LETËR VUAJTJESH
Nuk e di në do të besosh sa rëndë e kam të të kujtoj, të marr durimin
e t’i bashkoj të gjitha forcat e mia të të shkruaj letër, letër që është një
tronditje e shpirtit tim, një turbullim i mendimeve të mia, një zhytje
në dehjen frymëzënëse, një rrugë për në vuajtjet e pafund. Megjithatë,
një vrull shpirtëror dhe një rizgjim freskues i zemrës, më rilind
vetëdijen, dhe edhe pse me lot të zjarrtë që më përvëlojnë fytyrën, për
shkak se jam i pikëlluar dhe i lënduar në brendi, më jep guxim dhe
instinktivisht i urdhëron dorës mëkatare të të shkruajë një letër
përshëndetëse, të të tregojë se ndjej mungesë të madhe, shpirtërisht
jam shumë i vrarë... Thjesht, dashuria që ndiej flakshëm për ty më
bën të mos i besoj këtij realiteti të hidhur, më fut në fantazinë që më
jep shpresa, të pamundshmen ma bën të mundshme, më jep mundësi
të jem pranë teje, të të ndiej e të çmallem me bukurinë tënde të
paarritshme dhe magjepsëse. Sa botë të pafund e të përsosur kam në
kokë, saqë kam kaluar kufijtë e mendimeve normale, kam filluar të
fluturoj nëpër idetë histerike, hija jote më ndjek në çdo hap, zëri yt
më rrëmben gëzimin nga fundi i këmbëve, fytyra jote më është
tiposur rrënjësisht në zemrën e çarë nga zjarri shkatërrues i trazirave
të ndjenjave.
Jam aq larg teje, por besomë, zemrën plotësisht e kam të lidhur me
tënden, ëndrrat e mia të kanë bërë ty të pavdekshme, të ruaj si ikonë
dashurie në folenë e pëllumbave të dashamirësisë, nga intuita
papritur përdor emrin tënd, tek mua vlojnë mendime të çuditshme e
të pakapshme për logjikën e shëndoshë, bie të fle e nuk pres të
zgjohem në shtëpinë time, por pranë teje, botës së fshehur hulumtoj
të gjej portretin tënd prej floriri, kujtoj fatin tënd të hidhur, qaj pa
masë e me lotët kam bërë lumenj të zjarrtë që bashkohen në fund dhe
formojnë zjarrin vullkanik - dashurinë ideale.

Më fal nëse të rëndoj me kotësira, por nisem nga vetja dhe i jap
përparësi vetëm vetes dhe nuk më pengon, së fundi, të dëshmoj
me zërin e arsyes se jam çmendur pas teje.
Ti ke të drejtën tënde dhe mundet njohja jonë të ishte vetëm një
aventurë librash, një e kaluar e harruar, por më kupto se kam
bindje të the-lla në ndërgjegje të mos rri më në mendime, të ta
kalli shpirtin tënd të vuajtur, të marrë vesh gjithë bota se të dua
deri në amshim dhe se vetëm një fjalë e bukur jotja do të më bënte
të lumtur, do të m‘i hapte rrugët e ardhmërisë e shëndetit.
Prapëseprapë, sa i përket njohjes sonë të rastit, unë jam optimist,
shpresoj se, së paku, të kam lënë mbresa të një djali simpatik,
dashamirës të së vërtetës dhe çiltërsisë, të sjelljes e të urtisë, të së
bukurës e të dashurës.
Unë besoja se jam i dënuar të vuaj nga Zoti, të shkatërrohem nga
shkaqet absurde, të mohoj ekzistencën time, të mos pajtohem me
shoqërinë njerëzore, por tash kam kuptuar se edhe jeta ime ka
një kuptim, vlen të jetohet pasi të njoha ty, vajzën që më robëroi
qenien, ma ndau zemrën përgjysmë, më shthuri trurin...
Më bie ndërmend nata e parë kur u njohëm, natë me shi dhe
aromë dashurie, natë e shenjtë për të dy, nata që lidhi shpirtrat
tanë. Ah, si nuk më ndalen dot lotët?! Dita e nesërme na takoi
përsëri, të thashë se për pesë ditët që do të jemi bashkë, do t’i
harrojmë të këqijat, dhe do të mundohem të të bëj të lumtur.

Dhe, siç mendoj unë, ashtu ndodhi, u mundova së paku të të
ofroj dorën e një shpëtimtari. E gjithë kjo për shkak se atëherë të
konsideroja si pjesë timen, shoqe zemre, ti ishe në mua e unë në
ty, ishim një qenie me dy shpirtra, dy jetë... T’u gjeta kur ishe keq,
m‘u gjete kur kisha zbrazëti shpirtërore, filluam ta duam njëritjetrin, filluam t‘i shpalosim aftësitë tona për jetë. Por, koha bën
të veten. U ndamë çuditërisht për një kohë, kohë që më shkeli
rëndë moralisht dhe më zhduku kënaqësinë.
Tani, jam ku ta di sa larg teje, por jam me ty, jam i lumtur që u
njohëm, jam krenar dhe mburrem me ty, të ruaj të fshehtë në
zemrën time të zalisur nga dashuria. Të ruaj aty ku kam krijuar
Parajsën tonë, ku na ruajnë ligjet e zgjuarsisë shpirtërore, ku jemi
më të lumtur se e gjithë bota. Sigurisht, më pikëllon e trondit
fotografia e vetme që kam me ty, pasi m’i vret sytë kur e shoh,
më ziejnë mendimet në kokë, më kapin ethe të trishtueshme.
Sa i pafuqishëm ndjehem kur kujtoj se të lashë vetëm, në duar të
pasigurta, në një rreth që nuk të kupton, që vetëm të kurthon për
shfrytëzime materiale, që nuk dëshiron që edhe ti ta shijosh jetën,
të gëzosh të drejtat e tua morale, njerëzore, shpirtërore e
shoqërore.
Besomë, e dashur, sa mall të lotosur ndjej në veten time, sa
tendosje të rënda më sjellin dridhjen e qenies, sa mjerisht e
vajtueshëm jetoj, sa dhimbje të hekurta përjetoj, sa shqetësime e
lëndime më gërryejnë zemrën e tharë, sa e ndyrë më duket
gjithçka!

Mirëpo, as unë e as ti nuk duhet t’i humbim shpresat. Unë do të
vij një ditë të të zgjidh çdo situatë të padëshirueshme, nuk
mundem të të harroj, të mos i kujtoj sytë e tu plot sinqeritet, duart
e tua engjëllore, zërin tënd plot vullnet jete, ecjen tënde magjike
e mbretërore... Ti vetëm më prit, më prit me lulet e ardh-mërisë,
me lulet që hidhen mbi varr, unë do të vij patjetër. Do të vij sepse
ti je kështjella ime e fshehur, ku unë jetoj i sigurt dhe pa frikë, ku
gjej ngushëllimin, shpëtimin nga dreqërit e egër, e në fund, ku
ndiej atë që djeg, të vetmen dashuri!
Edhe kur isha me ty, po edhe tani përmes kësaj letre, unë kërkoj
pëlqimin tënd për një jetë të përbashkët, kërkoj të më lejosh të të
ndihmoj, të ta çliroj shpirtin e munduar, të jetojmë si burrë e grua
që me mish e me shpirt do t’i jepemi njëri-tjetrit, në të mirë e në
të keqe, në shëndet e në sëmundje, në rini e pleqëri... Unë, për
vete, dëshmoj se ti je ajo që mund të më bëjë të lumtur, të m’i
ngrejë vlerat morale, të më drejtojë jetën drejt sigurisë dhe të më
arsyetojë ekzistencën. Për mua, nuk ekziston gjë tjetër e përsosur,
përveç teje, ti je qëllimi im abstrakt, jeta e pasvarrit, dëshira
kulmore...
Shpresoj të më kuptosh vështirësinë që ndiej dhe pa marrë
parasysh të gjitha, të më presësh mirë kur të vij, mos më harrosh,
të më kujtosh, së paku, vetëm ndonjëherë. Unë nuk mundem të
të shlyej nga kujtesa ime dhe, edhe nëse nuk mund të bashkohem
me ty nuk do të të harroj as-njëherë, në mendjen time do të
mbetesh si simbol i lirisë dhe kudo që të jesh, do të vij, që për
disa momente të të shoh, nëse do të më lejosh.

Sa i përket ditëlindjes tënde, mos u hidhëro shumë me
mospraninë time. Do të dëshiroja të jem edhe unë atë natë të
madhërishme e të bekuar, por ti e di se nuk mundem. Shpresoj
se radhës tjetër ditëlindjen tënde do ta festojmë siç është më së
miri. Më beso!
Të fala të përzemërta ke nga unë dhe shpresoj se do të shihemi
sa më shpejtë! Lutem për ty dhe përzemërsisht të puth dorën nga
larg!
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