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Marrak  Runge-

   Blaveckët

Limani  Ficke

Perëndimor

Dashuri  Spic

    
Gjashtë

  Doreti

    
Keslerët

  (Mami dhe unë)

  
   Jule me Bertsin 

   dhe Masudin

(Kalimi për 
në pjesën e pasme  Momsen

 të pallatit) 
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e shtunë

Zbulimi i  makaronës
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Fija e makaronës ndodhej mbi trotuar. Ishte e trashë dhe 
e kthyer, me një vrimë brenda nga fillimi deri në fund. 
Ishte e përlyer me pak salcë djathi të thatë dhe me baltë. 
E mora, e fshiva nga pisllëqet dhe, duke përshkruar me 
sy fasadën e vjetër të dritareve të godinës 93 në rrugën 
“Dife”, e ngrita vështrimin lart, drejt qiellit veror. Asnjë 
re dhe, para së gjithash asnjë nga ato vijat e bardha të 
tymit që lënë avionët pas. Përveç kësaj, mendova, dritaret 
e avionëve nuk hapen, që të mund të flakësh ushqime 
jashtë.

U futa në pallat, ngjita me nxitim deri në katin e tretë 
shkallët e lyera me bojë të verdhë dhe, i rashë ziles së 
zonjës Dashuri. Si çdo të shtunë, ajo kishte vënë në flokë 
bigutina të mëdha shumëngjyrëshe.

-Mund të jetë rigatoni. Po salca në çdo rast është 
gorgonzola, - konstatoi ajo. – Sa i mirë je që ma prure 
mua fijen e makaronës, shpirt, po nuk e kam flakur unë 
nga dritarja. Pyet një herë Ficken.

Ajo më zbardhi dhëmbët, i ra kokës me gisht, 
spërdrodhi sytë dhe pa lart. Ficke banon në të katërtin. 
S’e duroj dot dhe, në fakt nuk besoj se makarona është 
e tija. Zonja Dashuri ishte zgjedhja ime e parë, pasi ajo 
shpesh flak ndonjë gjë nga dritarja, për shembull, vitin 
e kaluar, hodhi televizorin. Pesë minuta më vonë flaku 
përjashta edhe burrin, gjithsesi vetëm nga apartamenti. 
Pastaj erdhi te ne dhe nëna u detyrua t’i shtinte një gotë.
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- Ka të dashur!- kishte deklaruar ajo e dëshpëruar. –
Të paktën të ishte më e re se unë, lopa idiote! Më hidh 
dhe një!

Meqenëse televizori kishte përfunduar në plehra dhe 
burri i kishte ikur, ditën tjetër, për të ngushëlluar veten, 
kishte blerë një televizor me ekran të sheshtë, shumë shik 
dhe një DVD-Player. Që atëherë ne shohim herë pas 
here bashkë ndonjë film me dashuri apo ndonjë triller, 
por vetëm në fundjavë, kur zonja Dashuri ka mundësi 
të ngopet me gjumë. Gjatë javës punon në dyqanin e 
mishit në Karshtad, në Hermanplatc. Atje është aq ftohtë 
sa duart e saj janë gjithnjë krejt të kuqe. 

Duke parë televizor hamë brusketa me sallam dhe 
vezë ose salmon. Kur shohim filma me dashuri, zonja 
Dashuri mbush plot, të paktën dhjetë kartopeceta, po 
në fund shpërthen gjithnjë në të shara, se tani që djali 
dhe vajza ishin lidhur fillonte tamam mjerimi, po këtë 
ata sigurisht nuk e tregojnë kurrë në filma. Ç’mashtrim i 
qelbur! – Edhe një brusketë, Riko?

-Do të takohemi në darkë, ë?- më thirri zonja Dashuri, 
kur unë u sula me vrap drejt të katërtit, duke i marrë 
shkallët dy e nga dy.

-Sigurisht!
Dera e saj u mbyll, kurse unë trokita te Ficke. Te Ficke 

duhet të trokasësh gjithnjë se e ka zilen e prishur, ndoshta 
që nga viti 1910 kur është ndërtuar pallati.

Prit, e prit, e prit.
Fësh, fësh, fësh pas derës së trashë prej ndërtese të 

vjetër.
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Më në fund u shfaq Ficke dora vetë, si zakonisht me 
pizhamet blu të errët, me viza gri për së gjati. Fytyra e 
tij e rrudhosur ishte gjithë qime dhe nga të gjitha anët i 
binin flokët e pakrehura.

-Vërtetë, çfarë pisanjosi!
Një erë e rëndë myku m’u përplas në fytyrë. Kush e 

di se ç’mbante atje brenda. Në apartament, dua të them, 
jo në kokë. U përpoqa të shihja pas kurrizit të tij pa rënë 
në sy, po ai më pengonte pamjen. Me qëllim! Kisha qenë 
në të gjitha apartamentet e godinës, vetëm tek i Fickes jo. 
Nuk më lë të hyj se nuk më duron dot.

-Ah, budallai i vogël, - hungëriti ai.
 Këtu më duhet të sqaroj se mua më quajnë Riko 

dhe se jam fëmijë i infratalentuar. Kjo do të thotë që 
unë, megjithëse mund të mendoj shumë, në shumicën 
e rasteve më duhet pak më shumë kohë se njerëzve të 
tjerë. Nuk ma ka fajin truri, i cili është i një madhësie 
krejt normale. Po ngandonjëherë më bien disa gjëra dhe, 
fatkeqësisht, nuk e di kurrë më parë se në çfarë vendi. 
Përveç kësaj, jo gjithmonë arrij të përqendrohem kur 
tregoj ndonjë gjë. Në shumicën e rasteve humbas fillin 
e kuq, gjithsesi unë besoj se është i kuq, se mund të jetë 
edhe jeshil apo blu dhe, pikërisht këtu qëndron problemi.

Ngandonjëherë koka më bëhet aq rrëmujë si të ishte 
tambur Bingoje. Bingo luaj me mamanë çdo të martë në 
klubin e pensionistëve “Grerëzat Gri”. Grerëzat janë me 
qira në hapësirat komunitare të kishës. Nuk e kam idenë 
pse mamaja ka aq qejf të shkojë atje, se në të vërtetë 
ka vetëm pensionistë. Disa, besoj, nuk shkojnë kurrë në 
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shtëpi, se çdo të martë kanë veshur të njëjtat rroba, ashtu 
si Ficke pizhamet e vetme dhe, disa prej tyre se ç’mbajnë 
një erë të çuditshme. Ndoshta nënës i duket mrekulli 
vetëm e vetëm se fiton shpesh në Bingo. I shkëlqen 
fytyra nga gëzimi sa herë ngjitet në skenë për të marrë 
për shembull ndonjë çantë të lirë plastike –se në fakt, 
pothuajse gjithnjë janë çanta të tilla.

Pensionistët shumë rrallë e marrin vesh, se shumicës 
prej tyre u varet koka mbi kartat e Bingos ose nuk e 
kanë mendjen tamam aty. Vetëm disa javë më parë, njëri 
prej tyre po rrinte qetë-qetë në tavolinën e tij, derisa 
dolën dhe numrat e fundit. Kur të tjerët u larguan, ai 
s’lëvizi nga vendi dhe, kur pastruesja u përpoq ta zgjonte, 
kishte vdekur. Madje mamaja po vriste mendjen se mos 
ndoshta kishte pas vdekur që të martën e kaluar. Mua ai 
s’më kishte rënë kurrë në sy.

-Eh, zoti Ficke, - ia bëra unë. – Shpresoj të mos ju 
kem zgjuar!

Ficke duket më i vjetër se pensionisti që u palos i 
vdekur në Bingo. Dhe vërtetë i qelbur. Me sa duket edhe 
ai nuk e ka të gjatë, ndaj rri gjithë kohës me pizhame, 
madje edhe kur vete të bëjë pazar tek “Edeka”. Po qe se 
ndonjëherë bie i vdekur të paktën do të ishte i veshur me 
rrobat e duhura. Që i vogël vuante nga zemra, i kishte 
treguar Ficke një herë zonjës Dashuri, ndaj i zihej fryma 
shumë shpejt dhe pastaj, dikur BAM! Po mua më duket 
se edhe sikur të vdiste shpejt, prapëseprapë mund të 
vishej mirë ose të paktën të lante herë pas here pizhamet, 
si për shembull për Krishtlindje. 



13

Unë për vete nuk do të doja të shembesha përdhe tek 
“Edeka” përpara banakut të djathit dhe të qelbesha erë, 
pavarësisht se mund të kisha vetëm një minutë që kisha 
vdekur.

Ngaqë Ficke më kishte ngulur sytë i zgjata përpara 
fytyrës fijen e makaronës. 

– E juaja është kjo?
-Ku e more?
-Në trotuar. Zonja Dashuri tha se ka mundësi të jetë 

rigatoni. Kurse salca është medoemos gorgonzola.
- Ishte vetëm kështu, - pyeti ai me mosbesim, - apo 

ishte brenda ndonjë gjëje?
-Kush?
-Shko e bli njëherë ca tru! Makarona, budalla!
-Dhe një herë, si ishte pyetja?
Ficke kapsalliti sytë. Tani, mund të shpërthente në çdo 

minutë. 
–Nëse ishte atje mbi trotuar, makarona jote idiote, apo 

brenda në ndonjë gjë?! Kakë qeni, për shembull.
- Ja ashtu, - ia bëra unë.
-Atëherë ma jep ta shoh më mirë.
Ma rrëmbeu fijen e makaronës dhe e rrotulloi nëpër 

gishtërinj. Pastaj e futi – fijen e makaronës të zbuluar nga 
unë- në gojë dhe e gëlltiti poshtë. Pa e përtypur.

Mbylli derën dhe VUUP!
Nuk është në rregull nga trutë e kokës! Makaronën 

tjetër që do të zbuloj, kjo dihet tani, do ta përlyej ekstra 
me kakë qeni dhe do ia sjell Fickes. Po të më pyesë pastaj 
nëse ishte brenda ndonjë gjëje, do i them jo, kjo është 
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salcë bolonjeze.
Oh, ç’do vejë! Oh, ç’do vejë!

Në fakt do të kisha dashur ta krihja të gjithë pallatin me 
fijen e makaronës, po tani më kishte ikur, ishte zhdukur 
pas dhëmbëve të prishur të Fickes. E qava me lot. Kështu 
është gjithmonë kur humbet diçka: në fillim nuk të 
duket aq e mirë, po më pas, papritur, të duket makarona 
më e mirë në botë. Kështu po i ndodhte edhe zonjës 
Dashuri. Në fillim, dimrin e kaluar, nuk la gjë pa thënë 
për të shoqin, se ishte një kurorëshkelës i mallkuar, po 
ndërkohë sheh filma me dashuri njërin pas tjetrit dhe do 
të dëshironte që t’i kthehej burri.

Doja të zbrisja nga Ficke në të dytin, po pastaj ndërrova 
mendje. I rashë në fillim ziles së apartamentit përballë. 
Aty banon i riu, që ka ardhur para dy ditësh. Nuk e kam 
parë ende. Tani, megjithëse nuk e kisha më makaronën 
që kisha zbuluar, ishte rast i mirë për ta përshëndetur. 
Ndoshta më ftonte të futesha brenda. Vdes të futem në 
apartamentet e të tjerëve.

Për shumë kohë ky apartament kishte qenë bosh, 
ngaqë ishte shumë i shtrenjtë. Mamaja kishte menduar 
njëherë ta merrte me qira, se në katin e katërt ka më 
shumë dritë se në të dytin, madje edhe pak pamje, 
sepse përmes pemëve mund të shohësh spitalin e vjetër 
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petashuq urban, që ndodhet në anën tjetër të rrugës.
I riu quhet Limani Perëndimor. Kështu shkruhet në 

tabelën e ziles së tij. Ai s’ishte në shtëpi, megjithatë u 
ndjeva pak i lehtësuar. Ishte stresuese, pasi do të më duhej 
t’i drejtohesha në emër. Për shkak të perëndimit dhe 
lindjes e kështu me radhë. Se unë e ngatërroj gjithnjë të 
majtën me të djathtën, edhe në busull. Sa herë që bëhet 
fjalë për majtas dhe djathtas, në kokën time fillon të 
rrotullohet automatikisht tamburi i Bingos.

Kur po zbrisja shkallët me vrap më hipi inati. Sikur 
Ficke të mos më kishte prishur provën, do të kishte 
qenë një ditë e mrekullueshme për të luajtur me 
detektivë. Se rrethi i të dyshuarve ishte shumë i vogël. 
Për shembull, tani mund t’ia kurseja vetes katin e pestë 
me dy apartamentet shik në atik. Runge-Blaveckët dje 
ia mbathën për pushime dhe Marraku, që banon krah 
tyre, nuk është dukur as dje e as sot. Ndoshta e ka kaluar 
natën përsëri tek e dashura, që i lan edhe ndërresat. Një 
herë në disa javë e shohim Marrakun me një thes të 
madh plot me rroba atypari të dalë nga shtëpia dhe pastaj 
të hyjë përsëri, të dalë e të hyjë përsëri e kështu me 
radhë. Zonja Dashuri tha një herë se është e tmerrshme 
me këta djemtë e rinj sot, se përpara kur dilnin merrnin 
me vete vetëm një furçë dhëmbësh, kurse sot gjysmën 
e dollapit me rroba. Sidoqoftë, Marraku nuk ishte në 
shtëpi. Në kutinë e tij postare, poshtë në hyrje të pallatit, 
ndodheshin ende reklamat e djeshme. Mua më pëlqejnë 
më shumë filmat kriminalë se sa ata me të ndukura, se 
gjëra të tilla të bien si të thuash vetë në sy. 
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Në rregull, me katin e pestë mbaruam punë. Në të 
katërtin banon Ficke dhe i riu me anët e horizontit në 
emër. Në katin e tretë, përballë zonjës Dashuri, banon 
Spici. Tek ai gjithsesi mund t’i bija ziles vetëm në darkë, 
se atij i bie bretku gjithë ditën e ditës duke punuar si 
teknik dhëmbësh në një laborator në Tempelhof.

Në katin më poshtë: nëna dhe unë, kurse përballë 
gjashtë Keslerët, po edhe ata kanë ikur tashmë për 
pushime. Nga apartamenti në të dytin, pronë e Keslerëve, 
zbret një shkallë në një apartament poshtë, i cili gjithashtu 
iu përket atyre. Zotit dhe zonjës Kesler iu duhet shumë 
vend për fëmijët e tyre të shumtë.

Më shumë isha gëzuar për apartamentin në të parin, 
përballë atij të Keslerëve, pra atij poshtë atij të mamasë 
dhe timit. Aty banojnë Jule me Bertsin dhe Masudin. Të 
tre janë studentë. Por, fatkeqësisht pa praninë e makaronës 
nuk mund t’i vizitoja. Berts është krejt në rregull. Masudin 
s’e honeps dot, se Jule ka rënë në dashuri me atë në vend 
që të bjerë me mua. Kaq një herë për një herë për këtë. 
Sikur të kisha filluar të pyesja thjesht një herë atje, apo 
te Momseni plak, administratori i pallatit- që banon në 
katin përdhes. 

I gjithi dështim.
Pra, vrap në të dytin, në shtëpi.
Kur hyra në apartamentin tonë, nëna ishte përpara 

pasqyrës së artë me gjithë ato engjëj të vegjël me faqet 
buçko, në korridor. Kishte ngritur lart deri në mjekër 
bluzën e saj ngjyrë qielli dhe po sodiste e merakosur 
gjinjtë, kush e di prej sa kohësh tashmë. Unë arrita të 
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shoh në pasqyrë fytyrën e saj të menduar.
Shumë njerëz, para së gjithëve burrat, kthejnë kokën 

kur mami kalon në rrugë. Sigurisht që nuk del me 
bluzën e ngritur lart, por ngaqë ka një pamje fantastike. 
Gjithnjë vishet me fund të ngushtë super të shkurtër dhe 
me ndonjë bluzë të shkurtër të hapur shumë përsipër. 
Këto i kombinon me sandale me rripa me taka të larta 
ngjyrë argjendi apo floriri. Flokët e gjatë biondë të 
shtrirë i mban lëshuar dhe përveç kësaj vë edhe shumë 
byzylykë, varëse dhe vëthë që i tunden duke tringëllirë. 
Më shumë më pëlqejnë thonjtë e saj, që janë shumë të 
gjatë. Çdo javë mami ngjit mbi to diçka të re, si për 
shembull ndonjë peshk të vogël dekorativ vezullues, ose 
në çdo thua nga një nuse pashke të vogël. Gjithnjë thotë 
se ka një turmë burrash që e kanë qejf këtë, ndaj ajo ishte 
aq e suksesshme në punën e saj.

- Një ditë këto do të varen, - i thoshte nëna pasqyrës 
dhe mua. – Ja, po ju jap dhe dy, tre vjet, po pastaj do të 
bien viktimë e forcës së gravitetit. Jeta është një kalendar 
i mallkuar, të cilit çdo ditë i shkulet nga një fletë.

Forcën e gravitetit nuk e dija, ndaj m’u desh të 
shfletoja. Për t’u bërë më i zgjuar unë gjithnjë e kërkoj 
gjithçka në fjalor. Ngandonjëherë edhe pyes, mamin apo 
zonjën Dashuri ose mësuesin tim, zotin Vejmajer. Pastaj 
ato që gjej, i hedh në letër. Pak a shumë kështu: 
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-Po pastaj?- i thashë unë.
-Pastaj do të bëj të reja, - ma ktheu mami e vendosur. 

– Këtu në fund të fundit bëhet fjalë për asetet e mia 
qarkulluese. 

Ofshau, uli bluzën poshtë dhe u kthye nga unë. 
– Si ia çove në shkollë?
-Ja ashtu.
Ajo nuk thoshte kurrë qendra për fëmijët me nevoja 

të veçanta, se e dinte sa e urreja. Vejmajeri kishte tre vjet 
që po mundohej më kot për të rregulluar goglat e Bingos 
në kokën time. Një herë më vajti mendja t’i propozoja 
që ndoshta në fillim duhet të fikte makinën para se të 
merrej me goglat, po pastaj e lashë fare. Kur nuk i shkon 
mendja vetë, fati i tij i keq.

-Po pse të thirri Vejmajeri edhe një herë?- më pyeti 
mami. – Kujtove se dje ishte dita e fundit e shkollës?

-Për një projekt gjatë pushimeve. Diçka me të shkruar.
-Ti di dhe të shkruash? 
Ajo rrudhi ballin. 

FORCA E GRAVITETIT: Po qe se ndonjë gjë  është 
më e rëndë se vetja, të tërheq. Për shembull, Toka 
është më e rëndë se pothuajse gjithçka,  ndaj nuk 
bie asnjë poshtë prej saj. Forcën e gravitetit e 
ka zbuluar një burrë me emrin Isak Njuton. Ajo 
është e rrezikshme për gjinjtë dhe mollët. Ndoshta 
edhe për gjëra të tjera të rrumbullakëta.
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–Çfarë?
- Vetëm një hartim, - mërmërita unë. 
Çështja ishte më e komplikuar, po nuk doja t’ia tregoja 

mamit para se të bëja ndonjë sprovë të suksesshme.
-E mora vesh. – Në ballë iu zhdukën përsëri rrudhat. 

– Ke ngrënë ndonjë gjë, ndonjë doner apo...?
M’i trazoi flokët me dorë, u përkul dhe më dha një të 

puthur në ballë.
-Jo.
-Pra, je i uritur?
-Sigurisht.
- Në rregull! Po përgatis ca shkopinj peshku, - tha 

duke u zhdukur në kuzhinë. 
Unë e flaka çantën e shpinës nga dera e hapur në 

dhomën time e pastaj vajta pas mamit e u ula në tavolinën 
e bukës duke e soditur.

- Duhet të të pyes për diçka, Riko, - më tha mami 
duke hedhur gjalpin në tigan.

Koka më rrëshqiti automatikisht mes supeve. Kur 
mami më pyet për ndonjë gjë duke përdorur emrin tim, 
kjo do të thotë se ajo ka qenë e shqetësuar që më parë 
dhe, sa herë shqetësohet në shumicën e rasteve ka një 
arsye serioze. Me serioze unë nënkuptoj vështirë. Me 
vështirë nënkuptoj goglat e Bingos.

-Çfarë? – e pyeta me kujdes.
- Ka të bëjë me Mister 2000.
Sa do të kisha dashur që shkopinjtë e peshkut të ishin 

gati. Madje edhe një budalla e merrte me mend se ku 
donte të dilte kjo bisedë. Mami hapi frigoriferin duke 
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gërvishtur dhe duke e ngritur me thikë në sirtarin e 
ngrirjes, ku pakoja me shkopinj peshku ishte ngjitur nga 
të ngrirët nën një shtresë akulli blu. – Ka liruar prapë një 
fëmijë, - vazhdoi ajo. – Këtë radhë një nga Lishtenbergu. 
Tashmë i pesti. Ai para këtij ishte nga ...

-Veding, e di.
Ndërsa ata të tre përpara këtij nga Krojcbergu, 

Tempelhofi, Sharlotenburgu. Ka tre muaj që Mister 
2000 e ka lënë pa frymë gjithë Berlinin. Në televizion 
kanë thënë se ndoshta ai është rrëmbyesi më i rafinuar i 
fëmijëve i të gjitha kohërave. Disa e quajnë edhe rrëmbyesi 
“ALDI” se rrëmbimet e tij janë me çmim shumë të lirë. 
I josh vajzat e vogla në makinën e tij dhe ia mbath me to 
dhe, pastaj iu dërgon një letër prindërve: 

Të dashur prindër, po doni t’ua kthej përsëri Lucille-Marien 
tuaj të vogël, kjo ju kushton vetëm 2000 Euro. Mendohuni 
mirë nëse ia vlen të lajmëroni policinë për një shumë të tillë 
qesharake. Përndryshe do t’ua kthej fëmijën tuaj pak e nga pak.

Deri tani të gjithë prindërit e kanë lajmëruar policinë 
vetëm pasi kanë paguar dhe fëmija i tyre ka mbërritur 
i tëri përsëri tek ta. Por, i gjithë Berlini pret ditën kur 
një Lucille-Marie e vogël apo ndonjë Maksimilian nuk 
do të mbërrijë i plotë në shtëpi se prindërit kanë bërë 
ndonjë gabim trashanik. Mund të ndodhë që disa prej 
tyre të gëzohen shumë që u kanë rrëmbyer fëmijën dhe 
ndaj nuk paguajnë asnjë kacidhe haraç. Ose janë të varfër 
dhe kanë vetëm pesëdhjetë euro apo raste të tilla. Po qe 
se i jepni Mister 2000 vetëm pesëdhjetë Euro, nga fëmija 
ndoshta do t’iu mbetet vetëm një dorë. Pyetja intriguese 




