të dal fatlume

Prej labirintit. Dhe ç’prej tjetër
Mund të jetë fjala do ta kuptojmë kur ajo të qajë

Te lotët e pështymës

*(“Zbutja e ulërimave” – «Paradë »2019)
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“Paradë” titullohet libri më i ri me poezi, i autorit 
Stefan Martiko. Ka parë dritën e botimit në verën e vitit 
2019, dhe sërish Papagjoni është redaktori në bordin e këtij 
libri të ri Martikos; siç dhe për binjakun e tij “Para se të 
bëhet natë” me shkurtimat e tij karakteristike.

Përfundimi i këtij libri të lë në mendje dy pika ku mund 
të mendosh më gjatë për nga aspekti kohor dhe vetjak e më 
gjerë. Dhe nuk është rastësi që  këto qëmtime jam duke i 
bërë tani. Së pari mendon se si një poet dhe vazhda e tij 
krijuese e emocionale e fjalës të përcillet çdo herë e më e 
freskët dhe e rinovuar, edhe kur e di se e njeh dhe jo vetëm në 
atë sensin që Remarku thotë se një njeri s’mund ta njohësh 
kurrë plotësisht, madje edhe kur mendon se e ke studiuar 
thellë ai ka ndryshuar ndërkohë në sytë e tu, por në kuptimin 
se sa bukur evoluon diçka në sytë e tu ku ti i jep lejen dhe 
dëshirën për ta bërë këtë. Është ndërgjegjja jonë që ndërton 
(edhe) veprimin e jashtëm, në një farë mënyre dhe na lejon 
t’i shohim përherë e më të plota pikëpjekjet   tona dhe zonat 
ku kemi përkushtuar energjitikisht vëmendjen tonë. Në këtë 
libër Martiko ngre shumë trajtime në morfologjinë  poetike 
të dilemave, por kam mendimin se është më i shpenguar se 
kurrë, më i qartë dhe vërtet ka kënaqësinë e rrugës në çdo 
varg, kudo qoftë e për çfarëdo qoftë ai, dhe jo të mbërritjes. 
Ia le qëllimin ta gjejë vetë poezia. Ai përshkruan, por jo 
më me ndonjë nxitje a merak. Ai është i kënaqur me rolin 
e tij pa asnjë rezervë. Kjo ndjesi më ngrinte kokën gjatë 
leximit edhe kur vargjet janë aty për të përshkruar terr, a të 
mbarsur me replika, që s’do mund t’u gjejmë përgjigje dhe 
kjo i bënë dhe të zymtë në aspektin primitiv të ndjenjës. 
Sepse vetësiguria e një shkrimi që shpaloset për lexuesin 
nuk do të thotë lehtësi apo cekëti, as tema të lumtura, as 
konkluzione të qarta. Veçanërisht në poezi. Por do të thotë 
përgjegjësi e fjalës në tërë madhështinë e saj. “Atje ka më 
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pak zogj dhe më/ shumë qiell. Çdo gjë me/ shumicë i bënë 
të vegjlit/ të padukshëm. Pikë krahasimi/ pa njësi matëse. 
Këtu/ na marrin zogjtë në krahë/ Atje s’ke ku të ankorosh/ 
anijen tënde në qiell. E/ paplotë është gjithçka veç e/ veç dhe 
sa e pamundur është / t’i bashkosh pjesët e tepërta/ këtu me 
mungesën e saj të/ grabitur. Kur jemi pa krahë/ marshojnë 
këmbët por pa/ vegla në duar të ndërtojmë/ ëndrrën. Pa 
të vërtetën me labirintin/ në mendje. Ikim e vijmë/ me këtë 
mungesë që na gëlltit si shtëpi e zbrazur/ dashuri dhe 
dhimbje. Një qiell/ i madh kërkon nëpër vetëtima/ zogjtë e 
vet të humbur” (“Shtëpia e zbrazur” fq. 89); 

Kështu pra hiret e një jete krijuese duken mjaft tek ky 
libër, por Martiko nuk është i vetëkënaqur. Dhe kjo përbën 
stacionin e dytë ndalës, veç shijimit. Ndoshta s’ka përse të 
duket në krijimtarinë e tij ky stacion vëzhgimi, por duket 
në qëndrimin modest që mban për të. Na lë me meditimin 
dhe një pasazh me të cilin Martiko mbyll parathënien e 
librit, ku pasi ka kujtuar vargjet e tij të para, në fëmijërinë 
e vet prej njëmbëdhjetvjeçari, që tani i sheh pas një ecurie 
gjashtëdhjetë vjeçare në një rrugëtim ku vetëm i humbur 
nuk mund të quhet, ai na vë të gjithëve sa shkruajmë në atë 
dilemën sa shqetësuese , aq edhe fisnike, duke thënë: “... 
Qe ndezur një dritë në katakombet e trurit dhe me këtë flakë 
në dorë unë kisha vrapuar pa ditur për ku, shpesh herë i 
gënjyer se diku kisha mbërritur. Ky vargëzim fëmijëror që do 
të kthehej në torturë megjithatë e la mendjen time të hapur. 
Edhe në çaste të vështirë poezia ngre velën e saj vetëm e 
vetëm sepse i mungon horizonti. Tani në këtë vigjilje që jam 
duke përcjell këtë libër të ri ndiej se jam bërë shumë i vjetër. 
Dhe i kërkoj falje poezisë për gjithçka s’munda edhe pse me 
mendjen e saj një jetë të tërë kam ecur.”
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Ç’është mbërritja? Ndoshta 
Filli që më la ëndrra.

*( nga poezia“Vdekja e Fantazisë” libri “Paradë” poezi 2019)

Martiko është një krijues aktiv ndaj padyshim 
presim libra të tjerë prej tij. Pas prezantimit të më-
sipërm për secilin libër mendoj se në krijimtarinë e tij 
të pa cituar zbulojmë jo vetëm opinionin dhe bindje të 
autorit, por dhe mënyrën se si janë bërë krijimtari artis-
tike secila prej tyre. Në parathënien e tij tek libri i fundit 
“Paradë” 2019, Martiko cilëson se poezia është heshtja e të 
tjerëve dhe dëgjim i vetes e se udha e tij poetike është ajo 
udha që prej një trilli fëminor bëhet vetë natyra e njeriut; 
teksa ka përmendur Moxartin trevjeçar ulur në piano, që 
ne të tërë e kemi adhuruar me të gjithë gjenialitetin e vet të 
cilit i falemi pareshtur. E pikërisht kështu fillon e ndërtohet 
pra udha. Veçse gjenialitetin e njeriut e përcakton fakti se 
sa i hapur është ai për t’u bërë përcjellës i asaj që ndodh tek 
hyjnorja. Ndër një nga sekuencat më magjepse në jetën e 
lavdishme të Moxartit mua më duket një histori që Leopolt, 
i ati dhe motra e tij tregonin kur Volfgang Amadeos Moxart 
as trevjeçar, e gjejnë të kishte vënë veshin tek tastiera e pia-
nos dhe të shtypte një nga një, kombinime të ndryshme no-
tash që i pëlqente, ose i ndërronte si të papërshtatshme. Kur 
e pyeti i ati se ç’ishte duke bërë aty, përgjigjja e Amadeosit 
të vogël qe: “Po vë tingujt të dashurohen” një trill që e bëri 
gjithë jetën e tij gjeniale...

Arti është jeta. Me tinguj, ngjyra që dashurohen njëra 
me tjetrën, lëvizje me ritëm apo thyese të tij... frekuenca, 
vibrime, e pasioni i tyre na bënë më të bukur dhe ne. Hyjnë 
brenda nesh për të na gjallëruar, na tejçohen nga hyjnorja. 
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Në pasazhet në vazhdim janë të përmbledhura disa nga 
prafullimat e vëzhguara për një shijim më të gjerë.

             
 Njeriu i merr rrugët me vete për t’i përdorur nesër.

*(“Njeriu i mitit” nga libri “Kthetrat e iluzionit” flash stories 2012)

Do mund të thosha disa përgjithësime, për shembull 
që në letërsinë e Martikos gjen të bashkëngjitura shpesh 
informacione të ndryshme të dhjetëra temave, që herë janë si 
ndalesa të planifikuara për të krijuar një potpuri ngjyrimesh 
e herë mund të mbartin edhe temën qendrore të poezisë “Unë 
s’kam ngrënë kurrë qelqin e gotës/ dhe e pi verën vetëm si 
drogë të butë/ që Danimarka i njohu të drejtën/...” (“Gjyqi 
im” – “Heshtat e Barit” 2003); “Vetëm një pikturë e Van 
Gogut ka një çmim sa krejt autostrada Lushnjë-Fier 35km 
e gjatë.” (“Para një zbulimi” nga “Roja te porta e kujtesës” 
2019) ose në të njëjtin libër, tek “Mëkati i shkrimit” kemi 
pasazhin: “Pasi u përdor për tu ngjitur në pemë dora mori 
urdhër për të shkruar.” Dhe tek “”Njeriu i planit të vet”: 
“Ata që vënë në jetë planet e tyre nuk ankohen te koha, as 
te perëndia por as edhe te shteti.” Ndërsa tek “Kjo thirrje 
diku ka për të të kapur” në një mënyrë më poetike që po të 
më lejohet do ta quaja ala Horke Bokai shkruan: “Tmerri 
mund të jetë edhe i bukur njësoj si një xhind që vjen për të 
ikur me të në paqe.”dhe tek “Trishtim njerëzor”: “Çdo lloj 
trishtimi njerëzor ka lubrifikuar ashpërsinë e jetës në kërkim 
të paqes ës brendshme”.  “Për deri sa mbi tokë fluturojnë/ 
20 miliardë zogj dhe një qind herë më shumë/ flutura, 
njëmijë herë më shumë milingona/ dhe vetëm ca elefantë të 
rrallë/ të rëndë në trup por tepër të zgjuar/ dhe ca eshtra 
dinozaurësh/ ...” (“Deri sa” – “Heshtat e Barit” 2003); “Unë 
luaj me fjalën këtë sportiste/ që pushton Marakanën në një 
finale futbolli? Ku Pele jep lamtumirën” (“Fjala në trupin 
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tim është çmendur” – “Heshtat e Barit” 2003); “Pak pirateri 
ka akoma në det/ Por pa flamuj me kafka e/ Kryqe të thyer 
me leje kalimi/ Fallco. Deti duket sikur në këtë/ Punë të 
pistë nuk përzihet as/ Kur shtyn skorjet në breg e/ Mbetjet 
atomike .../... ” (“Anije si zonja të rënda” nga libri “Lumë 
i vonuar” 2006). Po kështu tek i njëjti libër, poezia “46 
miliardë kilometra” ai shkruan: “Në qiell nuk ka pushtues/ 
përveç anijes Kolumbia. 46 miliardë kilometra pas gjashtë/ 
vjetësh do t’i afrohet/ Saturnit”. Kushdo krijues por dhe 
një lexues i vëmendshëm e di mirë se sa e vështirë është 
të ruash një ekuilibër të përsosur poetik, e të përmasave të 
tilla të një poezie me vlera botërore, duke bashkëngjitur në 
mirazhin poetik, kuriozitete të tilla lëngsjellëse me pamjen 
e gjuhës urbane për të nxjerrë filozofinë e poezisë. “Nevoja 
për të harxhuar energjitë e ka përcaktuar njeriun si një 
lloj makine në lëvizje.” (“Njeriu-kjo makinë në lëvizje” – 
“Pritja në përgjim” 2015); “.. Njeriu flet me yjet e largët 
por largësitë/ rriten. ..” (nga poezia “Lojë e rrezikshme”, 
libri “Paradë” 2019 dhe në vazhdim, nga po këtu “Përjetësi 
e pamundur”) “Do të thyhet patjetër kjo kokë/ e bukur 
mermeri përgjatë/ transportit ose nga kureshtja/ ne duke 
e prekur. Pse ne si ajo/ nuk jemi – njerëzit në publik do ta 
pyesin./ Një mijë hajdutë do të hapin/ tunele nën vete por/ 
më vonë gjatë rrugës nuk do të/ dinë ku ta shpien. Edhe pse 
çmimi i/ saj rritet copërat e thyera/ si hajmali do kërkojnë/ 
imazhin e humbur në/ fytyrën e tij për ta ngjitur”; “Që prej 
Kafkës mund të dëshmohet për një lloj orientimi të ri të 
letërsisë edhe pse shumica e saj ndoqi rrugën e rrjedhave 
të zakonshme pa sjell risi të tjera. Tek Makbethi kemi krimin 
por tek Kafka kemi shpërbërjen, atë që edhe mund ta kishim 
humbur nëse në pritë të kohërave nuk do të qe shfaqur 
ky shkrimtar i jashtëzakonshëm” (“Letërsia në raport me 
historinë”, “Roja te porta e kujtesës” 2019)
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Mendime dhe vëzhgime                                    
mbi njerëzit e sotëm

S’janë aq shumë të zgjuar as shumë budallenj, një pozicion ky 
shumë i përshtatshëm për të mos ndërmarrë asnjëherë veprime të nxituar.

*( nga “Kohë e luajtur në shah”, libri “Kthetrat e iluzionit” 
flash stories 2012)

Është e vështirë të mos flasësh për njerëzit me 
qëndrim gjykues, në një krijimtari, pasi gjithçka 

e bëjmë si njerëz, rëndomshëm në të përditëshmen, në 
forma të ndryshe dhe gjykojmë pareshtur, që nga vetja 
e ata që bëjnë si ne, pa le më, ata që nuk bëjnë si ne. 
Megjithatë Stefani ruan një gjakftohtësi gati ideale mbi 
këtë pikë, dhe të metat i sheh kryesisht si dobësi, gjë 
që sjell një qëndrim veçanërisht filozofik e të matur, 
të fisëm e qetësues. “.. Ishulli është largësia e tjetrit 
nga vetja. ..” (tek “Para se të bëhet natë...” 2019, “Si 
ishull”) dhe vendos ta fal njeriun e t’i jap alibi gjatë 
konstatimeve të tij të riguara nga sa nga përkrahja prej 
admirimit, aq dhe nga lehtësimi i fajit pikërisht prej 
natyrës sonë: “Ndoshta fati udhëton me ne për të na 
pastruar rrugën prej iluzioneve si një lloj errësire që 
vjen papritur prej një eklipsi, ose prej një drite të fikur 
dhe ne me këmbë e duar me intuitën e tërë gjymtyrëve 
kërkojmë të akomodohemi për t’i shërbyer ekzistencës 
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sonë, e cila nuk e ka zakon të dorëzohet as në çastet e 
saj më të vështira.” (“Pajtim me fatin”, “Roja te por-
ta e kujtesës” 2019). Ai përcjell, ama, realitet dhe kjo 
është vetnjohje, e cila përcillet tek lexuesi me gjithë 
ç’ka veçuar nga lupa e tij e urtë. Dhe kupton e përçon 
dhe diçka tejet të shenjtë, përgjegjësinë e përgjithshme, 
përveçse vetjakes për çdo moment unik e të veçuar. Nga 
i njëjti libër,  tek “Njeriu i veshur me bomba” autori 
shkruan: “Ai gabon rrallë por e shkel një mijë herë në 
ditë atë së cilës i është përbetuar për besnikëri të për-
jetshme. Ky është njeriu më i kudogjendshëm që shpesh 
flet me vete duke iu përgjigjur pyetjes së atij tjetrit nga 
brenda. Monologu nuk ka ekzistuar kurrë sepse ne dhe 
në rastin që jemi duke i folur një tjetri, i cili vetëm kur 
shpërthen si bombë nëpër këmbët tona, na kujton se 
ne atë e kishim mbartur kudo e kurdo me vete. Rua-
jmë përherë një distancë të largët me atë tjetrin, madje 
pranojmë të bëhemi dhe gjykatës të tij. ... Ai që ka ikur 
në të kundërt të shpellës së Platonit i ngopur e i ve-
lur është ngujuar atje për të vjell tërë qytetërimin tonë 
mijëra vjeçar. I ikuri besoj të mos jetë bërë armiqë-
sor ndaj botës dhe mos të kthehet një ditë si kamikaze 
për të vrarë ëndrrën e vet. Dhe ç’është duke ndodhur 
vallë brenda tij në çastin që vishet me bomba dhe fle 
e zgjohet në këtë shpellë të urtë njerëzore, që më vonë 
do shpërthejë e tëra në një zemërim të tmerrshëm. Ku 
ishim ne vallë kur ai iku dhe pse nuk i kishim mbyllur 
portat e qytetit? Ne këtu kemi mbyllur vetveten prandaj 
nuk e pamë të ikurin që i iku qumështit të gjirit të nënës 
së vet. Po me çfarë ushqehet tani kjo forcë në zemër të 
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pyllit? Vetëm me urrejtje duke pritur orën e hakmar-
rjes së madhe kur përplasen si dy planete qytetërimet e 
thërrmohen për të bërë të mundur që gjithçka të fillojë 
prej hiçit. ..”.

“... Normaliteti kurrë nuk dënohet sepse ka vet fytyrën 
e bindjes ndaj pushtetit...” (“Normalitet i frikshëm” nga 
libri “Kthetrat e iluzionit” flash stories 2012) thotë Martiko 
dhe gjerësia e këtij koncepti nis të bashkëjetojë brenda 
groteskut që zgjon po aq therës sa dhe vërtetësia. “... ka aq 
karaktere sa dhe njerëz. Letërsia e angazhuar ndoshta këtu 
ka gabuar që përmes një të ligu të përgjithësojë tërë ligësinë 
njerëzore... Nisur edhe prej përvojës sime njerëz të ligj me 
të cilët është mbushur bota janë përherë në kërkim të një 
rrethane për të shfaqur ligësinë e tyre.” thotë tek “Njeriu 
makinë”; “Këta janë vrasës por nuk i lejuan/ rrethanat dhe 
ua lëvizën/ në çastin e fundit shënjestrën pastaj/ ikën më 
tutje për të mbjellur/ vdekjen. ../..” nga poezia “Vrasja që 
mbillet” – “Udhëtim biblik”2012;“...Ndoshta vijmë gjer aty 
prej një fillimi tjetër si iluzion i mbërritjes. Kthimet tona të 
vazhdueshme, gjetja e rrugës së shtëpisë edhe nëpër terr 
tregon se dënimi ynë është fare pranë dhe nuk ka asnjë 
mundësi shpëtimi.” “Koka në gijotinë është duke pritur” – 
“Pritja në përgjim”2015

 Në fakt tërë shembujt që mund të marrim nga të gjithë 
librat, padyshim për njerëzit sjellin mendime e vëzhgime, 
qoftë edhe për një të vetëm, të krijuesit të vet, por ca 
ilustrime në formë kuotash, a idesh, kanë dhe ato bukurinë 
e vlerën e tyre të leximit, siç dhe sjellin një vështrim më të 
mirë mbi krijimtarinë e autorit Martiko: “Pak më tej shtrihet 
autostrada e madhe, një prej më të zhurmëshmeve të qytetit. 
Tani i ulur në këtë park jam bërë periferia e tij. Por qetësia 
është kaq e relativizuar sa të duket se nuk shpëton dot 
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krejtësisht prej saj. Kalojnë me mijëra makina mbi e nën 
ura. Duket sikur njeriu ka realizuar përmes tyre një ëndërr 
por papritur ka rënë nën një pushtet prej të cilit nuk do të 
shpëtojë më kurrë” (“Po bie dhe fleta e fundit” “Kthetrat e 
iluzionit” flash stories 2012)

“... Veshja – ky mister që edhe pse i shfaqur, vesh 
qëllimet tanë të fshehtë. Lajka që mbulojnë urrejtjen. Vishu 
dhe shpalli stinët e tua për të ruajtur djallëzisht të fshehtën. 
Hape gardërobën ku fytyrat e tua të shumta rrinë fshehur. 
Atë që ti tani po e shpall është një manovër tjetër për të 
mashtruar zbuluesit e tu që pas janë duke të ndjekur.” 
“Gardërobet tona” – “Pritja në përgjim”2015. Siç e cilësova 
pra, me gjithë vënien në pah të natyrës sonë të terrtë 
poeti Martiko, nuk përdor penën si thuprën e ngrehur që 
fshikullon. Ai madje (“Në udhë nuk je kurrë vetëm” – “Pritja 
në përgjim”2015) merr dhe role inkandeshente të guximit 
fetar kur i thotë njeriut përveçse: “Nuk je duke udhëtuar 
vetëm sot por që nga e djeshmja prej një të djeshme tjetër 
dhe të largët. Dhe nuk je krejt vetëm as dhe kjo udhë nuk 
është vetëm e jotja... ... njësoj do të ecësh sepse ti vetë je 
qëllimi, je udha, (dhe bota biblike shkumon) për ta zbutur 
disi në vazhdim por dhe sensibilizuar se kjo natyrë hyjnore 
e njeriut merr trajtën që i japim me përzgjedhjet tona të 
vazhdueshme dhe individuale: “...thjesht një ngarkesë 
e kohës për t’u zhvendosur më tutje.” Martiko na kujton 
Caliban Shekspirian që Oskar Uaildi ia vesh antipatisë së 
botës së shekullit të nëntëmbëdhjetë për Realizmin, vetëm 
se është shëmtia e vet që s’do ta pranojë, kur thotë: “.. Ai 
e di që bota nuk është pasqyrë e tij sepse trembet prej asaj 
që atje mund të shoh. ..” (“Një njeri në dilemë”, “Në syrin 
e ciklonit” 2017); por në të njëjtin libër ai drithëron telat 
e revoltës së fjetur me: “.. Rrathë shoqërorë të mbyllur, 
shumë e ca pjesëve që i pinë gjakun njëra-tjetrës duke u 
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përbetuar për besnikëri të përjetshme. Secili mund të flas 
pa frikë në emër të të tjerëve dhe e tërë bashkësia në emër të 
çdo njërit.” por me guxim, i «lejon» ca faqe më tej, njeriut 
të mendojë dhe ultimatin e fundit të lirisë, mjafton që të jetë 
një domethënie dhe jo rastësi pandërgjegjësimi flagrant: “... 
I vetëvrari i fundit mbylli një epokë historike dhe vetëvrasjet 
vijuan më vonë për shkaqe fare banale, edhe pse u shtuan 
vështirë se mund të gjeje mes tyre qoftë edhe një të vetme si 
shembull për ta ndjekur. Sidoqoftë ky njeri i mungon kohës 
duke e lënë të shkuarën tonë mbrapa. ..” (“Sektet” dhe “Një 
det i mbushur me lule”)

E ndamë
më dysh miqësinë për t’ia

dhënë përjetësisë që na u duk
sikur e pamë dhe na linte takim

çdo mbrëmje

*( nga poezia“Zemra e dhimbjes”, libri “Udhëtim biblik” poezi 2012)

“... Ajo marrëdhënie e vogël njerëzore si qelizë e një 
zhvillimi më të komplikuar marrëdhëniesh të tjera, ndoshta 
të papërfillshme dhe e braktisur në margjinë, për shkak 
të ritmit të shpejtë të shumë këmbëve në ecje. Por le t’i 
kthehemi kësaj fillese për të qenë bashkë me të përgjatë tërë 
udhës. Prishja e një miqësie bëhet shkak i ndryshimit të 
papritur të shijeve tona. Ne kemi humbur një mik por koha 
në përgjithësi humbet rastin për të mos qenë kaq shumë 
e dramatizuar. Sepse në çdo lloj humbje ne asnjëherë në 
fatkeqësinë tonë nuk jemi vetëm. Por bashkë me ne dhe 
shoqëria në përgjithësi diçka ka humbur, gjer sa të ndjehet 
pesha e saj mbi kolonat solide të kësaj perandorie, të 
ngrënë përbrenda prej një ushtrie krimbash që në fakt është 
një frymë rezistence mospranuese dhe rënieje drastike e 
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besimit.” Nga “Ritmi i shumë këmbëve”, libri “Para se të 
bëhet natë...” 2019 

“Dola natën për të parë botën për të bërë inventarin e 
yjeve. Askush nuk dinte asgjë për luftën dhe një pikëpyetje 
e madhe rrotullonte kokën për të pyetur veten sa do të zgjas 
pasiguria e botës ku gryka topash zgjuar shënonin  njeri-
tjetrin. Te një mal ishim mbështetur, mal i bërë pis prej 
gjurmëve tona dhe unë sa herë natën dilja të dëgjoja zërin 
e qyqes së vetmuar. Jo vetëm në hartat e shtabit por edhe në 
terren me aq shumë kryqe, shigjeta e hamendje se ku duhet 
të ishin varret e të rënëve. Miqësisë dhe ndarjes me njeriun 
i qe bërë gati një qivur i vogël aq sa dy hemisferë nuk kishte 
jetë tjetër veç vdekje. Në një natë të tillë në kontrollin e 
rojeve u habita me kuakun e bretkosave. Ishin bërë prej 
kohësh nga kafshë sende që imitoheshin në lojërat kineze. 
Vura veshin te liqeni poshtë në ishte i vërtetë tingulli i tyre. 
Nëse kishin lindur prapë bretkosat topat do të shikonin veten 
nën këmbë mos vallë ato u ishin ndryshkur dhe ne si ushtarë 
të vjetër duhet të braktisnim luftën. Nata që është vetja jonë 
në përgjim nuk e pëlqente botën siç ishte. Pishat e vogla do 
të kishin mbirë në hartë në vend të vijave rrushkulluese” 
(nga libri “Trishtimi yt Mona Lizë” 2008 poezia “Një qivur 
për miqësinë është gati”)

Rakomelo *

Rritet nga një pemë me një 
Bletë përsipër. E viziton në muzg
Para se natën të mbyllin
Kupolat e tyre lulet. Ky lëng
I pikuar prej trungut bën zhurmë
Në vesh dhe diçka hapet
Brenda prapë për t’u mbyllur. Unë
E çoj jetën diku tjetër më 
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Larg prej këtu ku një
Bishë bëhet gati të më shqyej.
Tani rakomelo bie
Si shi i butë fjalësh. Pse
Nxitojnë kaq shumë
Fjalë që unë të vizatoj 
Këtë qiell të zbrazur
1/ Lloj pijeje greke, raki përzier me mjaltë
                                            “Paradë” 2019.
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Mendimet për luftën, pushtetin etj.

Në meslojë armët u bënë
të vërteta dhe u mbushën
me barut për t’i nxjerrë

sytë njëri-tjetrit nga
zgavrat.

*(nga poezia “Është a s’është lojë” – “Lumë i vonuar”2006)

 “Para betejës duhet të flasim për kokën tonë/ që më 
pas do të jetë e ndezur/ dhe si pishtar do të djegë botën/ 
...” ( “Në kufijtë e dhimbjes” – “Heshtat e Barit” 2003); në 
librin “Udhëtim biblik”2012 tek poezia “Eshtrat mbi urë 
po kërcenin” Martiko shkruan: “Dhe tani çdo të bëjmë te 
pushteti/ ku kishim varur veten si u/ varën të tërë në degët 
sa e/ kishin marrë pushtetin/ u dukej krejt si ëndërr por/ 
dhe duhet ta ndanin. Kush do/ të ngjitej te dega në majë e 
kush/ do të mbetej në rrënjë t’i ushqente/...”po kështu lufta 
ka shumë trajta, siç është dhe njëkohësisht ashtu amorfe, 
por shkatërruese gjithësesi: “Në pushimet mes betejave/ 
Që kurrë nuk u zhvilluan/ Ne ishim vrarë ndryshe/ Jo 
menjëherë dhe atë çast/ Por për të ardhmen/ Më ngadalë më 
të sigurt/ Kur plagët e vjetra për dhimbjet kujtohen” (“Mes 
betejës” nga libri “Lumë i vonuar”2006) si dhe vargjet në 
të njëjtin libër, nga poezia “Ndëshkim”: “.../ Nëpër vargje 
ca zile tringëllinin në mes të bombave/ të gëzueshme ku 
kishin ngulur vetëdijen/ mbi togje rrënojash njeriu. O zot/ 
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do të gënjehen përherë për një/ copë bukë popujt dhe ne 
zemërvrarë/ do të pranojmë si ndëshkim/ vdekjen”

 “Mba trupin tim në duar për të mos u gënjyer/ nga 
sondazhet. Unë kam gojë të vogël/ në urinë e madhe” (“Uri 
e përbindshme me dhëmbë të vegjël” – “Heshtat e Barit” 
2003); si dhe tek i njëjti libër poezinë “Brenda kornizës”: 
“Brenda kornizës dhe brenda urisë/ objektet në një farë 
mënyre lëvizin”. Tek libri “Heshtat e Barit gjejmë dhe 
poezinë “Ura në valixhe” që aq shprehëse, e kursyer në fjalë 
dhe e mirëtrajtuar në ide për të gjitha gustot, na sjell përpos 
opinionit të poetit dhe një manifest të politikës sociale, 
diplomacisë fasadandritur me valixhe të lustruara, por dhe 
jo rrallë sorollatse për masat, dinake dhe e pabesë. Kjo 
poezi mund t’i përkas çdo kombi, çdo përplasjeje ndërmjet 
dy vendeve dhe çdo periudhe kohore padyshim, gjithashtu: 
“U gjet një lumë për të na ndarë/ në të pasur dhe në të 
varfër,/ në të zinj dhe në të bardhë,/ në më të lashtë/ dhe në 
ardhacakë të vonuar./” poeti vazhdon me “Ç’do bënim pa 
lumin në mes?” – ashtu siç për politikën brenda një shteti, 
pararendësi i tij poeti gjenial i Aleksandrisë, Kavafi, fiks 
një shekull më parë na lë peng pyetjen “Ç’do të bënim pa 
barbarët?” – dhe po kështu, Martiko vazhdon aq bukur me: 
“Duhej një urë plastike,/ sa të kalojnë ambasadorët,/ pastaj 
urën do ta mbledhin/ në valixhe diplomatët./ ...”; siç e njëjta 
simbiozë e idesë, me ngjyrime brehtjane në të njëjtin libër 
në poezinë “Mendja që e kapi në kohë anijen” vjen edhe 
me: “ .../... Ishin dehur/ nga fjalët patriotike aq sa pohuan/ 
se e tërë bota s’mjafton për të qenë ata/ ...” siç thotë tek 
“Kthetrat e iluzionit” 2012, “Flamuri i nevojshëm”: “... 
Kombi më në fund u formua por ai sëmuret shpesh dhe 
kujtesa thërret në skenë flamurin i cili si përherë duke u 
valëvitur thërret turmat pas për ta ndjekur.” Dhe duke  
vazhduar disa rreshta më poshtë: “A nuk jam edhe unë vetë 
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atdheu njësoj si malet dhe fushat e tij ose detet dhe shkurret, 
si hëna që këtë çast lind në malin Shëndëlli? Dhe a mundet 
vallë jashtë këtij koncepti të ekzistojë atdheu nëse nuk është 
ai thjesht një koncept abstrakt, aq i përfolur e që në emër të 
tij janë justifikuar krime nga më monstruozet e njerëzimit? 
A nuk e kemi poshtëruar ne vetë atë duke e ushqyer me një 
traditë të rreme apo dhe çmendurira propagandistike për tu 
njësuar të gjithë me të?”. 

Martiko e ka të qartë që liria e shumë planeve, e aq 
tablove sa dhe aspiratave, e ëndrrave të njeriut, ka në, radhë 
të parë trajtë individuale. Fillon tek njeriu; brenda tij për nga 
ana personale mendore e ndjesore “.. Ajo që /vesh njeriun 
është dritë e/ nëndheshme ta gërvishtësh paksa/ të dalin 
prej portretit/ njëherësh shtatë njerëz”, si dhe instruktive, 
konceptive e kulturore;  si shoqëri, komb, kontinent (mund 
të mbarojë tek planeti, si pjesë e njeriut dhe anasjelltas, po 
qe se mbaron, si çështje..!). Ai nuk i falet njeriut pasi sipas 
tij vetë personi ka për “detyrë” të mbrohet nga kurthet e 
çdonjërës nga këto privime. Kjo e bënë të angazhohet si 
krijues për konvertimin e ndjenjës romantike dhe naive 
për të gjitha llojet e lirive, me përgjegjësi dhe realitet: “Më 
ndodh diçka ulur/ në gjunjë jo në majë ku frika/ lëkundet 
guximi e ngre/ lart. Në gjunjë ka vartësi/ dhe kohë që e 
ka mbërthyer vrapin/ të nxjerrë fjalën/ e urtë prej udhës. 
..” (nga poezia “Shtatë në një të vetëm” dhe“ E vërteta e 
veshur si nuse” – në vazhdim – poezia “Burgu tjetër” nga 
libri “Pikëllim gjysmështize” 2017) “U çlirova prej saj por 
liria/ në krahë më qe shqyer. Mund të/ vrapoj me mungesën 
e saj që/ do më plekset herë-herë si/ stërkëmbës.... ” “Shumë 
pak gjëra kanë mbetur/ përveç Atdheut që unë s’e krijoj 
dot/...”; “Ne do të quajmë atdhe/ një hi të vazhdueshëm 
që shpërndahet/ prej kockave të delfinëve në Borsh/ ...” 
(“Fryma që mungon” – “Heshtat e Barit” 2003); dhe poeti 
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Martiko flet jo vetëm si poet, por edhe si dhè-dashës, kur 
thotë: “Pa malin tim – u thashë – / nuk ka as Shqipëri, as 
Ballkan nuk ka./... .../ Një mal është perëndia ime,/ por 
edhe truproja ime.” (“Kandidaturë për fron të perëndive” 
nga libri “Heshtat e Barit” 2003); por për mua akoma më 
tepër si atdhetar flet kur thotë: “ .../ Solemniteti është maska 
e madhe/ ku secili që do veten e vet/ pa u turpëruar e fsheh. 
.../ ” tek poezia “Kur këndohej himni” (“Heshtat e Barit” 
2003), sepse jam e mendimit se dikush nuk bënë shërbim 
më të madh për atdheun e vet, se sa të edukojë veten si një 
njeri i kulturuar i botës dhe të mbarështojë natyrën e përulur 
të filozofimit tek vetja e përreth. Gjithë të tjerat vijnë nga 
ky stad i parë vetëmohimi analitik e sublim. Dhe poeti i 
ngazëllyer nga bukuritë e vendlindjes së tij ligjëron: “ Kam 
qenë që me krijimin/ Këtu ose dhe më parë duke i/ Thirrur 
kësaj magjie” (poezia “Krorëz” nga libri “Lumë i vonuar” 
2006 )

Argumentet e sjellë prej së djeshmes janë thikat

*(nga “Kur shtohen të lëkundurit dhe indiferentët” 
– “Pritja në përgjim”2015)

“.../ Tërë ato kopje të zbehta të trurit/ - i thash mësuesit 
tim duhen grisur/ As unë, as ti, as historia/ nuk ngrinë. 
Përsëritja e gabuar/ do t’i lërë mësimet pa mësuar.” (“ 
Ora tregon një kohë tjetër” “Lumë i vonuar” 2006), teksa 
tek libri “Në syrin e ciklonit” 2017 përgjigjet sërish: “.. 
Historia është udhë gabimesh që përpiqen të kthehen tek 
shpella por ka humbur kodin i cili tani u bë fosile e përzier 
nëpër eshtra” (“Marshi i këmbëve”)

Ja dhe një pasazh nga libri “Kthetrat e iluzionit” 2012, 
te “Gjyqi i shkrimtarit”: “... Dhe deri sa fjala është thjesht 
për mendje unë them se mendja vetëm duhet të luftoj me 
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mendje. Jo trupi juaj me mendjen time, jo shigjeta me penën 
as penda e zogut me brirët e demit. ...” e rilexuar pas kaq 
vjetësh, befas më sjell pamje të tjera në mendje, vizatimet, 
skicat dhe shkrimet e shprehjet e të njëjtit kontekst, disa 
vjet pas botimit të librit, dhe sipas datës së faqes përkatëse, 
diç më shumë se dhjetë vjet pas shkrimit të këtij pasazhi, 
kur e gjithë bota do të thoshte të njëjtat Jo – shigjeta në luftë 
me penën pas terrorit në Charlie Hebdo të fillimjanarit 2015 
dhe ngjan sërish se arti e di ku po lëngojmë e ç’na pret... 

“.. Si lajmet/ përshembull që sonte janë vetëm/ mënga 
e xhaketës që në krahun tim/ nuk do të futet. Por tërbimi 
i motit/ dhe muzika e fshehin qetësinë/ brenda një intrige 
të bukur. ..”; kështu shkruan tek “Për çdo zog një gjethe 
të vetme” nga libri “Paradë” 2019, Martiko, por edhe 
më parë ai kishte përmendur: “ Edhe kur s’ka lajme të 
rëndësishme/ lajmet e vegjël do të ngjisin tabelën/ Ishte fati 
i tyre,/ të bëheshin të mëdhenj kur qenë aq të vegjël./ ... ” 
(poezia “Elefanti piktor” nga libri “Heshtat e Barit” 2003) 
me humor të hollë dhe vëzhgimin e dyfishtë. Këto edhe 
me dhuntinë e përvojën e punonjësit të shtypit e di mirë 
se si gazetaria mund të shndërrohet aq thjesht nga virtyt 
informatikë, në seleksionim e manipulim me sitën politike, 
a juntën diktatoriale. “Faji është edhe i historisë që e ka 
përkëdhelur kaq shumë shembullin, (“Shembulli i ngritur në 
piedestal”/ i cili edhe i vdekur ka pasur fuqi për t’i ruajtur 
pasojat e veta të shkatërrimit. Por njeriu është i vendosur 
të bashkëjetojë me krijesën e vet. Nuk duket asnjë shenjë 
sado e zbehtë e divorcit dhe ne do të vazhdojmë t’u falemi 
atyre si zotërve tanë tokësorë për të justifikuar pamundësitë 
tona.” Për t’u shënuar janë dhe rreshtat e mëposhtëm marrë 
nga “Një atdhe tjetër” (“Para se të bëhet natë...” 2019): “... 
Gjërat mund të shndërrohen shumë shpejt në serioze sepse 
një popull i tërë kaq i lumtur mund t’i bëjë atentat historisë 
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së vet dhe ndërgjegjja kolektive deformohet. Ajo i përtyp 
të vërtetat përgjysmë ose çerek dhe pas zbehjes së efektit 
do të gjendet në një zgrip të rrezikshëm. Ja pse them se kjo 
propagandë është dinake, iluzioniste në mos dhe qëllimkeqe 
për të vënë në gjumë ndërgjegjet dhe prodhon turma të 
gatshme për krime kolektive nesër. Domethënë lumturia e 
çastit përgatit një tragjedi të së nesërmes. Dhe kjo padyshim 
ka ndodhur sa herë në treg opiumi popullor jepet falas ose 
me çmim krejt të përballueshëm dhe joshës. ”

 ... iluzionet një nga një vdesin sa herë përplasen te pamundësia. 
Ata që u përpoqën të mbushin zbrazëtinë tonë u bënë vet një zbrazëtirë e 
madhe. Iluzionet si zogjtë të shndritshëm sidoqoftë na kanë falur çaste të 
vërtetë lumturie edhe pse ata u vetëflijuan në themelet e projekteve tanë të 
ardhëm.

*(nga flash story:”Ndodh ajo që është e pamundur” libri 
“Kurthet e  iluzionit”2012)

“... Arti dhe letërsia takohen së pari me njeriun pastaj 
me historinë e tij. ...” na mëson autori tek “Ati shpirtëror 
i munguar”; ashtu siç tek “Topi prej lecke” ai fillon me: 
“Letërsia nuk është dokument, gjë e pranuar katërçipërisht. 
...” (“Pritja në përgjim” 2015). Martiko nuk përdor ton 
didaktik në poezitë e tij me lexuesin, as nuk merr përsipër 
ndonjë mision të tillë, madje siç shprehet tek “Heshtat e 
Barit” mësues i tij është vetëm Zoti, siç duhet të jetë për 
çdo të rritur, pa cenuar a mënuar aspak nga vetvetja – siç 
nxiton të shtojë – nderimin e heqjes së kapeles për mësuesit 
e tij të profesionit (dhe mësuesen e letërsisë që përmend 
tek “Zonja mjellmë vjen për të qetësuar detin” në “Kthetrat 
e iluzionit”). Këtë përzgjedhje të tij ai e sqaron (“Pritja 
në përgjim”2015 – tek “Thyerja e heshtjes”) se vjen “.. 
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Sepse dua të kem përpara një Mësues ku të mbështetem, 
tek një e vërtetë së cilës përherë do t’i afrohem me frikë 
duke shfletuar Librin, atë libër të Madh që të tjerët më 
parë e kanë shkruar dhe ne ende nuk e kemi lexuar. / Por 
ja që rruga është e mbushur me profetë e hapësira duket 
sikur vajton ngushtësinë e saj. ..” por jo rrallë ai bisedon 
me lexuesin në konfidencë për t’i përçuar urtësinë që ka 
mbledhur gjithë dritësimin e vet dhe herë alegorik e herë 
i drejtpërdrejt të grish t’i vësh veshin: “.../ Por isha i tëri 
prej zhurme si turmë” thotë ai tek: “Si fitues dhe humbës” 
nga libri “Lumë i vonuar” 2006, ndërsa mahnit me: “Një i 
verbër është shuma e tepërt e dritave tona” te ky shkrim 
me të njëjtin titull e vazhdon: “.. Ne e kemi të pamundur të 
shohim sepse verbërinë e kemi te kujtesa, ndërsa verbëria e 
Borgersit është e ndriçuar edhe në skutat e saj më të errëta. 
..” dhe tek “Iliadat” (të dyja nga libri: “Në syrin e ciklonit” 
2017), shprehet: “.. Njeriu i sotëm bëhet menjëherë i 
djeshëm sapo të ketë braktisur shkollën. ..” dhe nënkupton 
shkollimin si dhe gjithë procesin ku njeriu përfshihet për 
të përmirësuar  mënyrën e vet të rritjes (si shpirt dhe si 
gjallesë biologjike), gjatë gjithë jetës së tij (se kjo e vetme 
e unike) e bënë simbol të kohës dhe ngadhënjimit të tij. 
“.. Kryengritjet tani janë bërë kaq të panevojshme sepse 
më parë u pa dështimi i vetë ëndrrave dhe vizioneve. Ky 
kompromis i ri solli një lloj paqeje që herë-herë bëhej e 
mërzitshme, por nga ana tjetër janë shtuar medikamentet 
për shërimin e dhimbjeve të kokës. Nuk dimë sa do zgjas kjo 
lloj paqeje por instrumentet po sofistikohen për të na vënë 
edhe më tepër në gjumë ndërgjegjet. ..” (“Miqtë e ekranit” 
nga “Para se të bëhet natë” 2019). Megjithatë Martiko ka 
lidhje të ngushtë edhe me tokën, me shtëpinë si ndërtesë 
e vatër mbrojtëse, me punën që njeriu bënë me duar, me 
plugun e parmendën, që në gjithfarë trajtash e përmend 
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gjithashtu në krijimtarinë e tij dhe e përçon si një kujtim 
empirik, të një pamjeje emocionuese por të përditshme 
banimi në fshat, pranë i ati dhe puna e tij për tokën. Ky 
është imazhi i vazhdimësisë së jetës, te fara, te plugu, atje 
ku merë krahë kjo metaforë e udhëtimit të përjetshëm. Dhe 
më tek po citojmë:

“ .../ ... . Provo të hapësh/ Krahët dhe ja u zhduk imazhi/ 
I rënies. Bir i tokës me flatra/ Në çdo pemë valanidhi var 
lodhjen/ Tënde. Deti i përmirëson imazhet/ Dhe çdo rënie ka 
një shpresë/ Tek i hapen flatrat. ../ ” ( nga poezia “ Krorëz” 
“Lumë i vonuar” 2006)

“ .../ Një rezervë mëkatesh duhet mbajtur/ për ditën e 
madhe/ sepse të larë krejt prej mëkateve/ në çast mund të 
vdesim.” (“Kisha, Shtëpia ime” nga libri “Heshtat e Barit” 
2003)

“Asgjë s’ka për të ndodhur/ mësohu me këtë fakt deri 
te/ iluzioni i fundit që ra mbi bar/ si vesa e shkriu. Ti ve 
që/ tani gjërat në rregull/ duke kufizuar të pamundurat/ aty 
ku iluzioni vetëm sa/ theu lëvozhgën. ../...” (“Pylli njësoj 
i braktisur” “Udhëtim biblik”2012) dhe “Unë isha njeriu 
global por nuk shihja dot dhëmbët që më përtypnin.”; “.. 
Të vërtetës i mjafton vetëm vetja për t’u shprehur ... ndërsa 
luani i ngopur u paraqit në gjyq me zebrën në stomak tashmë 
të gëlltitur. ...” dhe “Një arsye shumë më e madhe tërheq pas 
arsye të tjera të vogla, një tufë të pabindurish për të cilët 
dënimi është i paracaktuar.” (“Njeriu global”; “E vërteta 
në emër të së cilës flasim” dhe “Arsyeja e madhe” – “Pritja 
në përgjim” 2015) që është një mësim shumë i madh po të 
drejtpeshojmë gjykimin dhe zgjohemi..: “... Sa më shumë 
turmat rriten përball njeriut popullor, bindja qytetare rritet 
dhe pesha e çdo fjale zvogëlohet ashtu si cilësia që e bënë 
gjuhën ushqim popullor të përditshëm. Mjafton ky shesh i 
madh dhe fishkëllima e një arbitri në shesh krejt turmën 
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për të mbledhur. Pushteti e ka rrethuar popullin e vet. Dhe 
për shkak të hyrjes në lojë të të gjithëve si në koret e lashtë 
përcillen  funeralet me ide të vdekura. Pushteti nuk ka më 
nevojë të tregojë dhëmbët. Edhe kur kanë ndonjë pakënaqësi 
me pushtetin, ata më mirë vriten me njëri-tjetrin se sa të 
trazojnë pushtetin, i cili në çdo çast burrëron vrasësit dhe 
nuk i përmend kurrë viktimat.”; “... Në fakt shteti paguan 
jo mundin por përuljen ndaj pushtetit. Do ta quaja këtë 
dramë të Mosrealizmit që përgjithësisht fajin – faji kryesor 
u faturohet ëndrrave. Ato që kishin guxuar aq shumë në atë 
fluturim pa fre ku njeriun e bëjnë të tërë gjithësive. Njeriu i 
urtë është iracional ose siç duhet të jetë për të parandaluar 
katastrofat e pritshme. Këshillat e tij më së shpejti nuk vijnë 
në kohë, ose marrësit ndodhen ende larg dhe do të kthehen 
së bashku me pendesën. Nuk gjejnë dot këtë ekuilibër te 
vetja sepse shenja çmendurake e saj urtësohet papritur. 
..”(“Para se të bëhet natë...” 2019 “Turmat si një zë i vetëm” 
dhe “Fjalë që lindën të vdekura”); dhe krijuesi di të vendos 
dhe gishtin në plagë, që të mund të bëhet ekzaminimi, por 
vetëm që pasi të vihet re kjo, të vijë shërimi: “... E shkuara 
është thesari ynë më i vyer jo thjesht si përvojë por edhe si 
pasqyrë për të parë gabimet e së nesërmes. ...” (“Njeriu-kjo 
makinë në lëvizje” – “Pritja në përgjim” 2015). 
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Për Fjalën

... vlera e asaj
që mbetet është vetëm te

ca kocka të vogla si germa që
në mëngjes kujtesa i lexon

për t’i fshirë si gjëra të turpshme

*(nga poezia “Shenjë qytetërimesh”, libri “Udhëtim biblik”2012)

“Më pëlqen të luaj me gjuhën, ta bëj fjalë çdo gjethe që 
fëshfërin. Të ndërtoj një gjuhë tjetër prej saj sepse një gjë 
që nuk vdes do të thotë se përsëritet vazhdimisht” (“Ta bësh 
fjalë çdo gjethe që fëshfërin” ) shkruan Martiko tek “Syri i 
ciklonit” dhe po aty, tek “Fundi i perandorëve” ai mediton: 
“Kush i orientoi vallë ata që të parët çanë udhën e shkrimit 
përveçse zbulimi i një burimi që gurgullonte përbrenda 
duke kërkuar udhë për të shpërthyer?”. Sidoqoftë Martiko 
di të jap edhe mençuri si një shenjë deshifrimi edhe për 
mënyrën e vet të shkrimit: “.. gjërat e thjeshta lakuriq që 
lexohen aq shpejt të bëhen të mërzitshme. ..” (“Para se të 
bëhet natë...” nga “Një trup brenda burgut”). Kurse herë 
të tjera hynë në shërbimin e anasjelltë dhe relatat tonë me 
gjuhën: “Një fëmijë fjalët i shpreh pa pyetur për kuptimin 
që ato fshehin. Në format e tyre të ngurta ato do përdoren 
për një farë kohe për t’u zbuluar krahas me njohjen e botës. 
Një fëmijë ka shumë gjëra për të bërë para se të mendojë 
për kuptimin e fjalëve” (“Braktisja e shenjave”, “Roja te 
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porta e kujtesës” 2019)
“...Por edhe sikur të zgjedhësh orë të qeta ku demonët 

mund të jenë duke fjetur, ti do të ndiesh tufën hakmarrëse 
të çasteve të së shkuarës. Shkrimi zgjon këdo që është duke 
fjetur edhe prej miliona e miliona vjetësh, ndaj në çaste 
të ndryshëm të historisë ai është shpallur i mallkuar. ..” 
(“Dyshimi është e vërteta” – “Pritja në përgjim”); “Duke 
e kthyer atë në fjalë ti po e rindërton të shkuarën dhe i 
tregon asaj përmes kësaj së shkuare rrugën.” – thotë autori 
tek “Tregimi “Verona – një grua e re flet” (“Kthetrat e 
iluzionit”). Kurse tek “Kujtesa – ky përbindësh”, ai shkruan: 
“... e ardhmja s’është gjë tjetër veç shuma e kujtesave, një 
lloj urdhri që riprodhon gabimet e së shkuarës”. Koha për 
Martikon është shumë shpesh e lidhur me Fjalën. “Kur 
na u vra ëndrra ne u bëmë muhaxhirë dhe/ lamë aty një 
muranë/ me një libër fjalësh të/ urta që do ta shfletonte një/ 
përrallë../..” ;“...Të tëra fjalët janë por të fshehura/ pas 
shpirtrave të tyre...”; “Nuk kam dhe aq kohë sa t’i tregoj/ 
kohës shkakun e vonesës. .../ .. Asgjë ne/ nuk ia lëmë dot 
përjetësisë/ të gatshme sepse koha/ na përdori më shpesh 
si numra/ për llogaritë e veta”. Të dyja këto terma janë 
përveç të parashtruar larmishëm, edhe të tretur brenda 
materies së jetës e poezisë për të krijuar totemin personal 
veshur me amalgamën e tij poetike. Fjala ka për të sensin 
fillestar tek njeriu dhe qenia e tij është një me ekzistencën 
vetë. “Duhet thënë një gjë e madhe/ për të përfshirë këtë 
çast botën/ me tërë ato vogëlsira të panumërueshme” dhe 
“Mbaje fjalimin tregoi dhe nënën/ fjalës së mençur” thotë 
ai në librin “Udhëtim biblik” (nga poezitë “Libër fjalësh 
të urta”; “Muzikë dhome”; “Rrugës duhet të jemi plakur”; 
“Çasti botëror” dhe “Vjen uria tjetër”. Tek shkrimi “Për 
nder të fjalës” aludon: “... Fjalët janë djegur në mes të 
qytetit në vend që të paketoheshin e të presoheshin për t’u 
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çuar në malin e Liosës ku ushqehen shkabat. ... Sepse ne 
përbëhemi prej fjalëve dhe djegia e tyre prish e shkatërron 
vetë gjuhën. ... Shpërdorimi i gjuhës është si të përdorësh 
tërë rezervat në kohë urie dhe ne nuk dimë se cila do të 
jetë ajo gjuhë që do të na sjellë urtësinë e gjykimit, pasi më 
parë çdo lloj qytetarie është prishur. ... Dhe gjuha përdoret 
si armë e shpikur për të ndërprerë komunikimin.” Fjala si 
kuptim dhe si emërtim, si sensi sublim mbi të gjitha, edhe 
për Martikon është një term i shumëpërdorur dhe i thellë, por 
nuk do ndalesha dot në të gjitha rastet, padyshim; sidoqoftë 
duke i ndenjur besnik përherë hulumtimit të vetvetes ai 
shtron: “Cili lexim mund të jetë më i saktë, ai i fjalëve apo 
mendimit, ndalja herë pas here apo vrapi pa marrë mbi to 
fare frymë? Fjala duket e lodhur nga teksti sa më shumë 
ti e kundron atë për të zbuluar shkakun sepse ajo atë çast 
ndodhet aty. .... Duke vrojtuar fjalën bënë krimin e parë 
ndaj saj duke i kërkuar të të flas para kohe, qartë e shpejt 
që ti të mos lodhesh duke e mbajtur mbi vete për një kohë të 
gjatë. Dhe misteri po loz me ty një lojë të çuditshme. Sa të 
tregon njërën anë e fsheh atë dhe të tregon tjetrën, kështu 
që ti pambarimisht je kapur prej fillit në rrjetë dhe befas 
gjendesh brenda një qerthulli.” “Pse ndodhet pikërisht atje 
fjala” – “Kurthi i iluzionit”; dhe po aty dikton se “Duhet 
të shkosh gjer në thelb të asaj për të cilën shkruan. Nuk ka 
rrugë tjetër për të zbuluar diçka që në të vërtet ekziston por 
që gjer më tani ka qenë e fshehur. Shkrimtarët i përkasin 
racës së zbuluesve të mëdhenj. Sepse në fund të fundit 
ajo që s’dimë ose që në kërkim të saj jemi vënë, përbën 
kurdoherë një thelb ku shënohet dhe fundi e fillimi i çdo 
lloj ekzistence. Mjaft kemi përparuar në boshllëk. Shembujt 
që u shndërruan në universalë e kanë zhveshur letërsinë e 
artin prej përkohshmërisë. ...”. Tek “Vërshime pranverore” 
nga libri “Në syrin e ciklonit” Martiko, ndërsa fillon me një 
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shprehi metaforike gati oksimorone, që shtrihet në gjithë 
fjalinë e parë dhe përforcohet, tek ndiqet nga të mëpasshmet 
– situatë që pasqyron atë që është dhe një përherësi ironike 
për njerëzit në lidhjet dhe marrëdhëniet e përditshme – 
shprehet: “Këto janë fjalë të lira që këmbehen në treg vetëm 
me një të qeshur. U mungon dhe përkufizimi dhe nuk janë 
domosdoshmërisht për t’u kumtuar. Njëlloj u mungon dhe 
sublimiteti. ..” për të ardhur diku nga fundi i shkrimit në një 
konstatim sa të vërtetë aq dhe shqetësues deri në rrëqethje: 
“.. Liria është natyra e çdo fjale ku dallohen qartë dhe fijet 
me të cilat ato janë tjerrur. ..”. Fjalë të burgosura nga frikët 
tona, nga skemat e një diplomacie boshe që ngatërrojnë 
mirësjelljen me indiferencën; nga ndarja e papërgjegjshme 
e fuqisë, si kërcënim konkret shoqëror, në familje, në grupe 
shoqërore, në rang shtetesh, padyshim; prej komplekseve 
vetjake të secilit; nga diktatet e vërteta si rende politike, si 
mendësi kulturore, si trajnim social dhe privim të drejtash 
-pengje të gjithëfarësisë. Liria nuk ka vetëm nënkuptimin 
si pengim nga dikush i jashtëm. Gjithë sa fjalë që shtyhen 
e ngjishen si në një person të ekzaminuar me sindromë 
Turet, të çdo lloj morfologjie, për akuza, për shpifje, për 
thashetheme, fyerje deri në banalitet, për mbushjen e 
hapësirave boshe mes njerëzve, mes radhëve të edicioneve, 
mes kohës që varjon, që edhe të vërteta të jenë nuk i 
shërbejnë asgjëje e askujt e janë pa qëllim e dije; gjithë 
këto kanë lirinë të shprehen, por dyshoj në se kanë lirinë 
e brendshme të mos shprehen,  sepse ne njerëzve na është 
bërë e folura, e justifikuara, mburrja, kthimi i përgjigjeve a 
nisja e një pik-pongu të ri, një refleks i kushtëzuar. Flasim, 
pra ekzistojmë, kjo është ngasja e “natyrës” dhe tjerrja që 
hulumton Martiko. Njerëzit, qeniet e vetme që komunikojnë 
me gjuhë kaq të evoluar, nuk mund ta shijojnë këtë potencë 
dhe të drejtë hyjnore, që ashtu si muzika është tinguj, por 
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dhe pauzat ndërmjet tyre, që të na ketë hije duhet të fillojmë 
të heshtim më shumë e të tjerrim me liri personale natyrën 
e fjalëve tona...  

Një fëmijë pa zot si kjo zonjë mbi kalë, e vetme në një stepë të 
pafundme. ...Kaq shumë melankoli e trishtim është e pamundur ta ruash 
për një kohë të gjatë.

*(nga flash story: “Zonja mbi kalë” – “Kurthi i iluzionit” 2012)

“.../ sepse jeta është një kronometër që/ rreh në zemrën 
e secilit dhe një/ çast mund të pushojë përjetësisht/ prej 
lodhjes së udhës” shkëpus nga poezia: “Provë gjenerale” 
– “Udhëtim biblik”, tek vë re dimensionet që merr nocioni 
i kohës tek kjo vepër, ndërsa nga “Në syrin e ciklonit”, 
shkrimi “Diçka që përherë është duke ndodhur” ku autori 
shprehet: “.. Njeriu po del prej njeriut dhe brenda po futet 
makina e tij. Ne nuk e kuptojmë shndërrimin sepse ai 
përherë është duke ndodhur. ..” ku koha tani ka atë sensin 
e madh të së tashmes, të epokës etj. Martiko ka dhjetëra 
terma për individualizimin spontan çdo herë të kohës. “Ka 
dhe 20 vjet përpara dhe ti thua: Prit. Ka dhe dhjetë  dhe 
pesë dhe ti thua: Prit. Por koha është egërsirë e me nofulla 
e shqyen. Është e kotë të presësh atë që do të vijë. Nga 
20 vjetët s’do të mbetet asnjë. Kur ta prekësh me dorë e 
ftohtë do të jetë akull nën brinjë. Dhe tërë koha e pritjes 
tani vdes vetëm sepse ne kishim vrapuar aq të babëzitur”. 
(poezia “Rritja” libri “Trishtimi yt Mona Lizë” ). Do të 
thosha se me apo pa atë si termë përfaqësues, simbolikisht 
Stefan Martiko në gjithë veprën e tij hulumton kohën e 
njeriut dhe si vijohet ndërsjelltas, gjinia njerëzore me të: 
(“Fluturakë me krahë hekuri” – libri “Paradë”) “Ndoshta 
tani po e prek/ tokën me këmbë prej një/ kalloje brenda thoit. 
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Këtu/ është udha që në/ mish më është futur/ e më dërgon 
dhimbje të/ thella. Iluzionet e vegjël janë/ fluturakë por me 
krahë/ hekuri. Kur të zbresim në/ tokën tonë ku farërat e/ 
iluzioneve s’kanë mbirë/ ende. Ti më kishe/ premtuar se do 
ta harroje/ krejt gjuhën e së folurës ngaqë/ prej së shkuarës 
askush/ nuk është shëruar ende”. Për mua kjo poezi i 
kushtohet kohës së njerëzve, më shumë se çdo gjëje tjetër 
dhe nëpërmjet asaj metafore të pastër e të arrirë të udhës së 
futur në mish që tregon sa rrugëtim mbi këtë botë ka vijuar, 
ai e bënë të gjithë poezinë të jetë një dritësim të veçantë e 
përshkues. Edhe pa e përmendur termin e kohës, por thjesht 
si nënkuptim, ky koncept pra i kohës, del qartë tek lexoj e 
rilexoj Martikon. E padyshim, detyrimisht në përmbajtjen 
edhe të shumë vargjeve e rreshtave të drejtpërdrejtë për të, 
të cilën jo vetëm e trajton gjithfarësh në veprën e tij, por 
është edhe një sëmbim i vogël që ndien të të shqetësojë, kur 
e vesh krijimtarinë e tij sa të sinkronizohen rrahjet... “Koha 
ime u bë gogoli im...” nga poezia “Sa më trembi lëndina” 
– “Udhëtim biblik” dhe po aty, poezia “Jeta”: “Ke bredhur 
jeta ime te burimi yt/ i tharë. Për çudi pash aty ëndrrën 
time të vdekur. E hapa/ si pëlhurë të tërën dhe më dolën/ 
malet me reliev sa një golgotë/ e vogël. E pash veten të të 
tërë/ kohëve ndërsa shkova në pe/ për të vrarë kohën ca 
terrakota/ të vogla. Jeta kjo detyrë prej/ së cilës neve kishim 
ardhur dhe s’ishte/ asgjë më tepër se shenja që u dha/ dritë 
miliarda shenjave/ të tjera”; “Sa shumë që bisedojnë, kohë 
e cila tani mund të matet me shekuj. Por ç’farë thonë vallë 
ndërsa në rrugë ka të tjerë që nxitojnë për të ndalur vetë 
kohën. Një sjellje e dykuptimtë ndaj kohës. ...” (“Kohë e 
luajtur në shah” “Kthetrat e iluzionit” ) dhe po në të njëjtin 
libër: “...Çasti më fton ta shkëpus prej kohës përndryshe 
ai do të zhduket pa gjurmë dhe shumë çaste të tillë vetëm 
sa zgjerojnë hapësirën e asaj që s’mund ta zotërojmë. ...”; 
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si një substancë pa të cilën jeta ndoshta s’do të kishte kaq 
urgjencë e nevojë për aventura, “koha” nuk resht së nxjerr 
kokën dhe idenë e saj sublime në krijimtarinë e Martikos, 
në të gjitha trajtat, shpesh herë edhe krejt të fshehta: “Kohë 
e lirë për të thënë/ ç’është kjo që po vuan. Në një/ kohë 
qetësie kur të jep leje/ dhimbja. Drejt e nga burimi/ është 
duke ardhur bari/ shërues për plagët. Ajo që të/ përgjon 
për të parë çfarë/ po shkruan nëse vërtet ndjesitë/ janë të 
përgjakura. Nëse shpirti/ është i lirë të iki nga/ ky trup i 
përbindshëm” (“Etje e shkretëtirës” 2018); “Gjyshja e 
anulloi vdekjen e saj pa na lajmëruar dhe me menjdjen e 
saj kishte vendosur të vdiste muajin tjetër. Ne si të thuash 
na kishte lënë në dorë keqardhjen por dhe habinë që sillte 
me vete një vendim të tillë. ... Një gjyshe është në një farë 
mënyre një lloj testamenti ende i pashkruar. ..”; “Nëse një 
vepër e tillë nuk ekziston ajo është aty e shpërndarë nëpër 
pluhurin që rruga ngrihet nën këmbët tona nëpër ato kohëra 
të lashta.” (nga “E shkuar vdes kur mbërrin e ardhmja” dhe 
“Jetë që vjen prej së shkuarës”, “Roja te porta e kujtesës” 
2019)

“Këtu në mesudhë” shkruan tek poezia me të njëjtën 
titull në vëllimin “Pikëllim gjysmështize”, Martiko, “nuk 
besoj të më vijë mendje/ tjetër për të braktisur/ udhën. 
Sa e sa herë në kohë/ kthesash shoh i pikëlluar/ atë që në 
mëshirën e/ harresës ka mbetur/ Asgjë s’kthehet më pas/ - i 
them vetes dhe/ përziej kohët në një/ alkimi që më gënjen 
se vet/ gurin filozofik e kisha gjetur. Tani që jam pak më 
tej/ se gjysma e udhës kam/ nisur të ngre në/ gjysmështize 
flamurin” dhe në të njëjtin libër (poezia “Flatra të iluzionit”) 
“Po të nxitoj edhe ca/ më tepër i hap iluzionit tim/ edhe një 
flatër. Nga që nuk di/ ku do të mbërrijë/ unë me kohën time 
tani/ po i bëj llogaritë/ së prapthi. ..”
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Pakohësi

Ky njeri del nga shtëpia por
zbulon një botë krejt të
zbrazur. Kë të pyes ç’ka ndodhur
ku dhe koha pa njerëzit
kishte vdekur. As mbreti vetë as
me zotin nuk ishte. Një zot pa 
mëkëmbës në tokë. Ai tha: i përket
një gjendje absurde. Vetëm tokë dhe
yjet nuk përbënin shëtitje që
të kuptonte se ai brenda kohës
po ndodhej. Donte të ikte
por s’mundej dhe s’shpjegonte
dot pse prej vet kohës
po zhvishej
6.1.09
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Për Dashurinë dhe Ndjenjën    

Kur u përplasa u bëra tjetër
Me një copë të shkëputur si

Rrufeja nga reja.

*(nga poezia“Humbja e vetes” nga libri “Lumë i vonuar”2006)

“Më sill mbrëmjen tënde/ në fund të ditës sime...” lexoj 
tek “Gjenitë linden në qiell” prej librit “Udhëtim biblik” dhe 
kuptoj sa ndjenjë rrjedh nga ky varg. Një ndjenjë e urtësuar, 
për të pranuar njeriun përballë teje siç është dhe ashtu siç 
gjithë ditët e jetës së tij të cilat mbart në qënie, e kanë 
gdhendur... “.../.. Ti ishe/ vrarë brenda ndërgjegjes dhe/ si 
në përrallë më ishe bërë shemër/ Të thirra duke shpupurisur 
tërë/ yjet dhe në qiell asgjë/ më s’kishte mbetur” (po aty, 
nga poezia “Pas baticës”). “Jam kohë e të tjerëve në këtë 
stinë,/ ku gjithçka/ fluturon prej skicave, ëndrrave.” (“Dita 
e dhurimit të gjakut” nga libri “Heshtat e Barit” 2003); 

Poeti e di se dashuria është edhe në humbje, dhe se 
humbja është edhe dashuri, pasi sido që të shpërblehesh, 
shpërblimi i madh është ai që fillon nga brendësia. “.../U 
zhvlerësua dhe dashuria ime/ Kur shkova në bankë/ Pothuaj 
asgjë s’kishte mbetur/ Dhe detyra nuk më bëri dot hero/ Dhe 
malet që ngjita/ Qenë kuaj të egër/...” nga poezia “Çeku 
në bankë” nga libri “Lumë i vonuar” 2006 dhe “...Me një 
ditë më tepër mbi shpinë vajza e bukur do të ketë ndërruar 
mendje. Ka hequr tërë karficat prej flokëve dhe i ka lëshuar 
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ato mbi gjoks e mbi supe. Një farë mënyre për t’iu fshehur 
diçkaje dhe për të treguar një gjë tjetër. trupi i saj drejt një 
trupi në ngjitje. Këmbët e saj të vogla lakuriqe hepuar në 
majë të gishtave dhe dy krahët lart e më lart e bëjnë figurën 
një forcë e një fuqi në përpjekje për të bashkuar qiellin me 
tokën. Një vetëtimë që shpërthen prej poshtë për të goditur 
çerdhen e saj e për të shkatërruar imazhet e përfytyrimet 
dhe më vonë çdo lloj besimi. .. ”

Martiko shprehet edhe me mendime të guximshme 
mbi të zakonshmet: “Nuk jam njeri që ha i babëzitur/ përtyp 
ngadalë plot delikatesë/ Do të mbetesh e kënaqur/ kur të 
tërën brenda vetes të kem tretur/ ..” 

“... Unë më në fund e kuptova se dy veta nuk i mjaftonin 
kësaj historie dhe duhej të hynte në lojë edhe një i tretë që 
përherë njëri t’i shpëtonte vrojtimit të dy të tjerëve. Tani 
krijohet një lloj balance dhe loja mund të bëhet edhe më e 
sofistikuar. ...” (“Pritja në përgjim” nga libri me të njëjtin 
titull/ poezia “Delikatesë” nga libri “Heshtat e barit” 2003; 
“.../ Lëkura e bardhë do të digjet/ nesër ja pse nxitoj sa të/ 
kthesh fletën tjetër nga karboni/ doli një mënxyrë klithëse. 
../..” dhe nën të njëjtin pozicion që Sartri thotë se gratë e 
bukura le t’ua lëmë meshkujve pa fantazi, Martiko thotë 
se “... Trupi i femrës nuk është aq sensual sa shpejtësia e 
përfytyrimeve tona. ..” (“Për shkak të pranverës” – “Pritja 
në përgjim”/ Poeti Martiko e di që marrëdhëniet janë 
poezi në çdo fazë të jetës dhe kohës së tyre, por poezia e 
sotme i përket realitetit. Ka madje rryma post-milenium 
filozofike që konsiderojnë se njerëzimit i është bërë dëm me 
romantizmin dhe idenë e një shpirti ideal e të një ndjenje 
ideale dashurore. Në kushtet e tanishme të lirisë reciproke 
për divorc në lidhje a martesë, të shoqërisë së emancipuar 
perëndimore, kjo sjell iluzionin pas çdo vështirësie të një 
përzgjedhjeje të gabuar, pikërisht se jemi mëkuar nga 
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librat, se çdo gjë është ideale në një lidhje dashurore dhe e 
sheqerosim këtë ndjenjë brenda vetes në fillim të një praktike 
të tillë, ose duke e hipnotizuar veten e të mos shohim për 
çfarë bëhet fjalë; ose duke rrafshuar të mirat që mund të 
kemi prej një koncepti më praktik e përgjegjës. Tek poezia 
e Martikos nuk gjen asnjëherë romantizëm butaforik, ndaj 
dhe gjithë krijimtaria e tij merr trajta më reale nga çlirimi i 
kësaj barre kohore, ndërkohë që përherë i rikthehet ndjenjës 
dhe asnjëherë inferior apo superior ndaj saj, në secilën 
trajtë morfologjike që e shijojmë dhe romantizmi është 
përherë një refleks, një nuancë që do vëzhguar mirë, pasi 
jep vezullima në të gjithë krijimtarinë, pa qenë asnjëherë në 
pamjet tradicionale e aq më pak me terma të këtillë, thjesht 
si një shpresë kuptimplote: “U dogj dhe shamia e/ beqarit. 
Ra një kështjellë/ që tani priste të pastrohej nga brenda./ 
Toka qe çarë dhe ëndrrat/ me realitetin buzë më buzë ishin 
puthur./ Po tani për ç’arsye vallë/ një gropë u hap dhe/ po 
bëhet edhe më e thellë/ nga brenda?” (“Shamia e beqarit” 
nga libri “Paradë” 2019); “.../... Nuk/ Dija ç’më mungonte 
te vetja/ Sepse humbja në trup qe/ Shpërndarë si grip që 
ua/ Hoqi këmbëve dëshirën të ecin/ Dhe duarve që nuk 
dinin më/ Si ta preknin/ Lakuriqësinë tënde/ Të zhveshur” 
nga poezia “Humbja e vetes” nga libri “Lumë i vonuar”. 
Dhe po aty, në poezinë “Një sonet thyen në vargun e fundit 
këmbën” “Zbulova gabimin e përkryerjes tënde/ Duke u 
zhytur thellë dhe/ U ndieva mëkatar për zbulimin” kurse 
tek poezia “Krahët e palloit” Martiko shkruan “Nga kjo 
skicë e brishtë doli/ qyteti me pamjen si pendët/ e palloit. 
Qe shënuar një pikë e vogël/ dyshimi. Te ky dyshim qyteti 
/ nesër mund të lëkundej/ ...”. Tek “Pikëllim gjysmështize” 
poeti na kujton atë që dashuria si një fëmijë bohem ndillet 
prej atij fryti  që s’do mund ta kesh. Ashtu siç do të këndohet 
nga personazhja Karmen, në operën me të njëjtën titull, 
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të Bizesë, por që është mbarpërdorur si ironi e zotave që 
dëfrehen me antitezën e lashtë e të re të dashurisë, të fatit 
përgjithësisht, të hokatares jetë: “Njëra nga ato tek rruga 
më/ kish pritur kur unë po/ prisja një tjetër. Këtë çast/ do 
të ndalej bota në anën/ tjetër qe bregu i pikëllimit/ As unë 
as ajo por dhe bota/ pa marrëveshje kishin/ mbetur. Ka 
shumë që/ presin të tjerët duke/ harruar në rrugë/ vetveten” 
(“Bregu i pikëllimit”) “.../. Doja atë kopje/ më të besueshme 
që s’do/ dilte kurrë nga valixhja ime e/ udhëtimit. Kur/ të 
derdha krejt në allçi për të të/ nxjerrë të gjallë përdora 
çekiçët/ për të parë ç’e vërtetë kish mbetur/ te ti brenda” 
(“Kopje besueshmërie” nga libri “Udhëtim biblik” ). E 
siç të gjitha dashuritë kanë një pafundësi dimensionesh, 
nuk di pse në ikonën e fundit që kisha nga këto vargje, 
(ndërsa arsyeja s’qe aspak e deshifrueshme, as për mua 
personalisht) siç një Da Vinçi që sipas mitit për dhjetë vjet 
rresht nuk largonte dot nga vetja, as nëpër udhëtimet e veta, 
më të famshmen e tij, Mona Lizë. Për tu shndërruar në një 
“Underground Fantasy” (pikturë e Marko Rothko – 1940). 
Një pikturë që nis e ringjyroset me konturet e saj të zbehta 
brenda një stacioni ku diku-dikush, e në fakt (me bindje) 
kudo-gjithkush, mbart një valixhe (vizive a jo akoma edhe 
për të vetë), me një provë vërtetësie në progres... për secilën 
nga palët e një binomi. “... Unë më në fund e kuptova se dy 
veta nuk i mjaftonin kësaj historie dhe duhej të hynte në 
lojë edhe një i tretë që përherë njëri t’i shpëtonte vrojtimit 
të dy të tjerëve. Tani krijohet një lloj balance dhe loja mund 
të bëhet edhe më e sofistikuar. ...” (“Pritja në përgjim” 
nga libri me të njëjtin titull,) ndërsa nga “Gjithçka nis më 
parë...” (prej librit “Para se të bëhet natë...”) shkëpusim: 
“... Nesër kur të zgjohesh – sikur thoshin sytë e saj, - një 
mrekulli para teje do të jetë shfaqur. Dy-tri sekonda marrin 
papritur vlerën e një jete të tërë.”



165

Një vetvete në një botë 

Nën të nuk isha vetëm unë por
Edhe bota nën këmbët e mia

*(Nga poezia “Vera e vjetër”, libri “Lumë i vonuar” )

“Nuk jam i egër por njeriu që rreh në këtë farkë 
dëshirën për t’i dhënë formë një iluzioni.”(“Njeriu i farkës 
dhe parmendës” – “Pritja në përgjim”); “U çova e shkova 
me vrap te pasqyra/ e universit ku ishte fshehur/ kozmosi 
im i vogël/ T’ia rrëmbeja nga kthetrat veten oh/ veten që 
e kisha/ harruar aty ku isha parë/ për herë të fundit. Po 
kthehesha/ të nxirrja nga vetja një egërsirë që/ e harrova 
kur po bëhesha/ përrallëtar i botës – 3.3.’95”(“Përrallëtar 
i botës” nga libri ”Udhëtim biblik”) si dhe: “Ai fëmijë i çdo 
kohe, unë fëmija i viteve ’50 të shekullit XX. ... Fëmijën 
që mban topin prej lecke nëpër këmbë e rrit diçka tjetër. 
..” lexojmë tek “Topi prej lecke” – “Pritja në përgjim”; e 
nga “Në syrin e ciklonit”, lodrojnë nën syrin e lexuesit tek 
“Njeriu dhe vendlindja”, pa të cilën askush s’bën dot një 
përmendje mbi vetveten a dikë, pa e identifikuar, rreshtat: 
“.. Çdo lloj qielli do kërkojë tek ai qiell një re hua këtë 
dimër për të na kujtuar se kush atje në këtë vrap ka për të 
mbërritur i pari. Kam vendosur këtë vjeshtë që të kthehem 
me çdo lloj mjeti por do parapëlqeja këmbët e mia të cilat 
ecin duke u menduar. ..”
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Poeti gjithmonë shkrua për veten. Për mendimin tim 
çdo krijues origjinal, këtë bënë doemos dhe detyrimisht, 
por poezia e Martikos ka një pozicionim që në aparencë 
të lehtëkuptueshme të kësaj dukurie. (“O patos i zjarrtë i 
ndezur brenda meje mos vallë po më çon thjesht atje për 
të më sakrifikuar? Mos jam gënjyer prej këtyre imazheve 
dhe e sotmja do të jetë përherë kjo shkretëtirë që ngopet me 
rërën?” “Për atë renë që tani rri varur mbi mua” – “Pritja 
në përgjim”. Ai është dhe evoluon nga libri në libër si poet i 
gërmimeve të brendshme. Nuk i pëlqen të përshkruaj botën 
me sytë e tij, siç mendoj për shembull se bëj unë në poezinë 
time. Ai përshkruan veten në çdo gjendje të botës. Edhe 
kur sipërfaqësisht fjalët të përshkruajnë diçka tjetër. Kjo 
është e admirueshme dhe kryekëput poetike edhe vetëm si 
sensibilizim vetjak për këdo që e lexon dhe shijon: “Nuk 
njoh njeri më thellë se/ Atë duke e pyetur për thellësirat e/ 
Veta. Një tru njerëzor që kish/ Lënë hapur vetëm një dritare/ 
Dhe ku bota qe zvogëluar brenda/ Një dhome të vogël te një 
perde/ Që fshihte diellin dhe e/ Shëmtonte si një ogur i keq/ 
Dritën. Fije-fije e kam/ Shpleksur atë tru brenda/ Asaj kafke 
të vogël dhe e kam pyetur/ Si do të ishin errësirat/ Ku unë 
do të mbërrija. ../...” (nga poezia “Për thellësirat” nga libri 
”Lumë i vonuar” dhe po në të njëjtin libër poezia “Panairi” 
fillon: “Do dal si i çmendur në panairin/ Ku kam lënë veten  
e harruar/ Tek po e hanë të tjerët. ../...”

 “.../... U shumëfishova nga/ besimi im për të mos u 
zhdukur. Por/ më ndërtuan të tjerët për të/ banuar brenda 
meje. U lodha duke/ qenë grimcë në udhë për t’u rritur. 
Dhe/ për çudi askush s’arrin dot në/ përmasën e vet sepse e 
përjetshme/ është lufta në ajër mes frymës dhe lëndës” nga 
libri “Lumë i vonuar”, dhe fundi i poezisë “E përjetshme 
lufta mes frymës dhe lëndës” : “Vetmia është recetë për ta/ 
nxjerrë të keqen sipër nga/ brenda. Oh sa e sa herë kam/ 
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ecur nëpër ato tunele të/ errët në kërkim të/ dritës. Dhe si 
e kam çarë/ atë vetmi përmes rrufeve/ që më treguan ku 
isha/ duke humbur dhe krejt/ veten”...shkruhet tek poezia 
“Vetmia” nga libri “Pikëllim gjysmështize” dhe e veçoj se 
shpesh mendimi klasik e gjen vetminë pllakosëse dhe të 
rëndë – ndonëse padyshim vetmia e urtësisë nuk është veçse 
shëruese. E keqja del sipër, (Martiko nuk përdor ndajfoljen 
e vendit jashtë), si një substancë më e lehtë dendësie 
specifike, në një vëllim të caktuar tretësirash, sepse ajo 
merr aq peshë sa ç‘i japim. Është njëkohësisht një mallkim 
a një bekim për njerëzit, në lidhje me se e si do ta përdorim. 
Bukovski shkruan se ia vlen për t’u lexuar ata që shkruajnë 
që të shpëtojnë veten dhe Martiko e përdor vetminë sikurse 
një organizëm i gjallë agjëron për të përqendruar energjinë 
në kurimin e trupit: “Duke vështruar gjer aty ku s’dukej 
më asgjë po ankoroja mendimin tim si një anije të prishur” 
(“Vallë a kemi mbërritur gjëkundi” nga “Roja te porta e 
kujtesës” 2019)

“Doja të sillja më tepër se/ Ç’ishin nevojat se ç’mund/ 
Të mbanin siloset. .../..” (“Gota me buzë trëndafili” nga libri 
“Lumë i vonuar” ). 

“../... Unë/ Jam shumë vatra ca shuar ca ndezur/ Aty 
ku rrjedh gjaku u shkri/ Një copë hekur. .../(...)/ Unë që kam 
mbërritur më në/ Fund i vetëm  po u bëj gati/ Varrin dhjetë 
të tjerëve/ Të vrarë brenda meje” (poezia ”Unë dhe dhjetë 
të tjerë” nga libri “Lumë i vonuar”. Dhe më poshtë po nga 
i njëjti libër:

“.../... Po kthehem plot humbje/ Se fitoret kurrë s’do të 
më kishin kthyer/ Prej vrazhdësisë/ Së madhështisë së tyre 
.../” “Një zgjidhje e pamundur”.

“.../... Unë/ e kisha kapur shkretëtirën për/ fyti por 
tjetër kush jashtë i/ hante të freskëta frutat. Jam/ shtrirë dhe 
shoh jetën time/ brenda tërë romaneve si të/ hap konservat 
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që kanë humbur/ shijen. Lexokam jetën e një/ tjetri që paska 
qenë jeta/ ime. .../..” nga poezia “Komfort” nga libri “Lumë 
i vonuar”. 

“Përfitoj nga kjo pak kohë që ka mbetur për të parë 
më qartë shenjat si shndërrohet kaq vrullshëm qytetërimi 
te vetja.” (“Po bie dhe fleta e fundit” “Kthetrat e iluzionit”) 
“.. Ne vetë jemi diçka e ndërprerë me harresa të mëdha në 
mes, me kohëra që nuk i jetuam dot – gjumë letargjik ku na 
kish përkundur historia pa mundur dot të na tregonte se në 
fakt çka ishte duke ndodhur. ..” (“Para se të bëhet natë...”, 
“Vrapi i çmendur i makinave”)

Kur mateshim mua
më kishin pyetur edhe

për ëndrrën

*(Nga poezia “Masë saktësie”, libri “Udhëtim biblik” 2012)

 “.. Mos më lërë o zot të gaboj dhe më ndihmo të jem 
gjer në fund i ndershëm me veten.. ..” (“Guximi që ka risk 
edhe gabimin” “Pritja në përgjim” 2015). Reformimi poetik, 
për një poet nuk mund të jetë asnjëherë jashtë atij shoqëror 
dhe konceptiv. Martiko pranon dhe shpreh se naiviteti 
dhe padija në një rend totalisht diktatorial si ai ku u rrit, 
u formua për nga ana e shkollimit profesional dhe politik 
për tu bërë nëpunës e pse jo dhe “bir” i detyruar i politikës 
apo demagogjisë e propagandës, mban një vend edhe në 
krijimtarinë e tij. Përveç dy librave të “tranzicionit” siç i 
quaj unë dy librat e kthimit të Martikos: “Adresë e humbur 
jam” dhe “Ura mbi valë”, kjo temë nxjerr kokën shpesh në 
vargje a rreshta plotësues përgjatë temash të ndryshme, por 
edhe e trajtuar drejt për së drejti. Një pikëpamje e tillë ka 
rëndësinë e saj të vëzhgimit, si nga bashkëkohësit, ashtu 
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edhe nga lexuesi i ri, që nuk pati rastin ta provojë, apo ta 
heq me të njëjtën peshë, sepse si dhe unë, për shembull, 
kishim një moshë relativisht të vogël gjatë fundit të asaj 
periudhe a s’kishin lindur ende. Por një pikëpamje e tillë 
ka edhe interes në një përkthim të mundshëm, e plotësisht 
të dëshiruar të krijimtarisë së Martikos, sepse ajo është dhe 
një pikë interesante që përputhet me dijet dhe emancipimin 
e tërë lexuesve në lidhje me periudhën e rendit në fjalë. 
Herë me mllefin e të shfrytëzuarit, të dëshmitarit, apo të 
të gënjyerit, e herë me sinqeritetin e të sapozbuluarës, kur 
të ashtuquajtura sekrete zgjohen të tregohen për të gjithë 
dhe çnderojnë atdheun me shëmtinë e tyre ato dëftohen në 
shembuj të tillë si: 

“Ishim kaq të zbrazur dhe na torturonte tmerri i 
mbushjes. Kur pamë gropën aq të thellë brenda vetes 
s’dinim vërtet se a kishte më kohë për një fillim tjetër./ Duke 
gërmuar nëpër faqet e “Corriere della Sera” kurioziteti im 
si i një fëmije vetëm sa u jepte emër sendeve pa i njohur 
akoma. por unë mendoja për zbrazëti të tjera me të cilat 
bota ishte mbushur. Çmalleshim me ëndrrën dhe kaq na 
dukej se mjaftonte. Por isha 40 vjeç dhe më duhej ta ngrija 
nga e para ngrehinën. Ose do ta shembja krejt dhe të kërkoja 
filozofinë e re që do të më udhëhiqte. Sistemi politik tanimë 
i pafuqishëm sikur po na i jepte vetë çelësat për t’i zbuluar 
dobësitë nga brenda. Por fryma ishte krejt dëshpëruese. Ku 
ishte vallë ai optimizëm fëmijëror i njerëzve që ishin njësuar 
me vendin e tyre të vogël e të ashpër, një rrugë hekurudhore 
që inagurohej në Rrogozhinë, neve na dukej se shkonte gjer 
në Valbonë. Unë isha prej këtij brumi dhe i përshkruar prej 
kësaj kohe dhe shihja sa pak vatra kishin mbetur në pritje 
të rindezjes së atij prushi që ishte duke u fikur./ kur e kisha 
filluar, preka kaq herë zgripin e asaj zbrazëtie të madhe aq 
sa edhe optimizmi i saj njëherësh me të kishte vdekur, tanket 
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në rrugë të vjetër dhe parada ushtarake si një procesion 
mortor, po përcillte një kohë që kishte marrë në dorëzim 
mua dhe ja sa ç’po i çonte tani kësaj kohës tjetër, një njeri 
që duhej ribërë me veglat e vjetra që kërcisnin mbi trotuarin 
e vjetër ”. ‘’A kishim më kohë vallë për një fillim tjetër” nga 
libri “Kthetrat e Iluzionit”;

“Tani që jam roja i pushtetit/ vetëm duart i kam të lira/ 
për të përdorur harkun./ Hija para mbrëmjes u zgjerua 
dhe/ unë duhet të mbillja/ shqisa të tjera. Ky gjëmim e kjo/ 
shungëllimë malesh mbi/ mua mbrëmje për mbrëmje të/ 
ruaja pushtetin tënd kam/ bërë një milion orë/ roje si bir i 
hijes tënde i/ kamxhikëve dhe i dyshimeve prej/ pjesës që unë 
isha besnik i/ së tërës” “Biri i hijes” 28.2.’05 – “Udhëtim 
biblik”;

“Prej zyrës sime mu në qendër të Tiranës ndiqja nga 
dritarja atë që ndodhte jashtë. Ishte dhe brenda meje 
por në një mënyrë tjetër. Turmat e zemëruara në rrugë e 
zhvlerësonin gati në mënyrë apokaliptike komunizmin, 
rrëzuan idolet dhe tani çdo lloj buzëqeshje kishte ngrirë, 
por askush nuk e dinte se ç’do të ishte ajo që prisnin./ unë 
iu shmanga qendrës dhe nga që nuk bëhesha dot tribun nisa 
tërheqjen ngadalë drejt një pozicioni që më lejonte të gjeja 
veten në kohën tjetër që po vinte. Atyre ditëve ndodhnin 
ngjarje të jashtëzakonshme, por efekti i tyre edhe për shumë 
kohë do vazhdonte të ishte i jashtëm. Ishte më tepër një punë 
e rëndë fizike ajo për të rrëzuar ngrehinën sepse më vonë ajo 
duhej operuar nga brenda. Fundi i Enverit në piedestal ishte 
i afërt. Simboli më madhor i deritashëm pritej nga çasti në 
çast të rrëzohej. Atëherë shumëkush mendonte se koha atë 
çast do të ndalej. Të jesh dëshmitar duhet të sjellësh lëndë 
konkrete prej asaj që po ndodh, por ideja e shkatërrimit të 
komunizmit kish filluar me rrëzimin e godinës së saj, gjë që 
po ndodhte me një shpejtësi të tmerrshme, buste, fabrika, 
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kombinate të mëdhenj po gremiseshin njëri pas tjetrit. Por 
“Roma” ishte akoma brenda, rrënjët nuk jepeshin aq lehtë, 
madje askush s’kishte menduar se kjo do të kish qenë puna 
e parë më e dobishme./ Nuk më intereson historia se sa 
vetja në këtë histori, siç qëndron ballë saj çdo individ. Nga 
dritarja unë po shoh turmat që po djegin dhe janë fare afër 
për t’i vënë zjarr MPB-së. Mund të digjem me të edhe unë 
brenda prandaj dal me shpejtësi përjashta. Po e ndjej se 
fjala nuk është thjesht te një godinë në flakë. Jam thellësisht 
i tronditur por këto çaste nuk kam urrejtje. Mendja ime tani 
po sulmohet nga ngjarje të mëdha dhe unë dua ta vë atë 
në një lloj ekuilibri. Pa lejuar të vdes njeri brenda meje, 
tjetri duhet patjetër që të lindet... Një lëndë kaq e ngjeshur 
e papërpunuar më tepër se shqyrtohet shkelet me këmbë e 
gjuha krejtësisht po shthuret. Mund të jesh fare lehtë edhe 
viktimë, por megjithatë historia kurrë s’ka për t’u ndalur. 
E kuptoj se tani jam njeriu i ndarë më dysh por ende anoj 
nga e shkuara që po ikën se sa nga e ardhmja që është ende 
mjaft e turbullt.. Gjatë rrëzimit të monumentit u ndodha 
aty me biçikletën time të vjetër në rrugën prapa Bankës 
Kombëtare dhe kujtoj se disa herë rresht e përshkova 
atë rrugë me shpejtësi në ikje e kthim. Kur ai ra pata një 
ndjenjë boshi të thellë por nuk jam nga ata që qaj dhe u 
rivendosa shpejt diku afër qendrës për të pritur ngjarje të 
tjera edhe më të mëdha. Përherë prej dritares së zyrës sime 
ato ditë të funddimrit të vitit 1991, unë ngadalë i dhashë 
leje vetes për të hapur portat. Turma të egërsuara. Mes 
meje dhe atyre një zonë neutrale, e paprekshme. Më duhej 
ende kohë të kuptoja se ç’po ndodhte dhe sidomos të dalloja 
perspektivën. Ose përmbysjen duhej ta përballoja vetë pa 
i mbetur borxh të shkuarës, për deri sa ajo vetë më kishte 
braktisur. Kurdoherë ka qenë i nevojshëm një lloj ekuilibri që 
në kohë revolucionesh e humbet fare kuptimin. Tani dhe këtë 
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çast kur ti ke hapur portat lëviz rreth gjilpërës magnetike sa 
majtas-djathtas. Pa furinë e tij asnjë revolucion asnjëherë 
nuk do të kishte ndodhur. Ndërsa unë jam ende në dritare 
dhe shoh turmat që po drejtohen Bllokut, në oazin ku jeton 
ajka e nomenklaturës shtetërore dhe partiake. Mund të 
sulmohen por topat e tanket kanë rrotulluar grykat e tyre 
për ta bërë parandjenjën edhe më të frikshme. A ia vlen 
të dal në rrugë për t’u bashkuar me turmën, apo njësoj të 
zë një pozicion aty në të hyrë të rrugës së Shallvareve? As 
njërën as tjetrën. Mua më duhen tërë këto ngjarje dhe tërë 
kjo kohë për t’i vrojtuar në laboratorin tim. Por ndërkohë 
bota mund të digjet e me të bashkë edhe unë. por ja që dhe 
një lloj dëshmie e parë nga ky kënd qenka e nevojshme, 
për të krijuar një ekuilibër mes rrethanave e grupimeve që 
po përplasen. Për më tepër unë këtë lloj ekuilibri dua ta 
gjej brenda vetes. Por në të dy anët turmat më duken të 
frikshme. Rrofshin ata që guxojnë, por unë kurrë nuk do të 
jem ai që do kërkoj kurrfarë lloj komoditeti për plagët dhe 
ambiciet e mia të çfarëdo natyre qofshin. Unë nuk mund të 
isha kurrë një hero. Tek unë ndodhte diçka veçan të tjerëve, 
por unë ndoshta kisha marrë në dorë një urë zjarri për të 
djegur veten.” 13.6.’00 (“Kur ti mendon se koha do ndalet” 
– “Pritja në përgjim”)

Kapteri

Serveti më tepër se hero ishte i denjë për romanet e 
Balzakut. Sa për hamendjet e mia ai ishte një Gobsek 
i vonuar nga që Balzaku iku shumë herët pa i parë si do 
ishin gobsekët e tjerë nën shembullin e Gobsekut të tij të 
famshëm. Serveti ishte plot dinjitet në të drejtën e tij për 
të administruar atë që i kishte dhënë ligji dhe mund t’ia 
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hiqte vetëm gjyqi. Aq i saktë sa në çdo veprim të tij mund të 
zbuloje nëse dikush ishte vonuar dhe porta për t’u hakmarrë 
qe mbyllur. Në një garnizon të vogël ushtarak ai në të vërtet 
ishte një lloj mbret i padukshëm. Zotëronte për secilin atë 
pikën e dobët që çarmatoste kryeneçësinë e njeriut. Ai 
jepte uniforma dhe këpucë, batanije për dimër, mbathje të 
lidhura me gjalmë. Ai hynte lehtësisht në trupat tanë për të 
na matur numrin e qafës, të kokës, të belit për tu bërë edhe 
mendja jonë, të cilën përherë ai e shumëzonte me zero, sipas 
rezultatit që nxirrte pasi pjesëtonte ose zbriste numrat tanë 
për të nxjerrë një koeficient të përbashkët të tyre. Ai ishte 
patriarku që e fshihte trupin dhe kokën e vet në një veshje 
prej të mjeri. Te një kapter ushtrie që shpreh krejt natyrën e 
ligjit. Edhe pse nuk thirrej në Shtabin Madhor të garnizonit 
ai priste çastin kur secili prej tyre të kalonte në vërën e 
gjilpërës së tij duke e matur çdonjërin nga atë katër anët. 
Oh çfarë pushteti i tmerrshëm dhe sa janë tërbuar duke ikur 
prej tij pa mundur të nënshkruanin dot me të një kontratë 
mirëbesimi. Ai ishte asgjësues sepse zotëronte pikat tona 
të dobëta, të cilat ne ishim të detyruar t’i shfaqnim duke 
u zhveshur gati lakuriq para tij në kohët e ndërrimit të 
stinëve. Asnjë lloj uniforme nuk mund të vishnin trupat tanë 
pa lejen e Servetit. Ai shpërndante gratis këto parajsa të 
vogla për të zbutur edhe më natyrën agresive të pushtetit. 
Të gjithë ne i kishim dorëzuar atij një kopje të çelësit për të 
hyrë në trupat tanë kur ai të dëshironte. Te shkalla e fundit 
e hierarkisë ushtarake rritej gati në mënyrë të pabesueshme 
fuqia e një pushteti për të sfiduar atë që mund të shkonte 
gjer te fuqia e një perëndie.

                         16.5.18
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Stefani për poet Stefanin 

...Më duhet t’i krijoj vetes jo vetëm një gjendje por disa të tilla 
njëherësh. Në cilën prej tyre mendimi gjen prehje kur befas më vjen një 
varg/ i shkurtër/ por sikur çanë lëvozhgën e vet me një krismë të lehtë. 
Atëherë ndiej se unë ekzistoj në të vërtet për diçka tjetër.

*(“Kur përbindëshi zgjohet”, nga libri “Kthetrat e iluzionit”2012)

Në poezinë “O botë e germave të zeza” nga libri 
“Lumë i vonuar” që po e sjellë të plotë: “Më 

zi se në surealizëm është në/ Poezitë e mia janë çarë 
tërë damarët/ E trupi ecën pa gjakun. Më të/ Shëmtu-
ar se në kubizëm ngjajnë/ Hijet që unë i kam ngritur 
mbi/ Trupat. Atëherë e kam dashur më/ pak veten që 
kish vënë/ stetoskopin mbi të keqen. O botë/ e germave 
të zeza, ky mish-mash/ industrial me kaq shumë/ smog 
përsipër. Industritë që e/ bënë njeriun të vogël dhe/ në 
arkivol e futën. Pesha e/ tërë konstruksioneve ra mbi 
mua dhe/ vetëm një panel kërkonte nëpër/ errësirë 
diellin”. Stefani dikton poet Stefanin dhe artin e tij; po 
kështu dhe tek “Përse shkruaj” në librin “Kthetrat e ilu-
zionit”, ai shprehet për poezinë: “... Duke qenë brenda 
meje ajo në radhë të parë kumton të shpjegojë mua. Pa 
dal prej kësaj vështirësie zor se unë do të marr çfarëdol-
loj përgjegjësie për të ndrequr botën. Por unë bëhem 
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njëfarëlloj shpjegimi i saj në se ia mbërrij të tregoj se 
ç’forcë e vë mendjen time tek kjo prurje ku gjeneron një 
energji e vazhdueshme. Unë s’i iki dot asaj sepse ajo 
kërkon një viktimë dhe unë ia kam dhënë qafën asaj, 
duke parë si shkëlqen tehu i mprehtë i thikës. ...” dhe në 
të njëjtin libër tek “Ajo që tani s’është më lojë” thuhet: 
“Pas leximeve të shumta u kthehem krijimeve të mia me 
një ndjenjë turpi, gjykoj në heshtje dhe atyre që dikur 
më kishin pëlqyer, u vë anash një pikëpyetje të madhe. 
Për shumë kohë ato s’do guxoj t’i prek më me dorë. ...”. 
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Përse e shkruan poezinë Martiko

...  Vij të marrë dhimbjen tënde – thotë poezia sepse askush nuk është 
dot i sotëm pa qenë më parë i djeshëm. ...

*(“Kohë për leximin e poezisë” nga libri “Pritja në përgjim”2015)

Në një nga këto proza të shkurtra që përqasem 
më tepër me esenë, Martiko fillon me: “Më 

shkoi mendja një ditë se poezia ekziston në të vërtetë 
në atë çast kur ti atë e ke zbuluar.” Dhe ja ku erdhëm 
sërish tek ajo që kemi përmendur dhe në fillim të këtij 
libri. Sa pranë është filozofia e një poeti me atë të një 
shkencëtari. Bota e brendshme atomike ekziston në 
momentin kur ne kthejmë vështrimin nga ajo.. apo jo? 
Kjo dilemë që vinte në sprovë dhe mbingarkonte vetë 
mendjen e ndritur të Ajnshtajnit, është e thjesht-provuar 
tek Martiko poeti... dhe më pas ai i kthehet dilemave 
letrare, sepse ato merr përsipër të zgjidhë poeti, të tjerave 
iu hedh dritë që secili protagonist i fushës së vet të 
kërkojë detajet e shumë-dëshiruara nën këtë përflakje... 
“Është bërë më e vështirë poezia apo ne jemi larguar 
prej saj pak e nga pak derisa më në fund u hap mes nesh 
dhe asaj humnera?” vazhdon ai në të njëjtin shkrim dhe 
e gjithë kjo ndalesë prej pothuaj katër faqesh na jep një 
pamje anatomike (edhe pse jo të gëzueshme sidomos 
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për këndvështrimin social shqiptar) të mirëtrajtuar të 
marrëdhënieve të sotme me poezinë dhe një deduksion 
analitik ku reflektohet qëndrimi i tij objektiv. Tek poezia 
“Si bleta” nga libri “Pikëllim gjysmështize”, Martiko 
shkruan “Mos ble fare letër/ as laps veç hape kujtesën/ 
dhe nis shigjeta pa numër/...” kujtesë është poezia; 
pse jo dhe shigjeta.. Shigjeta, që janë armë, por dhe 
një bashkim i dy pikave të harkut të trajektores së saj. 
Ndër veglat e para të njeriut, për mbrojtje dhe përdorur 
përherë si një mesazh. Përderisa mbërrin në hapësirë 
më shpejt dhe heshtur tek skaji tjetër ku do dërgohet 
mesazhi. Vrastar a vëllazërues, kjo s’ka qenë përherë 
në dorën e njeriut të përzgjidhet, sepse përzgjedhja e 
tij optimale, është dhe ajo më sublimja; të mbrojë jetën 
dhe vazhdimësinë e saj me çdo kusht. Por shigjetat 
janë në gjuhën e poezisë dhe sytë, që depërtojnë me 
mesazhet e tyre; sipas Kahil Gibranit të dritësuar janë 
dhe fëmijët. Fëmijët tanë që janë vazhduesi ynë dhe 
rilindja e jetës. Prandaj kuptoj pse i thuren poezisë ato 
vargje, ku ashtu siç në të njëjtin vëllim Martiko pohon 
se poezia kumton e vetme, tek udhëton e vetme, por 
përherë në drejtim të një zemre: “.. Unë shkrova këtë 
që/ ti s’do ta lexosh/ kurrë sepse rastësirat/ një herë në 
miliona/ vjet mes tyre/ përplasen”(“Rastësisht”). Sepse 
poeti nuk shkruan për t’u lexuar medoemos. Shkruan 
për të pastruar botën. Për të filtruar të keqen: “Njeriu 
im gjysma e vuajtjes/ sime përherë pranë meje/ më jep 
gjysmën e dhimbjes/ së vet pa gjykuar se çfarë/ del më 
pak ose tepër. ..” (nga poezia: “Gjysma tjetër”, libri 
“Etja e shkretëtirës”). Megjithatë nuk mundet dikur, të 
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rrëshqas dhe një trishtim personal ankues, që balancon 
dashurinë me pamjet e tjera të jetës, për krijimtarinë dhe 
vë re më pak drejtësi, a fare. (“Para se të bëhet natë...”, 
“Dyshimi që na kthen nga udha”) ku autori megjithatë 
nuk humb theksin kuptimplot poetik: “.. Nganjëherë 
dhe s’di prej ç’shtyse shkoj në kompjuter. (Dhe ajo 
“dhe” pak naive që hyn në hyrjen e shkrimit, menjëherë 
pas fjalës së parë përpos dëftimit të një mëdyshjeje, ka 
dhe një peshë të padukshme që rrëfen pa asnjë hezitim 
se autorët e vërtetë bëjnë letërsi mënyrën e jetesës së 
tyre. Është arsyeja kryesore e përshkrimit të qenies, 
që më bëri ta vë këtë pasazh që pas disa rreshtash të 
tjerë, mbyllet kështu: “.. Në ekranin e kaltër prej ku 
janë ndezur tërë dritat dhe ku ime bij në çelje të tij 
vendos përsëri figura të bukura impresionuese, më 
duhet të shoh ç’kam qenë i zoti të realizoj pa përdorur 
menjëherë metoda jo të ndershme. Njoh shumë krijues 
jo dhe aq pa talent por që e shesin dhe më shtrenjtë 
veten. Më ngjajnë si hiena që u rrëmbejnë dhe meritat 
e të tjerëve për t’i lënë ata në hije. Këtu nuk e kam 
fjalën dhe aq për veten sa sa për klimën që zotëron 
në përgjithësi si kudo edhe në fushën e letrave. Shoh 
antologjitë që botohen prej anatalogjistëve të huaj 
dhe vendas dhe përherë po ata emra krijuesish. Por 
unë e di se jo pak prej tyre janë të tejkaluar si vlera 
artistike. Është vërtet e trishtueshme po ja që ndodhin 
dhe për asnjë krijues të mirëfilltë udha nuk është e 
shtruar me dafina. Kam lexuar një pjesë të krijimeve të 
mia të fundit dhe e mbyll aparatin e pafajshëm duke i 
fikur më parë dritat. Atje në atë dhomë të errët tashmë 
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është kyçur dhe një pjesë e kujtesës sime. Vazhdon jeta 
e përditshme me një ritëm tjetër pune, problemet e 
ndryshme të familjes, dhimbjet dhe shumë detyrime të 
tjera shoqërorë. Thua se ti tani ke braktisur një pjesë 
të vetes tënde ndoshta atë më të bukurën, që mund 
të krahasohet vetëm me një ëndërr. Por jam i sigurt 
se një ditë tjetër do ta hap përsëri kompjuterin si një 
shtëpi por nga një dritare tjetër, me ndjesi të tjera do 
ta përshkoj çastin e magjishëm të takimit me atë ç’kam 
shkruar dhe ndoshta këtë herë do të shihemi sy më sy 
me të përmes një qortimi të papërballueshëm.” 
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Natyra

Dhe duke bërë zakonin e
ashtë  e vë veshin në tokë t’i

dëgjoj asaj dhimbjen
 

*(Nga poezia “Ngashërehen popujt, “Lumë i vonuar” 2006)

“.. jam thjesht një përbërje kimike që po zbërthehem 
dhe kam për t’i ndier më vonë pasojat. ..” (“Para se të 
bëhet natë...”, “Në errësirë është mbjell fara e dritës”) Poeti 
shqiptar... Poeti i Ballkanit të hershëm ka shumë arsye t’i 
këndojë natyrës së gjërave dhe natyrës si gjë. Edhe tek 
Stefani s’ke si të mos ndiesh diçka gati mistike që e shoqëron 
pandalshëm. Ai i kthehet ndonjëherë në vargje të veçuar 
perëndisë, zotit, monoteizmit (“.../.. Tërë pyetjet iu bënë 
Zotit/ që nuk dukej asgjëkund dhe/ sa herë u gjend pranë 
një/ zbulimi ra mjegulla/ e në terr gjithçka kishte/ humbur” 
poezia “Edhe një pyetje tjetër zotit” nga “Udhëtim biblik”), 
siç flet për shenjtorë, a toponime me emra protagonistësh të 
librave fetarë, fesë krishtere, myslimane, budiste, apo tërë 
ato që kanë zbritur në shekuj nga lindja e tyre, në krijimtarinë 
e tij pa u ndalur. Veçse si tek çdo bard që nga lashtësia e deri 
sot, natyra, feja më e lashtë e njeriut, e sidomos njeriut me 
rrënjë propagane, hyjëzohet detyrimisht, spontanisht e fare 
pa u ndjerë në poezi. Dhjetëra shprehje i gjen të shpërndarë 
nëpër vargje si dhe disa nga poezitë e tij më të bukura 
fshehin këtë intimitet të shpirtit shpërndarë ngado natyrës; 
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që njeriu i shekullit të njëzet e një ka aq nevojë ta dëgjojë 
si pulson brenda tij. Ai e di që toka është e tij, si planet, si 
ushqim, si mbrojtje, si shpërblim por dhe siç duhet t’i jetë 
shërbëtor e mirënjohës i saj. Se kur themi tokë, në gjuhën 
tonë kemi thënë diçka të vogël dhe të madhe njëkohësisht. 
Kemi folur për një sipërfaqe të vogël, ku  janë të varura 
shpresat fisnike të njeriut për jetën e përditshme  e të ç’na 
rrethojnë të gërshetuar me dashuri, si familje; apo kemi 
folur edhe për vetë fuqinë tonë prej Anteu. Kemi, ndoshta, 
nënkuptuar diçka të madhe sa të zë syri, ku kemi (pse jo) 
madhështinë dhe me ç’ identifikohemi si brez, a si komb, 
apo kemi ëndërruar dhe frymëzuar për – jo më ç’të zë syri – 
por as sa ç’të rrek dot mendja për nga bukuria, kompleksiteti 
krijues e magjia mrekullibërëse e shkërmoqur në grimtha 
jete. Njësoj pra siç është vetë përjetësia dhe ekzistenca e 
njeriut në një botë si e njohim sot. Ky kontekst bëhet edhe 
më i pranishëm edhe kur tema e krijimit nuk ka të bëjë me 
këtë. Ajo shfaqet pa kuptuar, sepse është i mishëruar në çdo 
qelizë: “S’di si më kishte flakur gjersa u gjenda aty si njeriu 
i hedhur në një ishull për të populluar atë me pasardhës. 
Ka përherë një perëndi kujdestare që e ruan njeriun dhe 
i tregon ç’është detyra e rritjes” dhe “.. Toka duket si një 
kontinent i sapozbrazur dhe njëkohësisht i sapopushtuar. 
Unë, im atë, dy qe dhe një plug ndoshta janë një nga 
ato zbulimet e mrekullueshme që s’është fare nevoja t’i 
përshkruash. Sepse je i rrethuar prej një vetmie kozmike 
nëpër një gjithësi të panjohur. ..” Marrë nga “Sizifi i parë si 
një kryevepër” dhe “Një perëndi kujdestare” prej librit “Në 
syrin e ciklonit”. Në të njëjtin vëllim tek “Pamundësitë e 
shprehjes” Martiko gjithashtu i mëshon mendimit: “.. Asgjë 
s’mund të pohohej thjesht si një proces fizik pa ndërhyrjen 
e shqisave tona. Ne vetë jemi pjesë e natyrës por shpirti ynë 
është universal dhe ne përherë do jemi të goditur prej një 
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rrufeje për të bërë pyetjen më të qenësishme: po të mos isha 
unë a do kishte kaq shumë ndjeshmëri në valëzimin e ujit? 
Prej këtij valëzimi përftoj një ndjenjë habie dhe qetësie. 
Strukem brenda së fshehtës për t’u bërë pjesë e saj. A s’e 
ndjen si lëviz përbrenda diçka që s’ke mundësi ta shohësh? 
Mund të flas tani vetëm për një shpirt që i jep kuptim vet 
lëndës. Ajo që tani s’është thjesht ujë në basenet por një 
tronditje e shtresave të nëndheshme, një lloj kapjeje me 
duar e erës, e flladit dhe e rrezeve diellore që i trazojnë 
përfytyrimet tona. Në basene asnjë valë nuk i ngjan tjetrës 
dhe krejt masa e ujit shndërrohet në një frymore prej së 
cilës përftohen shprehi të panjohura më parë por që e 
mbajnë gjallë misterin. Njeriu takohet me natyrën përmes 
këtyre tronditjeve që nuk mund të jenë gjë tjetër përveçse 
ky bashkim në shkrirje i shumë elementëve. Duket sikur 
kam marrë me vete diçka që do më dalë para në udhë por 
në një formë tjetër. Unë s’e kuptoj por në mendje ka nisur 
një proces që do të bëjë të pafundme ndjesitë tona.”. Por 
ai shkruan dhe: “.../.. Bota ende/ po krijohet dhe egërsira i 
falet. ..”(“Gjithçka rrotullohet” nga libri “Udhëtim biblik”); 
e padyshim duke mos harruar ç’është vërtet imediate, 
kriza mjedisore që vetë sollëm në planet, si dhe që është 
e nevojshme në këtë çast të përballemi: “...  Natyra më 
thërret jo për ta imituar por për t’u strehuar në të. Ne sado 
të përpiqemi nuk e nxjerrim dot atë prej funksionit të saj. 
Dëmi që vjen prej përpjekjes sonë të pashpresë është vetëm 
prishja e ekuilibrave, sepse ne kështu në të vërtet kemi 
prishur shtëpinë e shpirtit tonë, porta e të cilit na hapet 
për kohë të vështira.” (“E papërshkrueshmja”, “Pritja në 
përgjim”. Dhe nga që bij të natyrës  jemi dhe ne, e nxitur 
nga mistiçizmi i tempullit të kurmit, në një amalgamë 
poetike ku bashkohen të gjithë komponentët e natyrës, deri 
në trishtim, lexojmë tek “Pikëllim gjysmështize”: “Në Grin 
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Park miku im/ prej ku tani del me një këmbë/ Po ku vallë e 
ka lënë/ tjetrën. Xhavit mos ke qenë/ ëndërr e ndonjë tjetri 
që/ s’po gjen dot këmbën tjetër/ Kam pyetur qiellin dhe 
retë/ që kurrë s’u bënë tok për ta/ kthyer humbjen sërish te/ 
njeriu. Por këmba e Xhavitit/ tani udhëton në lashtësi/ dhe 
kurrë më te trupi i/ tij s’ka për të mbërritur”...

Nuk e di a më duken mua më të ndjeshmet, por shpirti 
derdhet nga vargjet si një kupë shkëmbore e tejmbushur 
duke bashkuar stalagmitet e stalaktitet e shpellave të 
mistershme në brendësi të saj, brenda tre dimensioneve të 
njeriut – shpirt, mendje e trup – që jo rastësisht ka ardhur në 
tre dimensionet e botës së vet, në një kohë të përcaktuar për 
të dy, për t’u bërë një e vetme. Ndaj ja edhe këta shembuj të 
plotë a për arsye të vetkuptuara, të pjesshme: 

Ikja e shpirtrave
Tringëllinë tërë zilet
Por perënditë s’po dalin më 
Nga pylli. Druvarët duke
I prerë pemët e bënë
Rrëmujë nga brenda
Drurët e vjetër u bënë kavje
Ku strehoheshin ata
Që e gjetën shtëpinë të ngritur
Dhe nga sytë e statujave
U shkërmoq pakëz mermer i bardhë
Dhe nga zbrazëtia nxjerr
Një zbrazëti tjetër
Dhe asnjë pikë loti
Nuk ra nga syri i perëndisë
Së vdekur
Mbinin vetëm pemë të reja
Por s’u panë më shpirtra natën duke bredhur.
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Nga libri “Lumë i vonuar”

“Pak më tej nëpër qytet janë ngritur pyje të vegjël 
si bastione të natyrës, por zhvirgjërimi i saj nuk mund të 
fshihet. Kozmetika vetëm sa e zbukuron paksa, por plagët 
e saj therin tmerrësisht nga brenda.” (“Po bie dhe fleta e 
fundit” “Kthetrat e iluzionit”)

“... .. gjethnaja e pemëve është ende e njomë dhe njësoj 
si fëmijët s’ka si të mos jetë e bukur. Ka në këtë të gjelbër 
një ftesë të përhershme dhe asnjë lloj refuzimi. ... Aty duket 
krejt pothuaj edhe flladi si rrahja e një zemre të vogël në 
thellësi. ... Unë tani shndërrohem te pema prej vetë magjisë 
së saj në një tjetër, një vuajtje e ëmbël e nevojshme pa të 
cilën s’do kishin kuptim as lumturitë e mëdha. Sigurisht që 
nuk arrij të shoh zogjtë brenda kurorës së pemës por e ndjej 
se thellë meje nisin të ngjallen të vdekurit dhe kuptoj se 
rritet nga çasti në çast forca tërheqëse e rrënjëve.” (“Ta 
bësh fjalë çdo gjethe që fëshfërin” “Syri i ciklonit”)

Skelete të trembur nga era

Kam kapur tani majat dhe qe
lulëzimi i tyre në befasi
me një fryt të hidhur sipër. Fill i 
hollë ku shkuam jetët tona për
t’u tharë si zgavra. Ç’mbretëri
e bukur ta soditësh
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nëpër maja ku secila pemën
e vet e ka mbërritur. Janë miqtë e 
mi që po u thinjen flokët në majë
të faljes. I shoh si skelete të 
varur nëpër degë dhe i trembi era
që solli Salvadore Dali kur
u kërkoi borxh mishin
eshtrave
2.3.’05

Nga libri “Udhëtim biblik’’

Përrallë

Ata të tre i përkundi varka dhe
U zgjuan si ishull. Shumë larg brigjeve
Të kapur nga anët te bashi-kapiten
Si mençuri e mendimit. Ishin tepër larg
Për të thirrur. Fanari i vetëm në det
Ishte fikur. Do të të shkulë këtë kripë 
Kundërmonjëse nga trupi – i tha dhe 
Në mes të detit nisën të tregojnë
Kujtimet: – Ti linde në ditën që kisha
Dashur më shumë se kurrë diellin – i tha
Për të mos më braktisur. – Ti tjetri kur
Isha përkulur nën dritën e hënës...
Dhe ata i tregonin përrallat që ajo u kish mësuar
Nuk jemi shumë larg – tha më i vogli
Nga Bregu i së Mirës. Dhe një 
Nga përrallat e kapur në bash po e tërhiqte
Ngadalë drejt bregut anijen
                             27.10.03
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Nga libri “Paradë” 

Macja e egër

Macen e egër te lisi në Ovël
E mora për kunadhe dhe e vrava.
Nuk kisha vrarë më parë askënd
Dhe shkunda jelet e xhaketës
Nga tymi. Macja e egër e vrarë
Më kërkoi leje të flinte. Unë e
Vura në kunjë të pesë maleve rreth
E rrotull që ta përkundin. Gabimi
Kishte vrarë një qytetar të urtë të 
Pyllit kur ranë predhat me breshëri 
Si dimër. Xhaxhai ma mori
Çiften e vuri në këllëf dhe më tha:
Po e ngremë të dy me vete
Krimin. Macja na ndiqte pas
E dalë si zog i vogël nga tyta e
Çiftes dhe na tregonte rrugën.
O sy që përtej Krorëzës i
Mbylli në perëndim dielli.



187

Nga libri “Lumë i vonuar”

Në këtë lumë që gjëmon
shumë dëborë po bie

pareshtur. Dhe sidomos vetëm
në kopshtin e mbrëmjes

diçka duke e mbyllur. Jo për
kohët e ardhme por për këtë

të tashmen që më ka kapur duar
e këmbë dhe më thotë vetëm

këtë çast jeta mund
të jetë e bukur

*(poezia “Një lloj komoditeti” – «Pikëllim gjysmështize» 2017 fq.63)

Zë në largësi

Vetmia në këto anë nuk është kurrë vetëvrasëse 
por domosdoshmërisht e prekshme gjer në trishtim, dhe 
ngazëllenjëse sa herë largohemi prej saj. Nuk është pikërisht 
sëmundje sepse përjetohet pa u ndalur dhe duke qenë tani 
brenda gjuhës së saj ajo na kumton gjëra të mrekullueshme. 
Kjo qenka një lloj vetmie e veçantë që ushqehet si lule në 
saksi me duart e të tjerëve. Brigjeve të lumenjve e anës 
së detit, kodrave të qytetit e një periferia të largët ku 
mbledh gjëra të harruara nga të tjerët. Është e çuditshme 
ta vështrosh sepse nuk të lë asnjë mundësi për ta vrojtuar. 
Këmbehet shpejt në një vrapim të lehtë e gjen një shpellë të 
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vogël ku harrohet për ca kohë duke mos kërkuar asgjë prej 
botës. Ajo si objektiv i largohet tërë shkencave dhe i rri afër 
vetëm artit. Me të ka lidhje shumë të lashta sepse ajo iu bë 
atij mënyrë shprehjeje kur arti vet e kish mbërthyer në kurth 
njeriun. Ja pse ka mbetur e bukur në këto anë vetmie si zëra 
krojesh në agim, si hingëllima kuajsh që e merrnin ajrin 
e të qarave të tyre me vete. Kjo vetmi kaq pak e studiuar 
bredh ende këtyre viseve dhe takimin me shoqërinë njëlloj 
si ndarjen me të e ka plot me ligjërime. Ajo është krijuese 
përherë dhe shumë pak ushqyese. Ajo nuk mbyll kurrë ciklin 
duke e lënë hapur edhe heshtjen që tani zotëron mungesën 
e saj. Mjaft që ta shoh njëherë dhe ajo më lë të ndërtoj në 
njëqind variante portretin e saj. Ajo vërtetë udhëton vetëm 
por sjell me vete gjëra të padukshme, fëshfërimën e fijes 
së barit në zgjimin e ngadaltë për në shtëpinë e kërmillit 
pa dalë mirë dielli. Sa shumë shenja kam zbuluar aty dhe i 
bëj shoqëri pa i folur. Vetmit kur sulmohen vetëvriten sepse 
ato janë të shenjta. Prandaj ne e ruajmë shenjtërinë e saj 
duke e ngjitur në tempull. Kjo shenjtëri kurrë nuk bëhet pis 
dhe as që ka nevojë të pastrohet. E përfytyrojmë si pemë, si 
kaproll, si zë në largësi që asnjëherë nuk do të afrohet. Dhe 
po e mendoj përjetësinë si fytyrën e saj. Ajo energji që lëviz 
pa qëllim këmbët. Është vetë ajri që bëhet fryma e njeriut 
për nga vjen përherë zëri i të fshehtës.

                                           5.6.10
*( “Zë në largësi” – «Roja te porta e kujtesës» 2019 fq.131)

Kur mbaroj së lexuari një vepër, aq më tepër me 
tërësinë e një vepre të plotë, siç u përpoqa të bëj me 
librat e paraqitur më sipër, më kujtohet një shprehje që 
besoj se s’ka njeri që nuk e ka ndjerë dhe me fjalë aq të 
kursyera e konçize të Bernardo Suares: “Gjithësia jam 
unë...Më dhemb koka ime dhe gjithësia”. Tek “Shqyerja 
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e gardheve” (“Kurthi i iluzionit” 2012) Martiko për 
mendimin tim i ka bërë vetë një përmbledhje krijimtarisë 
së tij: “ Unë – thotë ai – asnjëherë nuk kam qenë njeriu 
strikt i formave dhe ideve. I kam lënë ato të lira për të 
gjetur vet një formë të tyre për t’u shprehur. Ato duhet të 
kenë pas thembra të arta dhe e kanë kërkuar vet tokën 
ku do të uleshin. Sepse në një farë mënyre ato duhet t’i 
përgjigjeshin jetës sime që i shqyente vet gardhet e vegjël 
të saj duke i lënë të lira dhelprat dhe pulat të përlesheshin 
për jetë a vdekje. Nëse dikur ke pasur një ide në mendje, 
mos e quaj atë me çfarëdolloj emri por lëre të lirë të 
vetëquhet. Ajo është nisur për diku dhe do ta gjejë vet 
shtegun. Për në greminë gjërat duken se rrokullisen prej 
forcës së inercisë së një shprehjeje. Njësoj si shkojnë 
vetëtimat e vrasin kë të duan. 7.3.’05 ”. E pra, gjithkush 
është e vërteta; e vërteta e vetë dhe e vërteta e perëndisë 
që kërkon. Poeti është burimi i gjithë filozofisë së atij 
që kërkon të vërtetën, papërcaktueshëm ku, jashtë a 
brenda vetes, ndaj është poezia një e vërtetë më e madhe 
se e vërteta e një njeriu. Sepse është bigëzimi i udhës 
që Valeri i vë vetes, me: “Ka momente që unë mendoj 
dhe momente që jam” që bëhet një në mishërimin e vet 
poezisë. Ajo është, ekziston dhe mendon njëherësh, duke 
na bërë dhe neve të ndiejmë e të ndjehemi, njëherësh e të 
kompletuar. Është e vërteta e të papërcaktuarës si qenie 
dhe e vetë qenies.

 Martiko di ç’kërkon e i përgjigjet vetë me vargje 
kohës që kalon përgjatë, me dhe para e pas nesh, si 
gjallesa, si njerëz, si vetëdije individuale a si mikrografi 
të një koshience supreme: “ .../... . Flakërinte/ Fantazma 
e lëkundej/ Duke mu lutur futëm/ Në kujtesë – më 
thoshte – / Para se të digjem.
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Pak minuta para largimit

Që e vogël kam pasur zakon të lexoj përherë 
parathëniet, të autorit, përkthyesit a kujtdo 

qofshin, në një libër, në fund të leximit. Ishte një dëshirë 
për të mos u ndikuar nga askush deri sa të mbaroj librin 
dhe të krijojë vetë bindjen time. S’më grishin as pikat 
ndihmëse e orientimet; besoja përherë se do mund t’i 
gjeja vetë, përndryshe, le ta lexoja nga fillimi. Ndaj po 
kështu preferoj “të flasim” edhe disa sekonda në fund, 
si një përcjellje tek dera...

Ky libër erdhi si një sistemim i disa shënimeve e 
shkrimeve që në kohë ishin mbledhur dhe kishin marrë 
formë pothuaj pa e kuptuar as unë vet që mund të bëhej 
një botim i vetëm, që është i pari i imi i këtij lloji dhe 
desha t’ia dedikoj studimit të një krijimtarie përveçse për 
t’u vënë re, siç dhe e dëshmova opinionin tim deri tani, 
edhe për t’i kujtuar vetes time përse kam kaq dëshirë e 
nevojë ushqyese të jem e rrethuar me botën e letrave. 
Kështjellat e mëdha letrare, fortesat ku kemi mbështetur 
bindjet tona që nga lindja e dëshirës për të shkruar dhe 
germave të para e, deri në nivelin e secilit sipas arritjes 
vetjake dhe kohës individuale në jetë; emrave si pllaka 
të mëdha mermeri ku jemi ngjitur nëpërmjet librave të 
tyre si shkallare drite, ia kanë lënë vendin brezit tonë, 
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gjithësecilit nga ne. Të gjesh të vërtetën në to, tregon 
se sapo ke mbështetur dhe krijuar “skeletin” letrar të së 
vërtetës tënde, por njerëzit me të cilët bashkëjetojmë, 
kanë të vërtetën që frymon në të njëjtin vibrim me 
tonin. Është e rëndësishme të vrojtojmë mirë këtë 
vibrim, sepse është pasqyrim i vetvetes sonë, është 
kështu termi “tani”, pa të cilin nuk mund të krijosh 
“tani”-në e së pastajshmes, të së nesërmes. Ekzistenca, 
(edhe e një timbri letrar), nuk ka nevojë për dëshmi, as 
mohim, as pranim, është fakt dhe kjo mjafton; studimi, 
ndalimi për pak mbi të është respekt për veten. Është 
respekt edhe për gjuhën shqipe, për shtresën e gjerë të 
intelektualëve që merren me letërsi. Krijimi i një elite 
të konsiderueshme shqiptare, në poezinë botërore, të 
mirëthurur dhe të ngjeshur e kompakte, me kënaqësinë 
për arritjen e bashkëkombësve që krijojnë letërsi, na 
bënë të jemi më fisnikë, të vëmë mirësinë tonë në 
ndihmë të ndjenjës së përgjithshme (jo vetëm letrare) 
të bashkimit dhe ngritjes shpirtërore, për të shpërbërë 
çdo përçarje që nuk i takon jo shqiptarëve, që jo e jo, 
por përgithësisht tanimë genit njerëzor. Mbështetja e 
njëri-tjetrit nuk do të thotë njehsim praktik, as ide të 
njëjta, as të jemi dakord me të gjitha ç’shpreh dikush, 
ndoshta dhe me asgjë fare, por të mira nga mbështetja 
reciproke ka gjithësecili. 

Mirë u pafshim sërish!
Me respekt
Armela Hysi
2018-2019
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