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Im vëlla, Havieri, më mori në telefon për të më thënë se kishte vendosur të padisë prindërit e
tij. Në fillim, m’u duk si shaka dhe ia vazhdova më tej. Jo rrallëherë dimë të shkëmbejmë mendime
absurde që mund të zgjasin gjithë ditën e nderme. Të dy kuvendojmë, me gjithë mend, duke thurur
argumente të pakuptimta. Na ka ëndja të besojmë se jemi ca virtuozë të ironisë. Problemet paraqiten
me bashkëbisedues të tjerë që nuk janë aq të gatshëm të hyjnë në lojë dhe të cilëve u pengon ky
qëndrim sarkastik aq pranë moskokëçarjes: vëlla e motër jemi mbi të mirën dhe të keqen dhe askush
nuk na mashtron më, se ua kemi marrë erën grackave që fshihen gjithandej. Me pak fjalë, mendova
se Havieri dëshironte të shtjellonte një nga ato temat absurde. I thashë që, nëse si pasojë e padisë së
tij, prindërit tanë do të përfundonin në burg, do të na duhej të mbanim me radhë për t’u bërë shoqëri
dhe se ai kurrsesi nuk do të mund të shpëtonte nga kjo përgjegjësi. Ai vazhdonte të fliste seriozisht
dhe tha se nuk do t’i vinte keq t’u shkonte për vizitë kur t’i vinte radha. M’u desh pak kohë ta
kuptoja që e kishte me gjithë mend.

S’ka shumë kohë që më pati thënë se tashmë kishte prekur fundin. Megjithatë, tani që toka
nën këmbë çahet përsëri, ai beson se mund të bjerë edhe më poshtë. Akoma jeton në apartamentin e
vockël që ia huazon mikesha e vet. Thotë se gjendet në një situatë ekstreme, se nuk e di më se si do
të vete përpara, se ndjehet plotësisht i shkëputur nga realiteti. Thotë se nuk ka më ura që e
bashkojnë hapësirën e papërcaktuar në të cilën jeton ai dhe realitetin ku njerëzia, më mirë apo më
keq, duket që po shpalosen. Nuk e kupton se përse gjithçka i ka dalë aq keq. Ka vendosur që do të
padisë prindërit e tij meqë, si fëmijë, kur nuk kishte ndodhur ende asgjë, ata nuk e edukuan e as nuk
e përgatitën për atë që do të pasonte, pra, atë që po vjen tani.

Jo vetëm që do të padisë prindërit e tij, që janë edhe të mitë, por është i vendosur të nisë një
proces të tërë gjyqësor ndaj Ministrisë së Arsimit, apo të Mirëqenies Sociale, ose cilësdo qoftë.
Supozohet se administrata, shteti, është përfundimisht përgjegjës për integritetin e
administratorëve. Dhe integriteti i tij është në rrezik. Shteti e ka plaçkitur, thotë ai. Nëse ai ka lindur
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me të njëjtat mundësi si gjithë të tjerët, atëherë
diku përgjatë rrugës ia kanë vjedhur ose i ka
humbur. Askush nuk ia mësoi hollësitë e
funksionimit të sistemit, paktit social apo sido që
ta quajnë. Më kërkoi ta ndihmoja, thotë se kam
shumë kontakte, që me siguri njoh ndonjë jurist
që mund t’i japë dorë për ta shqyrtuar këtë
çështje. Ai do vetëm ta udhëzojnë pak që të mos
gabojë me përzgjedhjen e avokatit. Më pyeti
gjithashtu se si i bëhet që t’i caktojnë një nga ata
avokatët që të mbrojnë pa pagesë, thjesht ashtu,
sepse të gjithë kemi të drejtë për drejtësi në këtë
botë të padrejtë.

Malva vlerëson se brenda dy vjetësh do të
jetë në gjendje të aktrojë përsëri. Sërish ka rënë
në peshë, dhe qarqet nën sy i ka po aq të errëta
sa në tre vitet e fundit. Por është gjithashtu e
vërtetë se kësisoj ajo fiton fuqi shprehëse, ajo e
cila si aktore duhet të përçojë aq shumë gjëra.
Ajo hije bën që sytë t’i duken më të mëdhenj.
Gjithmonë kanë tërhequr vëmendjen, aq të
rrumbullakët, aq të errët. Dhe plotësisht në
përputhje me buzëqeshjen e saj një çikë ironike.
Përgjegjësi i ndarjes së roleve nuk ka mundur të
marrë me mend që do të përfundonte duke i
vjedhur tërë protagonizmin një adoleshenteje të
plogët, të zbehtë e me sy të kthjellët, e cila dikur
luante rolin kryesor në serinë që deri para pak
kohësh mbante rekordin për jetëgjatësi në ekran.
E mbajtën për shumë sezone, madje edhe pasi që
skenaristët vendosën ta përjashtonin
sygjelbërtën e fishkur.

Malvës iu desh të largohej nga instituti për
shkak të filmimeve shumëorëshe dhe ngaqë
seancat e posaçme që filloi me specialistët e
zërit, të interpretimit, kërcimit e të tilla, nuk e
lejonin të na bashkëngjitej në mësim. U bë e
njohur. Desh na humbi nga sytë.

Nuk u gjendëm pranë as kur ra. Ajo e
quan „rënie“. Nuk e dimë saktësisht se çfarë
diagnoze iu përcaktua. Malva e përmbledh duke
thënë se u prish mendsh dhe e humbi fillin.
Kishte shumë frikë. Më shumë frikë sesa të dilte
në skenë. Më mirë thënë, ishte sikur pas gjithë
asaj përgatitjeje dhe ca vitesh interpretimi, të
kishte shpërthyer brenda saj frika që duhej ta
kishte ndjerë në secilën paraqitje, në secilin
sesion filmimi ku nuk të linte përshtypjen se
ishte në ankth. Ajo e zotëronte situatën dhe
kamerën. Por një ditë, i gjithë paniku i
grumbulluar befas pëlciti. Disa prej nesh nxorën
fjalë se pati luajtur letrash së tepërmi me

drogën. Ajo vë buzën në gaz, me buzëqeshjen e
saj të mrekullueshme dhe nuk sqaron nëse ka
marrë me të vërtetë shumë drogë e as nëse na
fal për të gjitha ato që kemi thënë për të.

Tani ia kanë pakësuar ilaçet. Vazhdon të
punojë në të njëjtin restorant për pesë vitet e
fundit. I pëlqen të flasë me klientët. E njohin çdo
herë e më rrallë. Ka kaluar shumë kohë që kur
më në fund pushuan së transmetuari serinë në
të cilën paraqitej. Dhe shumë të tjera janë
shfaqur që atëherë. Ajo u thotë të gjithëve që i
kanë mbetur edhe dy vjet për t’iu kthyer
aktrimit. Disa prej nesh besojnë se do ta ketë të
vështirë të kthehet në punë, megjithëse ajo nuk
e vë në dyshim fare që do ta thërrasin përsëri për
të aktruar në teatër dhe në një nga ato seritë
televizive që shfaqen tani. Por tanimë nuk është
e re si atëherë kur pati atë tërbim frike dhe
paniku, ndonëse Malva nganjëherë buzëqesh
njëlloj sikur të ishte ende në të njëjtën moshë.

Herë pas here, dikush prej nesh thoshte që
do të shkruante një pjesë teatrore posaçërisht
për të. Ka ca kohë që kur e kemi dëgjuar këtë
koment, por e dimë që ende asnjëri nuk ka
filluar ta shkruajë. Kemi një afat dy-vjeçar. Ka
mjaft kohë për ta shkruar pjesën teatrore dhe
për të bërë shumë gjëra të tjera. Por ca skena po
që i kemi dëgjuar të përshkruhen. Për shembull,
njërën që duket të jetë e para nga vepra e
mundshme, megjithëse do të ishte gjithashtu e
mundur që i gjithë montimi të shpalosej në një
akt të vetëm.

Shfaqen një burrë dhe një grua të ulur
përballë njëri tjetrit në tavolinë. Ka të ngjarë të
jenë duke ngrënë darkë ose drekë; sidoqoftë,
duke kremtuar diçka. Nga ana tjetër, gjithashtu
ka të ngjarë që tavolina të jetë thjesht një aparat
skenografik për të ulur të dy protagonistët ballë
për ballë. Dikur shkonim në teatër, por shumë
kohë më parë. Ka mundësi të kemi reshtur së
shkuari kur Malva u sëmur. Në pjesën teatrore
që do të donim ta shkruanim për kur ajo t’i
kthehet aktrimit pas dy vjetësh, burri dhe gruaja
janë në bisedë e sipër. Është e vështirë të
kuptosh se për çfarë po flasin apo ç’marrëdhënie
kanë me njëri-tjetrin. Besojmë që qëllimi kryesor
është të dëshmojmë se të gjitha marrëdhëniet
janë të njëjta, se sillemi njëlloj si në çift ashtu
edhe me nënën, babanë, vëllanë, një nxënës,
shok pune apo mik.
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