DEKADAT E TMERRIT
Ajo u quajt agjente, bashkëpunëtore e anglo-amerikanëve dhe për këtë u dënua me burg.
Si kështu?
Ndonjëherë fajin nuk e ka askush, veç KOHA dhe VENDI I GABUAR.
SHQIPËRIA NË KOMUNIZËM.
E ku është parë ndonjëherë VEND e KOHË MË E GABUAR?!
Unë quhem Doris. Jam 16 vjeç dhe vendosa të shkruaj një copëz historie të paraardhësve të mi:
historinë e xhaxhait të babait tim dhe bashkëshortes së tij.
Gjithçka nis kështu:
Romë. Sa bukur është të njihesh me atë që do të kalosh jetën në një vend të
tillë. Nuk di t’jua them me saktësi vitin e njohjes, por atë të martesës së tyre po:
Adem Balliçi (ose siç e quan im atë, lalë Demi) shefi i monopoleve në
ministrinë e financave e Blanka de Korvin, gazetarja investigative lindur në
Stamboll më 21 tetor 1900, vajza e një diplomati austriak dhe e një ruseje
martohen në vitin 1942.
Blanka de Korvin kishte një formim shumë të mirë. Ajo njihte disa gjuhë të
huaja (përfshirë këtu edhe shqipen), ishte e apasionuar pas artit, pikturës e
muzikës.
Blanka ishte gjithashtu një grua tepër bujare, e dashur dhe e palodhur. Ҫdo veprim i saj shpaloste
një virtyt. Po ju sjell një rast: një ditë, e bija e kunatit të saj i komplimentoi shallin që mbante në
qafë e Blanka, pa u menduar dy herë, e hoqi dhe ia dhuroi vajzës. Ky
gjest më ka bërë të kërkoj cilësitë që qëndrojnë të fshehura pas
veprimit. Dhe kam gjetur një zemër të pasur e të mbushur me
ngrohtësi.
Blanka dhe Ademi kishin ndërtuar shtëpinë e tyre në Tiranë dhe
jetuan të lumtur deri...
Ishte viti 1946 kur Blanka u quajt spiune e Harry Fultz-it dhe u
akuzua se pengoi punimet e tharjes së kënetës së Maliqit. Shtëpia e
tyre u sekuestrua, Blanka u burgos dhe Ademi u internua në Sukth.
Blanka qëndroi në burg deri në vitin 1954. Gjatë kësaj periudhe ajo ka njohur komunizmin e
tmerrshëm. Pse them kështu?

E keni parasysh sa i bukur është dimri... E njihni ndjesinë kur shijon bukurinë e akullt? Mendoni
se kjo është një mrekulli? Po, vërtetë është, por jo për të gjithë. Diku, dikush është duke iu
përgjëruar diellit për pak ngrohtësi.
E mbani mend që ju thashë se Blanka kishte një zemër shumë të ngrohtë? Ajo zemër e mbajti
gjallë në një prej torturave të diktaturës komuniste: zhytur në fuçinë me ujë në mes të dhjetorit.
Një dënim sprovues e torturues si ky zor se mund ta përballonte çdokush. Bashkëvuajtësi me
Blankën, një prift, e humbi betejën dhe nuk ia doli me sukses të rifitonte ngrohtësinë jetëdhënëse
pasi e nxorën nga fuçia me ujë të akullt.
Ftohtë... Sikur të ishte vetëm i ftohti! Keni
dëgjuar ndonjëherë të thyhen dhëmbët me
çekiç? Jo? Po të shkulen thonjtë me pinca?
Të digjesh me cigare a të qëndrosh i varur
kokëposhtë për 48 orë (ky i fundit një tjetër
dënim ”plot fantazi ”i diktaturës komuniste
që të jepte mundësinë të shihje botën nga
këndvështrime nga më të ndryshmet)?
Përsëri Jo? Nuk paske dëgjuar asgjë për
diktaturën komuniste.
Blanka, e lodhur, e rraskapitur, plot plagë në
Kjo letër është siguruar nga
trup e shpirt, pasi ka shlyer gjashtë vite
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burgim nën tortura të tilla sfilitëse e shumë
të tjera si këto, i lutet diktatorit: “Duke liruare munt te shkoj ne burri im në Sukth ku munt te
rimarr vehten.”. Asnjë përgjigje.
Por Blanka besonte në Zot dhe kjo ishte forca që e mbante gjallë. Falënderonte çdo çast që ishte
në jetë, pavarësisht gjithçkaje.
Ajo u lirua, pas shlyerjes së dënimit, në vitin 1954. Ishte e lirë, megjithëse në duart e saj shenjat
e prangave gdhendnin një dekadë vuajtjesh e dhimbjesh. Blanka përsëri ia doli. Edhe kur gjërat u
bënë të pamundura. Dhe atëherë kur të jetosh u bë më e vështirë se të fundosesh.
Komunizmi shfytyronte këdo. Ai la gjurmë të thella edhe te Blanka, te fiziku dhe mendja e saj,
por komunizmi nuk ia tjetërsoi dot shpirtin Blankës. Pasi kishte lënë pas në një dhomë të errët
prangat e diktaturës, ajo rifilloi jetën, aq sa mund të quhet “jetë”. Një tjetër kujtim: Blanka një
ditë kishte dalë për të psonisur dhe teksa kërkon të hollat për të paguar, nuk i gjen ato në xhep.
Dikush ia kishte vjedhur. Kur e tregoi këtë histori, butësisht e qetësisht tha: “ Përderisa i ka
vjedhur, ai njeri duhet të ketë pasur më shumë nevojë se unë”.
Si mundet njeriu të përcjellë kaq shumë mirësi e mirëkuptim edhe pas gjithë atyre vuajtjeve?!

Dhimbja rikthehet më 25 dhjetor 1962, kohë kur ndërron jetë bashkëshorti i Blankës, Ademi.
Krahas dhimbjes për largimin nga jeta e të shoqit, Blanka përballet edhe me akuzat e
komunistëve: vrasëse e të shoqit. Blanka arrestohet përsëri. Por, për fat të mirë, pas dëshmisë së
familjarëve të Ademit për pafajësinë e saj, Blanka lirohet.
Pas një viti, në 1963, Blanka mundi të kthehet në Itali. Ajo u betua të mos tregonte asgjë nga ato
që përjetoi në Shqipëri sepse nuk donte të rrezikonte jetën e familjarëve të Ademit (ajo i kujtonte
ata me dashuri me ndonjë dhuratë apo kartolinë urimi).
Dëshira dhe shpresa e vetme e Blankës ishte
gjetja e së ëmës. Nuk dinte në ishte gjallë dhe
a e priste të kthehej. Mesa duket, besimi në
Zot shpërblehet në mënyra të ndryshme.
Blanka arrin të bashkohet me të ëmën. Ajo
jetoi edhe disa vite të tjera. Ndahet nga jeta në
Zagreb më 6 tetor 1985, në një aksident
automobilistik.
Mundësoi
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Kjo është historia e shkurtër e të afërmve të
mi në komunizëm. Duke qenë se nuk kam
mundur ta jetoj këtë periudhë, nuk e kam menduar kaq të frikshme. Por nga kjo histori që unë
solla këtu, kam arritur të kuptoj rëndësinë e kohës ku jetojmë sot, lirinë e individit e të fjalës.
Këto (afro) pesë dekada që errësuan Shqipërinë, nuk duhen lënë në harresë. Ato duhet të jenë
kujtesa që i jep rëndësinë dhe vlerën e duhur të tashmes.

