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FUTË TA PAÇA BORXH!  
  
Arsimi është njëra nga shtyllat e një shoqërie të civilizuar. Që të mbahet në këmbë kjo shtyllë 
duhet shumë punë për të bërë në krijimin-ndërtimin e saj. Për këtë shtyllë ekzistojnë shumë 
"dyer" diturie që duhet t'i hapim, duke u mbështetur në durim e sevda, pune, pa pasur thumbime 
në sy e gulçitje në fyt dhe vrer në qenie, sepse kemi pikëpamje të shumta e llojllojshmëri 
përvojash e dijesh. 
Vështirë të mbahet e fortë shtylla e arsimit me ata që kultivojnë smirën e cila shndërrohet 
në brisk që rruan veprat e mira njerëzore dhe merr si burim të sigurt çdo gjë që vendosë 
vetë. 
Detyra e mësuesit është më tepër se fisnike, veç tjerash duhet të ketë edhe dy funksione: 
si TRANSMETUES DITURIE që janë të shumtë dhe ROJTARË DITURIE, që mjerisht na janë 
rralluar . 
Në botën intelektuale, artistike e shkencore, të jesh edhe fare pak i njohur, ka disa disfavore të 
mëdha, ka një konkurencë të pashmangshme brenda llojit, por edhe jashta tij. 
Të shkruash disa libra të mirë(tregues është shitja e shpejtë e tyre në treg), ke për të ndier 
acarim të verbër prej kolegëve të llojit. Ata që janë të udhëhequr dhe të drejtuar 
vetëm nga dobia e lëverdia e çastit, botimin e librave të kolegut, e konsiderojnë si mossukses 
personal të tyre!. Ata vlerësojnë se "iu është marrë KAJMAKU dhe iu është lënë HIRRA". 
Kur nuk je prezentë flasin shumë për ty, të kritikojnë, të shantazhojnë, të përgjojnë, të pengojnë 
aq sa munden... 
 
Futë, fillimisht nuk ishe vetë Futa. Të gjithë menduam që "nyanca e ngjyrës" që e përzgjodhe 
ishte e pëlqyeshme për të gjithë ata që të shikonin. Vërtetë ishe një "transmetues" i denjë diturie 
por jo edhe "rojtar"  i saj. Shumë shpejtë u rrite dhe po kaq shpejtë u "deformove", sepse u fute 
me thashethëme në "moçalin e paragjykimeve". Zgjuarësia dhe aftësia jote jo gjithëherë ishin të 
shoqëruara me qëllimin e mirë, kështu përveç që nuk gjetën aplikim, ato shkaktuan edhe shumë 
dëme. 
Futë gjithandej nëpër "kakavijë" të rastisi t'i përbaltë "komshinjët e arave". Nga "kryeplaku" 
juaj e keni marrë këtë përgjigje: Unë, ti dhe ti dimë t'i punojmë "arat" tona, sepse si ne 
veprojnë edhe të tjerët, por të punosh "arën" e cila "shtrihet mbi beton", këtë nuk kisha 
ditur as unë, as ti dhe as ti.  
Me zell punuat që ish "shokët" e djalërisë të shndërrohën në "qiraxhinjë" të "shtëpive" që i 
ndërtuan me duart e tyre. Disa nga "të palarat" e karrieres sate tashmë i ka mbuluar dheu.  
Futë, të kalosh fillimisht nga "ngjyra e zezë" në atë "gri"  e me pas nga "gri"  në "të bardhë" 
kurrë nuk është vonë! 
Ti, "studenti nga Europa" aktualisht "komshiu" i parë që në vogli je futur në vallen e Futës. 
Konferencat dhe kongreset nëpër të cilat ke defiluar, ty nuk të kanë ofruar mundësi shtesë për ta 
kuptuar në plotësinë e tij as edhe Mendimin Kritik!. Nga "papjekuria foshnjore" të është 
"qeraveshur faqja" të cilën nuk ke ditur si ta mbrosh. Përndryshe je një "tramak pa kokrra". 
Si "zëdhënës i Futës" shumë shpejtë je ngjitur shkallëve të hierarkisë dhe atje nga "kulmi" ke 
filluar të "psh...". Turp, shumë turp "nxënësi" im. Çarshia po flet, "ka filluar me të marrë trupi 
erë". 
... "Ku e lam e ku(sh) na mbeti, 
     vaj-vatani e mjer-mileti..." 
Të gjithë ata që kanë pasur mundësi por nuk kanë shkruar atë që ia vlenë të përmendet edhe për 
ca kohë, nesër do të ikin nga kjo botë me një peng të madh. 
Megjithatë, nuk mund të kontestohet: Jo çdo titullar shkence, di dhe mundet të shkruaj libër 
shkencor të mirëfillët. 
"Shkenca ua shpërblen mundin vetëm atyre që interesohen për të". 
 
Futë, ta pata borxh! 


