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“Do
shihemi
shumë
shpejt
Zoti J.”

“See you very soon

Mister J.”



Nëse
arrij të bëj
dicka me
duar
të pastra

if I manage

to do something

with clean hands

Numer special E diel, 04 tetor 2009



Ishin thyer
të drejtat e
viktimave
SE PARI
SEPSE NUK
DO TE KETE
ME SE
FUNDMI
E HËNË. Për t’ia filluar, nëse arrij të
bëj dicka me duar të pastra në aparta-
ment, cdo gjë do të shkojë mirë. OK.
Pastaj nëse arrij të laj duart përsëri dhe
të bëj një tjetër gjë me duar të pastra
në apartamentin tim, si psh të lëvizu-
rit e dosjes së taksave, cdo gjë do të
nisë si duhet por më pas do të mbetem
pa frymë dhe do digjem. Po djersij,
ulem, ndez një cigare që të rifilloj të
marr frymë, por nuk ndihem aspak
më mirë. Marr frymë rëndë dhe nuk
jam mirë. Do më duhet të dal jashtë
nga apartamenti dhe të ec përreth.
Ceqet sot duhet të më kishin kaluar
në llogarinë time bankare, është e
hënë, por meqë i derdha të premten
dhe jo direkt e tek agjencia ime,
mund të ndodhë që të shkoj atje e të
dal pa gjë, por s’rri dot më i mbyllur
në apartamentin tim, këtu s’po marr
dot më frymë, jam duke u dridhur nga
pak dhe shkoj tek dera e kthehem
përsëri dhe ndez një cigare tjetër.
Nuk ndihem dhe aq mire, marr porto-
folin dhe kartën brenda tij dhe eci deri
tek dera kryesore, ndal dhe vendos të
mos e shuaj radion. Dera e dhomës
së dytë të gjumit është e mbyllur
mirë. Shfryj përpara se të dal jashtë,
kontrolloj në e kam “kartën” manjetike
dhe celësat, kthej kokën për të hed-
hur një vështrim të shpejtë nëse
gjithcka ishte në vendin e vet.

Një nga objektivat e kësaj pune ka të
bëjë me praktikën e të emërtuarit të
armikut - [Për ta zvogëluar dhe
kufizuar këtë studim, termi “denom-
inacion” do të përdoret në mënyrë të
përgjithshme, e nganjëherë pa qëllim,
meqë “emërtim”, “referent” dhe
shumë fjalë të tjera janë marrë nga
gjuhësia, semantika, pragmatika dhe
leksikologjia në zhvillimin e tyre dhe
modelet “përgjithësuese” në kuadër
të një studimi si ky janë të zbat-
ueshme] – në fushën e doktrinave
ushtarake të cilat u zhvilluan gjatë
Luftës së Ftohtë. Një nga karakteris-
tikat kryesore të tyre ishte të arrije të
gjeje veprime eficente menaxhimi,
bashkërenduese dhe shtrënguese, dhe
veprime të shkatërrimit total, drejtuar
jo drejt një armiku që vjen ekskluzi -
visht nga kufijte e jashtëm, por drejt
një armiku që vepron brenda vendit,
që del nga brenda territorit të vendit
ose nga Perandoria, duke e marrë si
të drejtë të kombësisë atë bazuar mbi
vendin e lindjes (së paku në Francë)
dhe duke praktikuar forma të vecanta
të një lufte në gjendje të përgjumur –
në zemër të kësaj nyjeje dhe bërthame
nën pranimin joushtarak “të djepit”  ;
një armik që mjeshtëron gjuhën
rrjedhshëm ; një armik i akorduar mirë
në tenxheren e përbashkët kulturore,
sociale dhe politike ; një armik me
rrënjë për ta thënë shkoqur. Doktrinat
ushtarake si rrjedhojë morën emërtime
të reja në Francë : doktrina e “luftës
revolucionare” (DWR) 1, luftë e
pabindur  2 ose strategji e tërthortë  3.
Pa përmendur, përtej kodifikimeve
doktrinore, përvoja Greke, Argjen -
tinase, Turke… në këtë fushë, e
shumë shpesh ndodh që të ndikojnë
mbi këtë apo atë kodifikim doktrinor
e ndërkohë duke e ushqyer edhe me
eksperimentet e tyre, e duke i testuar
nën regjime më komplekse të ndër-
lidhura me të sipër-emërtuarin e
ndryshueshëm “strategji të tërthorta”

• 1. Konsultohu për informacion mbi
këtë temë, P. Paret, Luftërat Revo lu -
cionare Franceze nga Indokina tek (…)» 
• 2. R. Girardet, «Réflexions� critiques
sur�la�doctrine�militaire�française�de�la

guerre»
• 3. Shiko, Général Beaufre, Stratégie
de�l’action, Paris, A. Colin, 1966.

E di se gjithcka është në rregull, por
kontrolloj edhe nje herë derën e
dhomës së dytë të gumit dhe vendos
të lë dritat e korridorit të ndezura
dhe pastaj ngre zërin e radios me
shpresën se ceqet janë derdhur

The victim’s
rights were
flouted.
FIRSTLY
BECAUSE
THERE WILL
BE NO MORE
FINALLY
MONDAY. To start off with, if I man-
age to do something with clean hands
in the apartment, everything will be
all right. OK. Then, if I manage to
wash my hands again and do another
thing with clean hands in my apart-
ment, like putting the tax file away,
everything will start off just fine but
then I’d be out of breath and hot.
I’m sweating, I sit down, light a cig-
arette to get my breath back but I
don’t feel any better, I’m breathing
hard and I’m not well. I’ll have to get
out of the apartment and walk
around.
Today, the cheques should have been
credited to my account, it’s Monday,
but since I deposited them on Friday
and not directly at my agency, it
could be that I’d go out for nothing
but I can’t stay shut up in my apart-
ment any longer, I’m suffocating in
here, trembling a little and I go to the
door but I turn back and light another
cigarette. I’m not feeling so well but
I take my wallet and the card inside
and I walk to the front door, stop and
decide not to turn the radio off. The
door of the second bedroom is well
shut. I puff a bit before going out,
check that I have the magnetic
“patch” and the keys, turn around
for a quick glimpse to see if every-
thing’s in its right place.

One of this task’s objects concerns the
practice of naming the enemy - [In
order to reduce and precisely cir-
cumscribe this study, the term
“denomination” will be used in a
generic manner, at times reluctantly,
since “designation,” “referent” and
many other loan words from linguis-
tics, semantics, pragmatics and lex-
icology in their development and
‘generative’models are pertinent in the
framework of such a study] – in the
scope of military doctrines which
emerged during the Cold War. One of
their principal characteristics was to
think up efficient management of
coactive, coercive action, and the
action of annihilation, not directed
towards an enemy coming exclu-
sively from outside boundaries, but
towards an enemy operating from
inside the country, emerging from
the national territory itself or from the
Empire, emanating from the right to
nationality based on place of birth (in
France at least) and practicing singu-
lar forms of latent war – in the actual
heart of this nodal and nuclear in its
non-military acceptation “cradle”- ; an
enemy who fluently masters the lan-
guage ; an enemy assuredly in tune to
the historic, cultural, social, political
melting pot ; an enemy with roots to
put it in a nutshell. The military doc-
trines consequently took on new
appellations in France : the doctrine
of the “revolutionary war” : (DRW)1,
subversive war 2 or indirect strategy 3.
Without mentioning, beyond doctri-
nal codifications, Greek, Argen tinian,
Turkish experiences… in this area,
which, very often, come to influence
this or that doctrinal codification
while alimenting it with their exper-
imentation, regurgitated under more
complex regimes because they are
interlinked with the above-named
protean “indirect strategies.”

•1. Consult, for information on this sub-
ject, P. Paret, French Revolutionary
Warfare from Indochina to (…) » 
•2. R. Girardet, «Réflexions critiques sur
la doctrine militaire française de la
guerre»
•3. See, Général Beaufre, Stratégie de
l’action, Paris, A. Colin, 1966.

I know that everything’s in order but
I check the door of the second bed-
room once more and decide to leave
the corridor lights on then I turn up
the volume of the radio hoping that
the cheques have come through.

Kam ardhur
në aparta-
mentin tim
rreth orës
tetë e
gjysmë të
darkës
E MARTË. Kam ardhur në aparta-
mentin tim rreth orës tetë e gjysmë të
darkës, dita ishte e gjatë, paksa si
gjithë ditët dhe nuk kam patur kohën
të mbaroj ditën time të djeshme. Laj
duart dhe hedh uthull të bardhë,
kripë deti dhe ujë që të ziejnë në një
tenxhere gjelle për të hequr atë që
kishte mbetur e ngjitur nga mbrëmja
e djeshme dhe pastaj e vë mbi një
flakë të ulët. Dje ceqet nuk ishin
derdhur ende në llogarinë time
bankare kështu që nuk munda të
tërheq para. Isha i bezdisur teksa
kthehesha dhe verifikova se dhoma
e dyte e gjumit ishte e mbyllur mirë.
Sot, shkova vonë në shtrat dhe u
zgjova nga zilja e telefonit kështu
që nuk u përgjigja. Ishte rreth mes-
ditës. Tani i lidh dy herë lidhëset e
këpucëve sepse vura re se më zgjid-
hen vazhdimisht, por e marr shtruar
në mënyrë që ato të jenë gjithnjë të
kryqëzuara e në një nivel. Më
dhëmb pak kurrizi prandaj shkoj të
ulem dhe ndez një cigare. Telefoni
nuk më ka zgjuar mirë, ende nuk
kam bërë gjë me duar të pastra në
apartament. Shkoj t’i laj dhe ngrë
nga tapeti dicka që duket si një fije
peri të cilën shkoj ta hedh në cantën
e madhe të gjelbër të plehrave.
Duhet të blej ca më shumë nga to.
Jam i lodhur së përkuluri shpinën, së
palosuri të shtyllës kurrizore për të
mbledhur fije dhe thërrime, thërrime
që i gjej ende kudo nëpër shtëpi edhe
kam pothuajse një vit që nuk ha
bukë apo biskota. Do të dal jashtë
për pak, por do të ndez një cigare
tjetër, të ul zërin e radios. Dhe shpre-
soj të mund të tërheq ca para, tetë
euro do të ishin mjaftueshëm. E
mendoj gjatë dhe pothuajse harroj
tenxheren e gjellës në zjarr.
Më vonë në ktë mbrëmje të marte,
shoh serialë televizivë pa parë apo
pa kuptuar gjë, më pas dalin rekla-
mat dhe qesh gjatë klipit MMA
Zero, tre miq të mirë po bëjnë qejf
dhe nuk kanë halle a shqetësime falë
MMA-se. Ndihem pak më mirë por



më duhet të vazhdoj të shkruaj për
ditën time. Në ditë ka vetëm njëzet e
katër orë, sic thonë të tjerët, dhe mes
puënve të shtëpisë, të larit dhe të
punuarit, është e vështirë të mbash
një ditar. E kthej sobën nga dhjeta
tek dyshi që ta lë uthullin, kripën
dhe ujin të tymosë që të lërë një erë
të ëmbël pastërtie në kuzhinë, në
tenxhere. Mjafton kjo për të mbaruar
punën e pastrimit, ose më mirë
punën e kruajtjes së tenxheres pa
dëmtuar pajisjet e kuzhinës time
teksa sigurohem se përzjerja është
duke u nxehur pa u derdhur sepse
funksionon vetëm nëse zjen. Ngrita
zërin e radios dhe dola për më pak se
gjysmë ore, pak a shumë, pasi kon-
trollova : celësat e shtëpisë dhe
kartën manjetike që hap derën krye-
sore në korrdorin hyrës, nga e cila
unë dal dhe që është në xhepin e
djathtë të përparmë, në xhepin e
vogël që quhet xhepi i cakmakut
kam vënë ilacet e mia ; dhe në
xhepin e majtë të përparmë kam
vënë portofolin, kartën e kreditit,
gjithcka duket e përsosur, por
shmanga më të keqen duke u ulur
dhe një herë e duke ndezur edhe një
cigare tjetër ; kjo më dha mundësi të
bëj një kontroll të dytë

“Luftë Revolucionare” (DRW)

Luftë e pabindur apo strategji

e tërthortë

Në këtë kontekst specifik doktrinal
një qëndrim për gjuhën : ndërtimi
institucional i armikut të brendshëm
përmes një “udhëzuesi” metaforash të
natyrës mjeko-kirurgjikale (MMC).
Si shembull do të citojmë një pjesë të
raportit Të� mësuarti� e� Luftës� së
Indokinës i publikuar në vitin 1955
nga Kryekomandanti i Lindjes se
Largët në të cilin lexojmë : “Rezul -
tatet aktive përfshijnë vetëm veprimet
e ‘kontrollit të sipërfaqes’të cilat kanë
për qëllim fshirjen�nga�faqja�e�dheut4

të rebelëve në rajon. Kjo ndërhyrje
kirurgjikale bazuar në analizën e
vendeve më të këqija dhe në fshatra
që janë ende relativisht vende të shën-
detshme duhet të arrijë të heqin indet
e gangrenizuar dhe të hapin rrugën
për shërim, i cili con drejt paqes.” 5

Vec këtyre teksteve me sinteza
teknike të përgatitura nga brenda
ushtrisë ne mund të hasim përdorimin
e MMC-së në punë më teorike që
kanë të bëjnë me psh. “strategji të
tërthorta” në kontekstin e Luftës së
Ftohtë. Gjenerali Beaufre zgjodhi
këtë mënyrë për të emërtuat një
numër të caktuat kapitujsh dhe
nënkapitujsh në librin e tij Strategjia
e�Veprimit 6 ; “Veprim dhe Diagnos�-
tikim Politik” (p.31) ; “Analiza e
Konceptit të Veprimit” (f.53) ; “Ana�-
tomia e Forcës : Niveli i Veprimit”
(f.81) ; “Inventari Politik dhe
Diagnostik” (f.82) ; “Inventari Strate -
gjik dhe Diagnostika�Strategjike”
(f.86).



•4. Këtu do të nënvizojmë cdo karakteristikë
që ka të bëjë me MMC.
•5. Kryekomandanti në Lindjen e Largët, Të
Mësuarit e Luftës së Indokinës, fasc. II, 1955,
(…) 
•6. Général Beaufre, Stratégie�de�l'action,�op.
quoted., 1966.

Së pari pothuajse harrova ato tre apo
katër euro që i kisha lënë si kusur, në
xhepin tim të mbrapëm të djathtë për
rastin nëse paratë nuk do më ishin
derdhur ende në llogarinë time per-
sonale, dhe kisha celularin tim me
vetëm disa impulse për të marrë M.
me të cilin kasha fiksuar një takim
pak kohë më parë por M. më njeh
mirë dhe e di që unë jam shpesh
vonë. Nuk kam kujtesë për kohën.
Ka vetëm njëzet e katër orë në ditë
dhe ato kajlojnë shpejt kur, sic thotë
babai i I. Al., një të dashure të vjetër
“Ajo që është bërë nuk ka për t’u
bërë”. Prandaj ha darkë paksa si
shumë vonë por i laj pjatat men-
jëherë pas saj sepse askush nuk ka
qejf të shohë pjata të pista me yndyrë
kur cohet në mëngjes, lan dhëmbët
dhe lan duart. Edhe kur i lë të zbuten
në ujë gjithë natën – ose gjatë kohës
tënde të gjumit të marrë nga koha
jote e të jetuarit – përndryshe ato
qëndrojnë me yndyrë si tufë pulash
me sytë gjithë kohës mbi to. Në
apartamentin tim uji zjen shumë
shpejt, kështu që mund t’i laj pjatat
vonë në mbrëmje pas darkës. Për të
parë M. kisha bërë një itinerar. Do të
merrja tramvajin dhe pastaj metronë.
Por së pari ndalova të merrja tetë
eurot dhe funksionoi, ishte shumë
nxehtë por unë u ndjeva pak më
mirë. Kishte një erë të lehtë edhe
pse ajri po më ngjishej në mushkëri
dhe bleva kajsi të thata dhe bajame
rreth orës një mbasdite, duke kaluar
përmes banakut të pagesave “vetëm
më pak se dhjetë” me qumësht, lëng
frutash dhe caj të ftohtë. U ktheva në
apartamentin tim për të lënë cantën
duke u menduar në ta lija tek dera e
kuzhinës apo dera e frigoriferit.
Vendos ta lë cantën në të majtë të
frigoriferit të mbështetur pranë dër-
rasës që shërben për të prerë
ushqime e të cilën e kisha vënë në të
njëjtin vend. Kontrollova edhe një
herë që dera e dhomës së dytë të gju-
mit në apartamentin tim ishte e
mbyllur dhe madje e hapa përgjysmë
dritaren pa hapur tendën. OK. Tek
stacioni i tramvajëve bleva një biletë
një-rrugëshe me kusurin që kisha
lënë në xhepin e mbrapmë të majtë.
Dy gratë përpara meje nuk dinin si të
kthenin levën dhe të bënin të vlef-
shme biletën. Isha pak i irrituar për
shkak të të nxehtit dhe për arsyen 
se ato po e zgjasnin kaq shume.
Tramvaji arriti shpejt dhe unë hoptha
në mes, aty ku tundet e përdridhet
nëpër kthesa, dhe po i thoja vetes se
me aq shumë njerëz në tramvajë nuk
kisha ndër mend ta bëja të vlefshme
biletën time. Isha pak nervoz por
mbi të gjitha kisha nxehtë, dhe
preferoj të qëndroj në këmbë në të



njëjtin vend, vecse kur vërtet ka
shumë njerëz që më përplasen por
unë gjithmonë insistoj të qëndroj në
këmbë. I vetmi problem ishte që më
duhej të mbahesha pas një hekuri
dhe megjithë këtë vapë dhe gjithë
ata njerëz që e kishin kapur atë, cdo
hekur do ishte bërë i ngjitshëm ose i
lagur. Që ta provoje këtë, nëse shihje
mirë mund të dalloje në të shenja
gishtash, shenja duarsh që ishin
mbajtur më parë tek ky hekur.
Tramvaji u nis. Unë vështrova
njerëzit brenda tij.
Jashtë, një burrë ishte shtrirë, sikur
të ishte duke marrë një sy gjumë nën
hijen e tramvajit, me duart të hapura
e të thyera me dysh dhe me dorën e
djathtë të lidhur fort pas një cante
prej letre, me këpucë të cuditshme
gati të hequra këmbësh si cizma të
shkurtra shiu, si të shkrira nga dielli
apo si të kafshuara apo të sapo dala
nga mikrovala; askush nuk e vriste
mendjen për të. As unë. Pashë rreth
e rrotull por nuk kishte asnjë polic a
zjarrfikës. Kisha hipur shpejt në një
tramvajë që kishte mbërritur
nxitimthi. Vura re njerëzit brenda
dhe dëgjoja biseda në gjuhë të
ndryshme, kisha nxehtë, një grua
zezake i lëshoi vendin një gruaje
shtatzënë, ndoshta marokene, dhe
vajza e zonjës së gjatë zezake qën-
droi e ulur dhe i tha disa fjalë të thata
të ëmës e cila u përgjigj në n jë gjuhë
që unë nuk e kuptoja: “E di se c’do
të thotë të jesh shtatzënë” e përk-
theva unë në mendjen time dhe men-
doj se jam pothuajse i sigurt dhe i
bindur që ky ishte përkthimi i duhur
se ajo e tha këtë gjë në një gjuhë të
panjohur dhe që unë e dëgjova në
mendjen time. Gjithsesi kisha dhim-
bje koke dhe kisha nxehtë.
Dy të dehur po flisnin për ato që
kishin arritur të merrnin në fund të
ditës së pazarit tek tregu, djathë, per-
ime: “E di, atë gjënë e kuqe dhe të
bardhë, ajo kishte pak nga ajo, fola
me të në telefon, haje përpara kon-
trollit mjekësor, më duket se është
lakër, por e kuqe, apo jo, e kuqër-
remtë, po kështu tha, është e kuqër-
remtë… tha ajo… “Isha ende në të
njëjtin vend, në mes aty ku trami
lëviz rreth kthesave e qosheve dhe
një nga zotërinjtë e dehur më shkeli
në këmbë, kisha të nxehtë, hoqa
syzet dhe i fshiva me një nga pecetat
që nuk lënë push dhe e pashë, ai tha
më fal dhe dhe unë vazhdova ta fik-
soj pa i thënë gjë sepse kisha dëgjuar
bisedën e tyre. Edhe pse foli vetëm
njëri prej tyre sepse tjetri ishte
shumë i dehur, dukeshin që do të
zbrisnin në stacionin tjetër, tek spi-
tali. Zbritën, unë kisha më pak nxe-
htë dhe dhimbja e kokës ishte ende
aty por ai kishte shkelur mbi këmbën
time të djathë, por nuk kishte shumë
rëndësi sepse tanimë kisha një shpirt
të shpërblyer ndaj dhe qëndrova
drejt, sytë e mi u qepën pas njerëzve
në tramvajë pa i njohur. Ashtu si unë
edhe ata.

Sapo dola nga tramvaji dhe hyra në
metro, ishte nxehtë më pak dhe
udhëtimi ishte pa ndalesa. Vendosa
të mos e përdor biletën sërish dhe
hyra me një burrë i cili më lejoi të
hyja pas tij por la pas edhe një psh-
erëtimë të gjatë pa m’i hedhur fare
sytë. Isha në stacion, dorën e kisha
shpesh në xhepin e majtë të për-
parmë aty ku ishte karta ime dhe
portofoli, dhe nuk kisha harruar të
ajrosja apartamentin dhe kisha hapur
derën e dhomës së dytë të gjumit për
shkak të erës së tymit të duhanit.
Stacioni ishte bosh.
Trajtimi pas shërimit më ka cliruar
nga një peshë gjigande. Mund të
shkoj në apartamentin tim dhe mund
të dal jashtë apartamentit tim nëse
vazhdoj të marr frymë si duhet, të
marr frymë thellë përmes hundës
dhe ta nxjerr frymën jashtë nga goja
duke ndjerë se si zgjat kjo gjë dyfish
dhe se si diafragma punon si motorr.
Ashtu si vendi ku lëviz tramvaji, një
sistem i vogel hidraulik, një motorr
i vogël me mbushje direkt me naftë.

I’ve just
come back
in to my
apartment
around
eight thirty
in the
evening
TUESDAY. The day was long, a bit
like all other days and I haven’t had
time to finish my day yesterday. I
washed my hands and I put white
wine vinegar, sea salt and boiling
water in the stew-pot to take away
what stuck on yesterday evening,
then I put it over a low flame.
Yesterday the cheques still weren’t
credited to my account so I couldn’t
take out any money. I was annoyed
coming back yesterday and I veri-
fied that the second bedroom was
well closed. Today, I went to bed
late and I was woken up by the tele-
phone so I didn’t answer. It was
around noon. Now I double-tie my
laces because I realized that they
kept coming undone, but I take a

long time so the flat laces don’t turn
over and stay nicely straight and flat,
correctly crossed unlike the tele-
phone cables that get all tangled up,
I take my time so they’re always
crossed over flatly. My back hurts a
bit so I go to sit down and I light a
cigarette. The telephone didn’t wake
me up well, I haven’t done anything
with clean hands in my apartment
yet. I go to wash them and I pick up
what looks like a piece of string on
the carpet that I go to throw away in
the giant green rubbish bag. I’ll have
to buy some more. I’m tired of bend-
ing over, of bending my spine to
pick up fibres and crumbs, crumbs I
still find all over the place even
though I’ve stopped eating bread or
biscuits for almost a year. I’ll go out-
side a bit but first I’ll take another
cigarette, turn down the radio and
hope I’ll be able to take out some
money, eighty euros should be
enough. I think it over and I almost
forget the stew-pot on the stove.
Later on this Tuesday evening, I’m
watching a television series without
seeing or understanding it, then the
ads come on and I smile during the
MMA Zero Worries clip, three good
friends are having a good time and
have no worries or problems thanks
to MMA. I feel a bit better but I have
to keep on writing about my day.
There are only twenty-four hours in
a day, as they say, and between
housework, washing and working,
it’s difficult to keep a diary. I turned
down the hotplate from ten to two
leaving the smoking vinegar, salt
and water, leaving a sweet smell of
cleanliness in the kitchen, in the
stew-pot. It’s enough to finish the
cleaning job, or rather scrubbing job
without damaging my kitchen equip-
ment while I make sure that the mix-
ture is heating up without boiling
over because it only works if it’s
simmering, I turned up the radio and
I went out in less than half an hour,
more or less after checking every-
thing: the keys of my apartment and
the magnetic badge which opens the
first door in the entrance hall which
is the one I go out from are in my
front right pocket, in the little pocket
called the lighter pocket I’ve put my
pills ; and in the front left pocket my
wallet, my credit card, everything
seems perfect but I’ve avoided the
worst by sitting down again and
lighting another cigarette : that
enabled me to make a second check.

“Revolutionary War” (DRW),

Subversive war or indirect

strategy

In this specific doctrinal context, a
permanence of language : the institu-
tional construction of the interior
enemy through an ‘instruction’of
metaphors of medical-surgical
nature (MMC). As an illustration,
we will quote an extract of the report

Teaching�the�Indochinese�War pub-
lished in 1955 by the Chief
Commander of the Far East, in
which one reads : “The active results
only include the actions of ‘surface
control’which aim at eradicating4

the rebels dissimulated in the region.
This surgery, based on the diagnos-
tic of the most contaminated locali-
ties and of villages which are still
relatively healthy, must bring about
the removal of gangrened tissue and
open the way to convalescence,
which lead to actual pacification.”
5. Beyond these texts of technical
synthesis from inside the army, we
may also come across usage of the
MMC in more theoretical works
dealing with, for example, “indirect
strategy” in the context of the Cold
War. The General Beaufre resorted
to this form of trope to label a certain
number of chapters and sub-chap-
ters in his book Strategy�of�Action6 ;
“Action and Political Diagnostic”
(p.31) ; “Dissection of the Concept
of Action” (p.53) ; “Anatomy of
Force : the Level of Action” (p.81) ;
“Political Inventory and Diagnostic”
(p.82) ; “Strategic Inventory and
Strategic Diagnostic” (p.86).

• 4. We will hereby underline any character-
istic pertaining to MMC.
• 5. Chief Commander in the Far East,
Teaching the Indochinese War, fasc. II, 1955,
(…) 
• 6. Général Beaufre, Stratégie� de� l'action,

op. quoted., 1966.

Firstly I almost forgot the three or
four euros I had left in change, in my
back right pocket in case the money
wasn’t credited to my personal
account yet, and my cell phone with
the few units left to call M. with
whom I had a date fixed a while
before but M. knows me well and
knows I’m often late. I have no
memory for time. There are only
twenty-four hours in a day and they
pass by fast when, like the father of
I. Al., an old girlfriend, would say,
“What is done is not to be done.”
That’s why I have dinner a little too
late but I do the dishes straight after
because nobody likes to see greasy,
dirty dishes when you wake up, get
up, brush your teeth and wash your
hands. Even if you leave them to
soak all night – or during the time of
sleep taken from your personal time
of living -, because otherwise they
stay greasy like chicken stock with
eyes floating in it. In my apartment,
the water gets boiling hot very fast
so I can do the dishes late at night
after dinner. To see M., I had worked
out the itinerary, I was going to take
the tram and then the metro. But first
I stopped to take out eighty euros
and it worked, it was very hot but I
felt a bit better. There was a slight
wind even though the air was weigh-
ing down on my lungs and I bought
dried apricots and almonds around
one o’clock in the afternoon, passing

through the “less than ten items”
cash register with milk, fruit juice
and iced tea. I went back to my
apartment to drop off the bag, hesi-
tating as to whether I should put it by
the refrigerator or the kitchen door.
I chose to put the bag on the left of
the refrigerator propping it up
against the cutting board that I had
already put in the same place. I
checked once more that the second
bedroom’s door in my apartment
was closed and I even half-opened
the window without opening the
blinds. OK. At the tram station, I
bought a one way ticket with the
change I had in my back left pocket.
The two women ahead of me didn’t
know how to turn the lever and val-
idate their purchase. I was a little
irritated, because of the heat and
because they took so long. The tram
arrived quickly and I climbed in the
middle, where it shakes when it goes
around corners, and I thought to
myself that with so many people in
the tram I wasn’t going to validate
my ticket. I was a little nervous but
above all I was hot and I prefer
standing up in the same place,
except if there are really too many
people who bump into me but I
always insist on standing. The only
problem was that I had to hold a bar
and with all this heat and all the
hands that had already held it, any
bar would be sticky or wet. To prove
it you could see hand prints if you
looked well enough, the handprints
of other hands that held the same
bar. The tram left. I looked at the
people inside.
Outside, the man who was lying
down, like he was having a nap in
the shade of the tram shelter, his fly
open, arms folded and right hand
tensely gripped around a paper bag,
with funny almost falling off shoes
like short boots against the rain, as if
they had melted in the sun or were
chewed up or just out of a
microwave oven ; nobody worried
about him. Me neither. I looked
around but there weren’t any police-
men or firemen. I had climbed
quickly into the tram which had
arrived fast. I observed the people
inside and I listened to conversations
in all different languages, I was hot,
the black lady gave her seat to a
pregnant, maybe Moroccan lady, the
daughter of the tall black lady stayed
sitting and said a few dry words to
her mother who replied in a lan-
guage I didn’t understand: “I know
what it’s like to be pregnant.” I trans-
lated in my head and I think, I’m
almost sure and certain, that it was
the right translation, that she actually
said that in a language I don’t under-
stand and that I could hear in my
mind. Anyway, I had a headache and
I was hot. The two alcoholics were
talking about what they salvaged at
the end of the market, cheese, veg-
etables : “You know, that red and



white thing, she had some, I talked
to her on the phone, you eat it before
the medical exam, I think it’s cab-
bage, you know cabbage, but red, or
not, radishes, there you are, it’s
radishes… she said…” I was still in
the same place, in the middle where
it moves when the tram turns around
a corner and one of the two alco-
holic gentlemen stepped on my foot,
I was hot, I took off my glasses and
wiped them with one of those tis-
sues which don’t leave any fluff and
I looked at him, he said sorry and I
continued to stare at him without
saying anything because I had heard
their conversation. Even if just one
of them spoke because the other was
too drunk, they were obviously get-
ting off at the next stop, at the hos-
pital. They got off, I was less hot
and the headache was still there but
he stepped on my right foot, it did-
n’t matter because I have a compen-
sated soul now and I stood up
straight, my eyes riveted on people
in the same tram without knowing.
At the same time as me.

As soon as I was out of the tram and
in the metro, it was less hot and the
trip was direct. I decided to skip the
ticket again and to go through with
a man who let me in after him but let
out a big sigh without really looking
at me. I was on the platform, my
hand was often in my front left
pocket where my card and my wal-
let were, and I hadn’t forgotten to
air my apartment and the door of the
second bedroom because of the
smell of tobacco. The platform was
empty.
The post-treatment really relieved
me of a giant weight. I can go in my
apartment and I can go out of my
apartment if I continue to breathe
properly, breathing in deeply
through the nose and breathing out
through the mouth to feel how it
lasts twice as long and how the
diaphragm works like a little motor.
Like the place where the tram
moves, a tiny hydraulic system, a
tiny motor with direct fuel injection.

Nuk munda
të fle
mbrëmë,
ishte shumë
nxehtë dhe
nuk ndihem
shumë mirë.
E MËRKURË . Nuk munda të fle
mbrëmë, ishte shumë nxehtë dhe
nuk ndihem shumë mirë. Mendoj të
“marr” të mërkurën pushim sepse në
fund të fundit s’e kam ndezur ende
lavatricen apo s’e kam larë dyshe-
menë e dhomës së ndenjes. Si fillim
ulem dhe ndez një cigare, duhet të
mësosh se sit ë organizosh ritmin
tënd biologjik. Ky është mësimi i
parë themelor që të japin në Qendrën
e Ripërshtatjes, së bashku me
mësimet për higjenën personale.
Duhet të marrësh kohë të mendosh
për të tashmen, ditë pas dite, njëherë
një gjë e një herë një tjetër. Duhet t’i
japësh kohë kohës kështu që do t’i
futem linoleumit të dhomës së nden-
jes që bëhet pis aq shpejt vetëm nga
atletet e sportit. Por telefoni fillon
të bjerë, dhe unë hezitoj të përgjig-
jem. Pres derisa ndal së rëni. Bën
një zhurmë të lartë, si i një gozhde
gërvishtëse mbi një dërrasë të zezë
ose një objekti metalik apo zhurmës
që bëjnë njerëzit kur kërcasin dhëm-
bët. Vërtet që nuk ndihem dhe aq
mirë, zilja zgjat shumë dhe nuk ia
dal të ul volumin e zërit të telefonit
që mamaja ma dha kur u ktheva
sepse kishte humbur udhëzuesin e
përdorimit. Por c’të mirë dhe c’gjë
praktike ka ky telefon vecse kur
bëhen “telefonata të maskuara” apo
“të panjohura” ndizet drita, dhe
numri i personit që merr në telefon
ose që ka marrë në telefon shfaqet
dhe unë mund ta shoh atë dhe madje
edhe dhjetë numrat e dhjetë person-
ave të fundit që kanë marrë në tele-
fon ose që janë duke marrë. Kështu
që unë mund t’i marr mbrapsht nëse
dua pasi ta kem menduar njëherë
mirë pasi të mbaroj cigaren.
Nuk e mbaj mend kush më zgjoi me
telefonatën e vet. Po mendoja për
neonë me dritë inkandeshente të
cilët nuk do të shiten më në treg, dhe
se si mua nuk më pëlqejnë neonë të
tjerë edhe pse njerëzit thonë se ato e
ruajnë energjinë dhe nuk e ndotin
O-zonin. E di që nuk është një
veprim kaq i mirë, i aprovuar nga

njerëz që mendojnë të shpëtojnë
natyrën dhe të ruajnë fëmijët që
mendohet të lindin së shpejti, por
mua më duhet të mendoj edhe për
veten. Së pari për veten ndërsa
respektoj të tjerët. Kështu që do të
blej një sasi neonësh drita e të cilëve
më qetëson dhe do kaloj përmes
banakut normal të pagesave. Më
duhen shumë.

Ndërhyrje kirurgjikale

bazuar mbi diagnozën 0.7

e pjesës “më të infektuar të

popullsisë”.” 0.8

Prezencën e MMC-së do ta gjeni
edhe në tekste të ushtrive të huaja të
mësuara nga DGR. MMC u përdor
edhe në fjalimet e ushtrisë Argjen -
tinase në vitin 1977 kur duke për-
caktuar “hapat themeluese” të “Pro -
cedurës së Riorganizimit Kombëtar”
7 ata theksojnë se është e udhës të
“fitosh një luftë mizore me një kom-
pleksitet të pamasë gjatë së cilës
përkrah aktiviteteve krijuese është
vënë përbri vemprimi kirurgjikal i
nevojshëm i gjymtimit të të prlot-
fuqishmit kancer të përmbysjes
komuniste.”8

Në një kontekst të tillë të shpallur,
kush bëhet armik dhe c’figurë për-
faqëson ai ? Përtej kësaj, c’për-
faqësime të një dhune profesionale
legjitime strukturojnë mekanizma
emërtuese të tilla ? A është kjo prak-
tikë gjuhësore neutrale për sa i për-
ket sjelljes së ushtrisë, dhe c’mund
të nënkuptojë për lidhjen me
pushtetin civil dhe politike ?

• 7. G. Périès, “Doctrina e Sigurisë
Kombëtare dhe Katolicizmit Kombëtar”, dy
burime (…) 
• 8. E. Vásquez, PRN-La última, origen,
apogeo y caída de la dictadura militar,
Buenos Aires, (…)

I couldn’t
sleep last
night, it was
too hot and
I’m not feel-
ing well.
WEDNESDAY. I think I’ll “take”
my Wednesday off because after
all this I haven’t yet put on the
washing machine or washed the
living room floor. First of all I sit
down and I light a cigarette, you
have to learn how to reorganise
your biological rhythm. That’s the
first essential lesson given at the
Re-adaptation Centre, along with
body hygiene. You have to take
time to think about the present, one
day at a time, one thing after the
other. You have to give time to
time so I’ll attack the living room
linoleum which gets dirty fast with
the soles of sport shoes. But the
telephone starts ringing and I hesi-
tate about answering it. I wait until
it stops ringing. It makes a loud
noise, like a dry nail against a
blackboard or a metallic object or
the noise people make when they
grind their teeth. I really don’t feel
so great, the ringing lasts too long
and I haven’t succeeded in lower-
ing the sound made by the tele-
phone my mother gave me when I
came back because she had lost the
user’s guide. But what’s good and
practical about this telephone,
except when “masked call” or
“unknown” lights up, is that the
number of the person who called
or who’s calling shows up and I
can see it and even the ten numbers
of the ten last people who called or
who are calling. So I can call them
back if I want to after having
thought it over when I finish my
cigarette.

I don’t remember who woke me up
by calling. I was thinking about
incandescent light bulbs that won’t
be sold anymore soon, and how I
don’t like other types of light bulbs
even if people say that they save
energy and don’t pollute the O-zone.
I know it’s not such a good gesture,
approved by people who think of
saving nature and preserving soon-
to-be-born children, but I have to
think about myself, too. Firstly about
myself while I respect others. So I’m
going to buy a stock of light bulbs

whose light calms me passing
through the normal cash register. I
need a lot.

Surgery based on the diag-

nostic 0.7

of the rate of the “most con-

taminated populations.” 0.8

One will also find the presence of
MMC in foreign military texts
taught by the DGR. MMC was also
used in Argentinian military
speeches in 1977 when, defining the
“founding step” of the “Procedure
of National Reorganisation,” 7 they
stress that it is suitable to “win a
cruel war of enormous complexity,
during which, along with creative
activity, is juxtaposed the surgical
action necessary to the ablation of
the omnipotent cancer of commu-
nist subversion.” 8

In such an enunciative context, who
becomes the enemy, and what type
of figure does he take on ? Beyond
this, what representations of a pro-
fessional of legitimate violence do
such denominative mechanisms
structure ? Is this linguistic practice
neutral as far as military behaviour is
concerned, and what could it indi-
cate concerning its relationship with
civil and political power

•7. G. Périès, “Doctrine of National Security
and National Catholicism,” two sources (…) 
•8. E. Vásquez, PRN-La última, origen, apo-
geo y caída de la dictadura militar,

Buenos Aires, (…)

Data të
rëndësishme
E ENJTE. Data të rëndësishme të
cilat unë së paku do t’i klasifikoja si
« mesatare » Vizitë tek mjeku në
dymbëdhjetë pa një cerek. Jam i nxe-
hur me veten! Së pari dhe mbi të
gjitha, duhet ta kontrolloj axhendën
time cdo mbrëmje, t’i shkruaj aty të
gjitha takimet e reja, me mjekët, me
administratën si qendra e re e
punësimit e apartamentit të ri sepse
adresa ime ndryshoi dhe nuk është në
të njëjtin departament më – duhet të
jem shumë i kujdesshëm për të plan-
ifikuar rrugët, distancat, stacionet
dhe kohën që më duhet për të shkuar
në to – vizitë tek dentisti, me
Madame gjykatësen përgjegjëse për
të mbikqyrur të drejtat dhe detyrimet
e dënimit të një të burgosuri, me
Madame agjenten e integrimit dhe
provës dhe doktorët e tjerë që më
mbikqyrnin mua dhe ‘autoritetet’e
tjera që unë nuk i njoh dhe që më
ndjekin mua sikur të gjithë këta
njerëz të ishin të shqetësuar për mua
ose «pas meje» si në një film të mirë
aksioni dhe kjo më jep më shumë
siguri dhe duhet të kryqëzoj takimet



e suksesshme që kam mbajtur,
takimet tek të cilat kam shkuar dhe
t’i klasifikoj si «të mira» «mesatare»
dhe «të dështuara». Ndal së shkruari
shënime mbi letra ngjitëse që i vë
rreth e rrotull ngado që të më ndih-
mojnë t’i gjej gjërat por që vetëm më
mgatërrojnë sepse janë të gjitha të
verdha dhe më duhet të ndez disa
cigare në mënyrë që t’i gjej përsëri.
Duhet të organizohem pa u inatosur
edhe sikur takimi të jetë i klasifikuar
si «i dështuar», t’i jap kohë kohës
ndërkohë që tregohem i saktë dhe i
disiplinuar, ky është mësimi i dytë
më i rëndësishëm që të japin tek
Qendra e Ripërshtatjes. Nuk ndihem
mirë dhe tani po më ngrihen nervat,
kështu që pikë së pari do të shkoj në
kuzhinë të pi një nga ilacet e mia, të
verifikoj që dera e dhomës së dytë të
gjumit është e mbyllur dhe pastaj të
ulem dhe të ndez një cigare.
Dhe doktori më tha të enjten se cdo
gjë po shkonte mirë vec konsumimit
të Coca Cola-s, e cila ka shumë she-
qer dhe mund të shkaktojë diabet.
Infermierja që me shpoi majën e
gishtit të madh dhe gishtit të mesit
dhe që i vendosi dy pikat e vogla të
gjakut në shirita plastikë hyri në
zyrën e saj dhe u kthye me rezul-
tatet : “1.7” (dhe ishte njësoj si në
tramvajë sepse unë mund të përk-
theja në kokën time pa e ditur a vënë
re ata se infermierja kishte bërë një
glicemi kapilare në gishtat e mi – një
metodë për të matur gliceminën,
nivelin e sheqerit në gjak, që shpesh
është e njohur me një emër të një
aparati komercial si një dextro ose
HGT (hemo-glucotext) – dhe përk-
thej një ‘pikë’shtatë sheqer për një
litër gjak, një nivel mesatar për një
stomak jo bosh dhe ajo më shpoi
gishtin e madh dhe ky është një
gabim mjekësor sepse nuk shpohen
kurrë gishtat e tjerë dhe unë nuk e di
se pse e di këtë gjë) ajo ia lexoi me zë
të lartë doktorit i cili miratoi me kokë
dhe më tha mua se cdo gje ishte në
rregull. I thashë për dekafeinaton që
pija me tetë kuba sheqeri. Ai
buzëqeshi dhe tha “Zoti J. e besoj që
jeni një njeri me shije “U habita
paksa dhe me zor i bëra shenjë me
kokë. Dhe kështu ai vazhdoi: “Nëse
je një njeri me shije duhet ta dish se
kafja e mirë duhet të pihet pa she-
qer”, Dhe unë thashë “Po” dhe
kështu tha dhe ai dhe buzëqeshi
përsëri. Më pëlqen ky doktori kur më
flet hapur, sic do t’i fliste një miku të
mirë. Ai nuk duket si një nga ter-
apistët e mi, po si një mik, si një mik
i vërtetë. Ai është një MP kështu që
është pak më pak strikt se të tjerët, e
kam vënë re këtë gjëse, se sa dok-
torët që më bëjnë mua të flas pa
thënë asnjë gjë vetë. Kam pak nxehtë
ende por për këtë gjë më ka ndih-
muar shumë Qendra e Ripërshtatjes,
dhe kjo nuk ishte madje thjesht një
mësim, ishte “Ligji” i parë i shkruar
në derën hyrëse dhe kushti parë që



duhet të plotësoje për të hyrë brenda
dhe kështu që unë ia arrita të futem
në Qendrën e Ripërshtatjes. Ndez një
cigare dhe mendoj pak për të djesh-
men, të mërkurën edhe pse tani jemi
me të vërtetë e enjte.
Teksa qëndroj përballë televizorit e
shoh veten në të, nuk e kam ndezur
por mund të shoh imazhin tim në
ekran si në një pasqyrë, televizori i
madh pasqyron lëvizjet e dorës sime
që mban një cigare dhe rri pezull mbi
një tavëll duhani. Marr frymë
ngadalë dhe me vështirësi. Nuk ndi-
hem aq mirë përballë këtij ekrani që
më pasqyron mua dhe të djeshmen, të
mërkurën, që me pasqyron paksa
edhe mua. Mendoj se nuk mund ta
“merrja” të mërkurën pushim sepse
pas gjithë kësaj unë kisha harruar dy
takime që i kisha shënuar me një laps
të trashë në axhendë me pikëpyetje
por vetëm kësaj here pikëpyetjet
ishin fshirë në realitetin e ditës, së të
mërkurës. Kështu që nuk e kam vënë
ende në punë lavatricen apo nuk kam
larë ende dyshemenë e dhomës së
ndenjes. Së pari ulem të pres rata dhe
meqë nuk mund të nis një larje me
lavatrice apo të di nëse ata do të
veshin atlete sportive që do ta bënin
pis linoleumin dhe mbi të gjitha se së
pari unë jam pothuajse i sigurt nëse
H.T. dhe S. Z. do të kenë veshur ato
atlete sporti të mallkuara që do të
lënë njolla të zeza në linoleumin tim
por ata janë miq të vjetër që kanë
guxim mjaftueshëm që të vijnë e të
më shohin dhe të më pyesin si jam, të
më sjellin gazeta, të përditshme që
unë të kem lajme të freskëta nga për-
jashta. Miku im M. është nganjëherë
edhe më keq kur vjen të më ndih-
mojë të vidhos raftet në korridorin e
apartamentit tim të ri, ai erdhi me një
bicikletë që e solli brenda apartamen-
tit tim të ri për të qenë i kujdesshëm
për shkak të fëmijëve që luajnë me
top në bllokun me apartamento
betoni nga i cili shef apartamenti im
i ri dhe nga ku mund të shohësh qartë
nga dritarja e dhomës së dytë të gju-
mit por nuk mudn të hysh në dhomën
e dytë të gjumit e cila është e mbyl-
lur sepse nuk është përfunduar ende
dhe përdoret si një tendë, kështu që
M. e futi bicikletën e vet me rrota të
trasha të zeza mbi linoleum dhe
dorezat e timonit të veshura me plas-
tikë të zezë mbështeteshin në murin
e bardhë dhe e shenjonin murin paksa
dhe mua më duhej të fshija njollat
kur M. largohej. Isha shumë i inato-
sur por e njihja M. për një kohë
shumë të gjatë dhe ai kishte ardhur të
më jepte një dorë ndihmë sepse
muskujt e mi më kishin lënë shën-
denë dhe isha bërë i ngathët sepse i
kisha vidhosur vidhat e rafteve
shumë fort pas kurimit përpara se të
filloja të ndërtoja sërish dhe M. është
gjithnjë gati të ndihmojë një mik por
ti duhet të kujdesesh sepse që kur e
kam njohur M. e dalloj që ai nuk
është si unë, kështu që pothuajse më

duhet ta vëzhgoj pa e mërzitur sepse
ai nuk është mjaft i saktë dhe preciz,
dhe ti kurrë nuk e di nëse rafti do të
qëndrojë në këmbë ose jo dhe pas
kësaj unë pastroja njollat e rrotave të
mëdha të bicikletës me një sfungjer të
ngjyer në klorinë përpara se të hiqja
njollat e lëna nga dorezat mbi murin
e bardhë. M. është një mik por ai
shpesh lë rrëmujë mbrapa, unë duhet
të jem i kujdesshëm dhe të kujdesem
për të ashtu sikur të më duhet të për-
dor një sfungjer të zhytur në klorinë,
ta thaj dhe pastaj t’i shkoj një të fshirë
mbi të bardhë me disa lëvizje të vogla
thithjeje dhe pastaj të gërryesh prej
dyshemesë njollat e zeza të rrotave të
zeza që kishin qenë më parë në rrugë.
Së pari, gjithmonë pastro sipërfaqet e
bardha me të njëjtën cohë ose të
njëjtin sfungjer dhe pas kësaj hidhi
tutje përpara se të lash duart. M. nuk
është shumë në merak për këtë gjë
ose nuk ka ndonjë nxitim, por sa për
mua, mund të më ndalë frymëmarrja
dhe kështu ndez një cigare dhe nëse
dridhem nga budallallëku i M. do të
hedh hirin në dysheme sepse jam ner-
voz, ankthi më pushton gjithë trupin.
Kurrë nuk guxova t’u thoja se nuk
më pëlqejnë ato gazeta sepse letra
është e hollë dhe boja lë njolla nëpër
duart e mia dhe kështu më duhet t’i
laj sërish. Është një vëmendje e kënd-
shme dhe ashtu si për atletet sportive,
është pak a shumë e njëjta gjë. Së
pari nuk është faji i tyre sepse tani
është stina për këpucë sportive. Ka aq
shumë lloje në ngjyra nga më të
ndryshmet saqë mendoj për zotërinë
tek streha e tramvajit që nuk kishte
para sepse unë i kam parë cmimet e
tyre dhe gjithmonë ato janë mbi
njëqind euro! Ndez një cigare ndërsa
jam duke i pritur. Duhet të mësosh se
si të presësh, të rindërtosh ritmin tënd
biologjik i cili nuk ndodh në dy ditë
dhe të kujdesurit për higjenën e trupit
tim dhe për apartamentin nuk
ndryshon gjithashtu. Duhet të mar-
rësh kohë dhe të konfrontosh të tash-
men tënde, të tashmen time dhe
momentin dhe ngadalë por me siguri,
me saktësi, - “pozitivisht” ashtu si
thonë në Qendër – rindërtimi i njërës
gjë pas tjetrës nga dita në ditë dhe
cdo ditë. Së pari higjenën e trupit në
të njëjtën kohë si ritmin biologjik
sepse ashtu si e përsërisnin: “Duhet
t’i japësh kohë kohës” duke qenë i
disiplinuar dhe pastaj “Do të shkosh
më shpejt nëse nuk e detyron veten të
jesh me nxitim!” E para është e
vërtetë tha njëri nga edukuesit për të
zgjuarin nga gjumi të trupit sepse
higjena e trupit dhe ritmi biologjik
do të akordohet me njëri tjetrin si një
piano dhe do të rithemelojë “ekuilib-
rin tënd psikologjik” dhe “shëndetin
tënd mendor” sepse cdo gje është e
lidhur “trup dhe mendje janë një”
përsërisnin ata në Qendër në mënyrë
që të na ngulitej në mendje. Unë
mendoj për tëp or telefoni fillon të
bjerë dhe unë pres që të ndalojë. Kam

mësuar edhe që nuk kam dhimbje në
veshka, kjo nuk është shprehja e
duhur, ishte vetëm kurrizi im dhe
problemet e mia të shtyllës kurrizore
sepse nuk kam një posturë të mirë të
trupit me protezën që prej aksidentit
që pata para se të shkoja tek Qendra.
Po pres për H.T. dhe S.Z. ndërsa
ndizja një cigare dhe mendoja nga
pak.

“Tipologji” dëftore dhe rast

studimor

në përdorimin e MMC në

fjalorin ushtarak

Të ndërtuarit e tipologjisë dëftore në
përdorimin e MMC në fjalorin
ushtarak do të thotë identifikimi dhe
më pas përshkrimi i formave dhe
funksioneve që ka në qendër të vet
një argumentim i qëllimtë për të
transmetuar njohuri dhe/ose për të
bindur një audiencë ose lexuesin për
zbatueshmërinë e një fjalori të tillë.13

Për këtë arsye duhet përshkruar për-
dorimi efektiv i kësaj vegle retorike
kur ai vendoset në një model argu-
mentimi në lidhje me një vegël tjetër,
analogji që supozohet t’i mbartet.14

Duke ndjekur këtë duhet të nxjerrim
lidhjet kryesore meta  forike nga tek-
sti Lufta Revolu cionare dhe Mjeksia
Moderne i cili strukturon për-
faqësimet e ushtrisë dhe vemprimeve
të saj si dhe ato të armikut.
•13. C. Perelmann, L. Olbrechts-Tyteca, Trak -
tat mbi Argumentimin, Bruksel, Ed. (…). 
•14. ibid., p. 535.

Përpara mbërritjes së H.T. dhe para
pastrimit të prizave të apartamentit
me solucionin Q duhet të kujtohem
që të blej kruajtëse dhëmbësh për të
pastruar njollat e zeza tek qoshet
madje edhe brenda rrethit të bardhë
të prizave do të funksiononte edhe
më mirë kështu që unë e shkruaj në
axhendën time dhe nuk do të zgjasë
shumë sepse do të mund të kaloj tek
arka « paguhen artikuj më pak se
dhjetë» dhe do të paguaj me para në
dorë – isha ulur përpara televizorit
tim : Shoh vetveten në të, është i
mbyllur por shoh imazhin tim si të
ishte një pasqyrë, ekrani i madhe
pasqyron lëvizjen e dorës sime teksa
mban një cigare dhe rri pezull përmbi
tavllën e duhanit. Marr frymë
ngadalë dhe me vështirësi. Nuk ndi-
hem dhe aq mirë përballë këtij ekrani
që më pasqyron dhe që nuk është një
ekran i sheshtë ekrani i një televizori
të madh Sony me një tub Triniton që
dikush më kishte lejuar ta merrja
diku. Meqë ekrani nuk është i
sheshtë, më pasqyron mua si një
pasqyrë magjike në filmat që kam
parë me tim atë dhe që nuk ishin as
për të qeshur dhe as të tmerrshëm në
varësi të «pikës së këndvështrimit»
të regjizorit dhe me të njëjtat pasqyra
magjike por që nuk bënin të njëjtën
gjë në mendjen time. Dhe mund ta
kisha argëtuar veten me këtë kujtim

përpara ekranit jo të sheshtë me
« kacurrela » tymi dhe me dorën
pezull në drejtim të tavllës së duhanit
por nuk mund ta drejtoj veten jashtë
pasqyrimit të ekranit përndryshe hiri
derdhet nëpër anë dhe pastaj do më
duhet fshesa me korrent të cilën për
fat dhe me shumë kujdes unë e lë
gjithnjë në prizë. Si fill duhet të bëj
përpjekje që të bëj pak qejf. Sikur të
mos kisha vështirësi në frymëmar-
rje. Pasi H.T., S.Z. erdhën gjë që
ishte e mirë sepse ata shkojnë mirë
me njëri tjetrin dhe ata qeshnin kur
shihnin telvizorin tim të madh me
një bythë të madhe përpara, « një
bythë që nuk ishte më e keqe se ajo
e gruas indiane perëndimore teksa
bën pazar» tek supermarketi mbrapa
rrugës së bllokut të apartamenteve
ku është dhe apartamenti im pasi të
kesh ecur disa hapa (njëmbëdhjetë
për të qenë precizë) të cilat më cojnë
nga blloku i betontë tek rrugica ime
«një bythë pothuajse aq e madhe sa
një avion dy-vendësh.» Unë nuk jam
racist se duhet të respektoj këdo që
është për t’u respektuar por unë
qeshja me ta sepse ishte e vërtetë.
Ato kanë bythë të shëndosha që nga
momenti që lindin fëmijën e parë.
S.Z. bie dakord me mikun tim M.
për gratë zezake «kaprolle të shndër-
ruara në hipopotame» ashtu si në
përralla. Ne qeshnim shumë për
bythën e trashë të televizorit tim dhe
për «bythët e trasha të grave zezake»
që shkojnë dhe blejnë «ekrane ekstra
të sheshtë televizorësh». Vërtet të
shtrenjta dhe me «ekran plazmë»
qeshte H.T. duke shtuar «lëngun e
pastër me nëntë muaj garanci». Ata
qeshnin edhe me shumë dhe pothua-
jse u mbytën nga të qeshurat. Edhe
unë por unë po shtiresha dhe pothua-
jse u mbyta prej vërteti.
Pasi u larguan ata dhe pasi kërkova të
shoh nëse dera e dhomës sime të dytë
të gjumit ishte ende e mbyllur – u
përkula të marr erë dhe nuk kishte
erë aceton – u cova me pak vështirësi
dhe me një dhimbje të fortë kurrizi,
u ndjeva shumë bosh. Sikur të mos
kishte mbetur më oksigjen në
mushkëritë e mia. Mezi mund të
merrja frymë dhe kjo ma tërhoqi
vëmendjen nga irritimi por jo të men-
duarit, mendime për disa kujtime
përpara se të shkoja tek Qendra dhe
ndjesinë paqësore pasi kisha kaluar
provimin hyrës për në Qendër dhe
të pranuarit brenda saj. Të qëndruarit
në Qendër më lehtësoi nga një e treta
e barrës që kisha në mushkëri. Që ta
filloj nga e para, kjo ishte përshtypja
ime e parë: liria dhe mirëqënia e të
mos qënurit më i varur prej produk-
teve që merrja duke menduar se ato
do të më clironin sepse besoja ato që
më thoshin… Nuk jam i lejuar të flas
rreth atyre pjesëve të jetës sime ;
ndërkohë që në Qendër gjithcka
është e organizuar me Rregullat e
brendshme që të mos besosh më se
liria i nënshtrohet produkteve dhe që

duhet t’i marrësh ato në mënyrë që të
mbizotërojë liria, megjithëse në të
kundërtën liria po merr frymë pa
ndonjë produkt, po merr frymë ajrin
e natyrës. “Rregulli i Artë” edhe mua
nuk më pëlqen edhe aq të ndjek rreg-
ulla, qoftë këto të arta apo të
argjendta rregullat qëndrojnë jashtë
meje dhe qeverisin nga jashtë meje
madje edhe pa më prekur fare. Kjo
më frikëson më shumë dhe më
ndalon frymëmarrjen: Të gjitha rreg-
ullat vijnë nga jashtë, dhe ato duhet
të përbëjnë më shumë libra në numër
se sa ato në librari në emër të një
presidenti që ishte në detyrë përpara
se une të kthehesha. Ndoshta më
shumë se të gjitha libraritë në botë.
Kollitem, djersij, ulem, ndez një cig-
are tjetër për të nxjerrë pak ajër por
nuk ndihem më mirë, marr frymë me
zor dhe nuk jam mirë. Isha i frikësuar
nga dentisti të hënën në mëngjes
djersia dhe nuk munda të shkoj atje.
Megjithatë ai është dentist shumë i
mirë, i këndshëm dhe që të ngjall
besim, pak i shtrenjtë por unë do të
bëj c’të mundem që të kem ca para
në shtator, një dentist që e njeh punën
e vet, préciz dhe i kujdesshëm e në
një zonë të mirë të kryeqytetit. Më
duhet të gjëj dhjetë mijë euro në shta-
tor. Ulem dhe ndez një cigare. Për
hirin e derdhur unë mbaj corape të
vjetra që nuk janë të prishura por
shumë të pastra sepse i fus në lava-
trice dhe kur dyshemeja ka hi duhani
së pari unë ulem, heq corapet e reja,
vesh ato të pastrat e vjetra dhe rrotul-
lohem mbi atë vend ku është hiri
nëse aty nuk ka një rrugicë. Ua reko-
mandoj edhe juve, edhe sikur të
duhet fshirja me anë të sfungjerit dhe
kur të thahet mos harro të veshësh
sërish corapet e reja e të pastra. Kjo
është pjesë e “pajës së axhendës sime
mendore” thoshte një nga terapistët e
mi në Qendër i cili nuk më bënte për
të qeshur dhe që bënte shaka me
këtë. Është oficeri C.M. i cili ecte në
anën e jashtme të këmbëve duke
dëmtuar legamentet të cilat përdoren
edhe për të ruajtur balancën në të
ecur dhe që vërtet dhëmb dhe që në
disa raste duhen muaj për t’u shëruar,
kur bëja gjimnastikë në ujë një inci-
dent që do të thotë që partneri im në
Qendër C.M. u përjashtua dhe me të
isha bërë mik duke numëruar ilacet e
tij, terciani që mund të zëvendësohet
nga valiumi, të dyja pilulat janë blu
por ti duhet të dish si të luash hilen
me tre karta. M’u kujtua dhe e di si
të luaj por isha pak i nxehur nga për-
jashtimi i Oficerit C.M. edhe pse
Qendra ka rregullat e veta dhe me të
qeshur unë thoja se ato nuk janë
shumë të pastra, “njeriu duhet të
mësohet me to dhe t’u bindet” shkru-
anin ata në broshurën që vjen bashkë
me procedurat dhe politikat.
E enjte. Si fillim merrem me cështjen
e një tasi të madh me qumësht të
bardhë që kisha futur në frigorifer
dhe që ishte thartuar dhe ndenja dhe



e mendova gjatë pas ikjes së T.M. i
cili përfaqëson shoqatën e kujde -
starëve të bllokut të apartamentit tim
të ri ; ndez një cigare duke ecur
përmes dhomës së gjumit, vazhdoj t’i
them vetes që cdo gjë shkoi mirë.
Ndez një cigare teksa vështroj tasin
me qumësht të bardhë dhe shtresën
që ishte formuar mbi lëngun e
qumështit sepse shtresa krijonte një
tis të hollë, me dredha të bardha të
vogla, por poshtë saj është qumështi
i bardhë dhe shtresa është si… një
kapuc mbi qumështin e bardhëkështu
që përpara se të ulem shkoj në
kuzhinë për të gëlltitur një hapje dhe
marr me vete një kruajtëse dhëm-
bësh. “Gjithcka shkoi mirë” dhe marr
kruajtësen e dhëmbëve dhe filloj me
delikatesë të shpoj shtresën që mbu-
lon qumështin e bardhë në tas i cili
qëndron poshtë si në burgun e porce-
lanit të bardhë të tasit dhe shtresën e
bardhë që ishte krijuar dhe “Gjithcka
shkoi mirë” që kalon përpara syve
të mi si titrat në kinema dhe kalon në
kokën time si melodi radiosh që nuk
mundesh t’i heqësh nga mendja.
Marr frymë shumë ngadalë dhe e
ndiej diafragmën dhe jam në gjendje
të kontrolloj ritmin kështu që cohem
në këmbë dhe shkoj në banjë shkoj
për të marrë një karficë dhe vazhdoj
të shpoj me qetësi shtresën e bardhë
që mbulon qumështin që jeton në
mënyrë që të fillojë ngadalë të marrë
frymë dhe që të mund të clirohet nga
kapuci i bardhë dhe unë nuk ndihem
shumë mirë përpara atyre vrimëzave
të cilat më bëjë të kujtoj. Ai kontrol-
loi tendat e diellit, i mati dhe madje
bëri edhe një foto me kameran e tij
dixhitle duke bërë muhabet me mua
ashtu si një mik që është i sinqertë
dhe nganjëherë të vjen me gjëra
thjesht sepse është një mik i vërtetë,
një mik i mirë dhe i vërtetë. Mendoj
se e kam gjetur lumturinë time dhe se
nuk do të jetë e vështirë për ta gjetur
përsëri. Përfaqësuesi i shoqatës së
kujdestarëve T.M. miku im i ri la
kartvizitën e tij dhe madje shkroi
mbrapa saj numrin personal të celu-
larit ndërsa thoshte

“Do
shihemi
shumë
shpejt
Zoti J.”



Important
dates
THURSDAY. Important dates that I
hope I could at least grade
“Medium.” Doctor’s appointment at
quarter to twelve. No, luckily I con-
sulted my agenda after a hot flush
around ten in the morning, my
appointment is at eleven. I’m so mad
at myself ! Firstly and above all, I
should consult my agenda every
evening, write down all my new
appointments in the agenda, with
doctors, administration like the new
employment centre of my new apart-
ment because my address changed
and it’s not in the same department
anymore – I have to be really careful
about planning routes, distances, sta-
tions and the time journeys take -,
dentist appointments, with Madame
the judge responsible for overseeing
the terms and conditions of a pris-
oner’s sentence, with Madame the
agent of insertion and probation and
the other doctors monitoring me and
other “authorities” that I don’t know
of and who are also following me as
if all these people were worried about
me or “after me” like in a good action
movie and it’s reassuring and I
should cross out the successful
appointments I kept, the appoint-
ments I actually went to and grade
them: “Good,” “Medium” and “a
Failure.” Stop writing notes on Post-
its I put all over the place to help me
find my way but which only mislead
me since they’re all yellow and I
need several cigarettes to find them
again. I should get organised without
getting worked up if the appointment
is graded as “a Failure,” give time to
time while being precise and disci-
plined, that’s the second essential les-
son given to the trainees at the Re-
adaptation Centre. I’m not feeling
well and it’s getting on my nerves so
first of all I’ll go into the kitchen to
take one of my pills, verify that the
door of the second bedroom is shut
and then I’ll sit down and light a cig-
arette.
Then the doctor said on Thursday
that everything was going well except
for my consumption of Coca Cola,
which contains a lot of sugar and can
cause diabetes. The nurse who
pricked the extremity of my thumb and
middle finger and who posed the two
little drops of blood on plastic strips
went into her premises and came back
with the result: “1.7” (and it was like
what happened in the tram because I
could translate in my head without
them noticing or knowing that the
nurse did a capillary glycemia on my
fingers – a method for measuring
glycemia, the level of sugar in the
blood, often designated by the name

of a commercial apparatus such as a
dextro or a HGT (hemo-glucotest) -,
and translate by one ‘point’seven of
sugar per litre of blood, an average level
for a non-empty stomach and she
pricked the thumb and that’s a med-
ical error because you never prick the
opposable finger and I don’t know
how I know that), she read out loud
to the doctor who nodded and told me
everything was all right. I did tell him
about the decaffeinated coffee I drink
with eight sugar cubes. He smiled
and said: “Mister J., I do believe you
are a man of taste?” I was rather sur-
prised and vaguely nodded back. So
he went on : “If you are a man of
taste, you should know that good cof-
fee should be drunk without sugar.”
And so I actually said “Yes” and so
did he and he smiled again. I like this
doctor when he speaks frankly to me,
like he would to a good friend. He
doesn’t seem like one of my therapists
but more like a friend, a real friend.
He’s a GP so he’s a little less strict, I’ve
noticed that, than doctors who make
me talk without saying anything
themselves. I’m still a bit hot but for
that the Re-adaptation Centre helped
me a lot, too, and it wasn’t even a les-
son, it was the first “Law” written on
the entrance door and the first condi-
tion to be able to go in and I suc-
ceeded in being admitted to the Re-
adaptation Centre. I light a cigarette
and think a bit of yesterday,
Wednesday, even if we’re already
Thursday.
Sitting in front of the television, I see
myself in it, it hasn’t been turned on
but I can see my own image on the
screen like in a mirror, the big fat tel-
evision reflects the movements of my
hand holding a cigarette and floating
over to the ashtray. I’m breathing
slowly and painfully. I don’t feel so
great opposite this screen reflecting me
and yesterday, Wednesday, which
reflects me a bit, too. I think that I
couldn’t “take” my Wednesday off
because after all that I had forgotten
two appointments that I had noted
with a lead pencil in the agenda with
question marks but for once the ques-
tion marks were rubbed away in the
reality of the day of Wednesday. And
so I still haven’t put the washing
machine on or washed the living
room floor. First of all I sit down to
wait for them and since I can’t start
a machine load or know whether
they’ll be wearing sport shoes with
soles that will dirty the linoleum, and
first of all also because I am almost
sure that H.T. and S.Z. will be wear-
ing those damned ugly sport shoes
with leave black stains on my
linoleum but they’re old friends who
are brave enough to come and see
me and ask how I am bringing me
newspapers, daily newspapers so I
can have fresh news from the out-
side. My friend M. is sometimes
worse when he came to help me



screw in the shelves in my new apart-
ment’s corridor, he came with his bike
that he brought into my new apartment
out of prudence because of the chil-
dren who play ball on the concrete
block my new apartment looks out on
and that you can see perfectly from the
window of the second bedroom of
my new apartment but you can’t go
into the second bedroom which is
shut because it isn’t finished yet and
is used as a shed so M. put his bike
with fat black plastic tires on the
linoleum and the handlebars also cov-
ered in black plastic against the white
wall and they marked the wall a bit and
I had to wipe the stain of when M. left.
I was very angry but I’ve known M.
for a long time and he came to give
me a hand because my muscles had
given up on me and had become
sloppy because I had screwed my
shelves in too hard after the treat-
ment before I started building up
again and M. is always ready to give
a friend a hand but you have to be care-
ful because since I’ve known M. I
see he’s not like me, so I almost have
to survey him without vexing him
because he’s not meticulous and pre-
cise enough, you never know whether
the shelf will stay up or not and after-
wards I cleaned the marks of the fat
bicycle tires with a sponge dipped in
chlorine before wiping the traces left
by the handlebars on the white walls.
M. is a friend but he often leaves a
mess, I have to be careful and look after
him like I have to use a sponge dipped
in chlorine, dry it and then wipe it over
the white with little tapping movements
and then scrub the black stains of the
black tires that had been on the street
off the floor. Firstly, always wash the
white with the same rag or the same
sponge before washing the black.
Always clean the black on the white
before cleaning the black on another
colour if I’m using the same rag or the
same sponge and afterwards throw
them away before washing my hands.
M.’s not worried about that or in a hurry
but as for me, it can stop me from
breathing so I light a cigarette and if
I tremble because of M.’s silliness
I’ll drop ashes on the floor because I’m
nervous, anguish takes over all my
body. I’ve never dared to tell them that
I don’t like those daily newspapers
because the paper is thin and the ink
leaves stains on my hands I have to
wash again. It’s a kind attention and
as for the sport shoes, it’s the more or
less the same. Firstly it’s not their
fault because it’s the season for sport
shoes. There are so many with strange
soles in all different colours that I
think about the gentleman at the tram
shelter who didn’t have enough
money because I’ve seen their price
and it’s often over one hundred euros!
I light a cigarette while I’m waiting
for them. You have to learn how to
wait, to re-establish your biological
rhythm which doesn’t happen in two

days and taking care of my body
hygiene and my apartment doesn’t
either. You have to take the time to con-
front your own present, my own pres-
ent and the instant and slowly but
surely, precisely – “positively” as
they say at the Centre – reconstitute
one thing after another, day by day and
every day. Firstly body hygiene at
the same time as the biological
rhythm because, just like they repeat:
“You have to give time to time” by
being disciplined and then “You’ll
go faster without forcing yourself to
be in a hurry!” Firstly it’s true said one
of the educators about waking up the
body because body hygiene and bio-
logical rhythm will tune in to each other
like a piano and re-establish “your
psychological balance” and “your
mental health” because everything is
related, “mind are body are one”
they’d repeat in the Centre so it would
drill into our minds. I’m thinking
about it but the telephone starts ring-
ing and I’m waiting for it to stop.
I’ve also learned that I don’t have a
pain in my kidneys, that’s not the
right expression, it was just my back
and my vertebral problems because I
didn’t have good posture with the
prosthesis after the accident I had
before going to the Centre. I’m wait-
ing for H.T. and S.Z. while lighting a
cigarette and thinking a bit.

Indicative “typology” and

case study in using MMC in

military speech

Establishing indicative typology of
using MMC in military speech means
detecting, then describing, the forms
and functions it has in the heart of an
argumentation destined to transmit
knowledge and/or to convince an
audience, or a reader, of the perti-
nence of such speech.9 One must
thereby describe the effective usages
of this rhetorical tool when it is placed
inside an argumentative pattern, in
view of another tool, analogy, that it
is supposed to carry with it.10

Following this we shall extricate the
principal metaphorical networks from
the text Revolutionary War and
Modern Medicine which structure the
representations of the military and its
actions as well as those of the enemy.

• 9. C. Perelmann, L. Olbrechts-Tyteca, Treatise
on Argumentation, Brussels, Ed. (…). 

• 10. ibid., p. 535.

Before H.T.’s arrival and cleaning
my new apartment’s electric sockets
with Q Tips – I have to remember to
buy tooth picks for the black stains in
the corners and even inside the circle
of the white sockets, it would work
even better so I write it down in my
agenda and it won’t take long because
I’ll go through the “less than ten arti-
cles” cash register and I’ll pay in
cash–, I was sitting in front of my tel-

evision: I see myself in it, it’s turned
off but I see my own image like it was
in a mirror, the big fat television
reflects the movements of my hand
holding the cigarette and floating over
to the ashtray. I’m breathing slowly and
painfully. I don’t feel so great oppo-
site this screen reflecting me and
which isn’t a flat screen it’s the screen
of a big fat Sony television with a
Triniton tube that someone let me
pick up somewhere. Since the screen
isn’t flat, it reflects me like a magic
mirror in the movies I saw with my
father and which were either funny or
terrifying depending on the “points of
view” of the director and yet with the
same magic mirrors but which didn’t
do the same thing in my head. And I
could have amused myself with this
memory in front of the unflat screen
with the “curls” of smoke and my
hand floating towards the ashtray but
I can’t guide myself from the reflec-
tion of the screen otherwise the ashes
fall aside and I have to get the vacuum
that luckily and prudently I always
leave plugged in. First of all I should
make the effort to have some fun. If
I didn’t have such a hard time breath-
ing. After H.T., S.Z. came in, which
was a good thing because they get
along well and they laughed again
seeing my fat television with a fat
ass, “an ass not any worse than the West
Indian women doing their shopping”
at the supermarket behind the street
of my new apartment block where
my new apartment is after going
down several (eleven too be precise)
steps which take me from the concrete
block to my road, “an ass almost as
big as their two-seater pushers.” I’m
not racist because I have to respect
everybody to be respected myself but
I laughed with them because it was true.
They have fat asses from the moment
they have their first child. S.Z. agrees
with my friend M. about black
women, “gazelles transformed into
hippopotamuses,” like in back-the-
front story tales. We laughed a lot
about the fat ass of my television and
the “fat asses of the black ladies” who
go to buy “extra-flat television
screens.” Really expensive and with
a “placenta screen” laughed H.T.
adding the “pure juice nine month
guarantee.” They laughed even louder
and almost choked from laughing.
Me too but I was pretending and I
almost seriously choked.
After they left and after looking to see
if the door of my second bedroom
was still closed – I bent down to smell
and there was no smell of acetone -,
I got up with some difficulty and a
really bad back ache, I felt very
empty. As if there were no more oxy-
gen left in my lungs. I could hardly
breathe anymore and this cut off the
irritation but not my thinking,
thoughts about certain memories
before going into the Centre and the
peaceful feeling after having passed

the Centre’s entrance exam and being
admitted inside. Staying at the Centre
relieved me of a good third of the
weight I have on my lungs. To start
off with, this was my first impres-
sion: freedom and the well-being of
no longer being dependent on prod-
ucts I took, thinking they’d liberate me
because I believed what they told
me… I’m not allowed to talk about
those parts of my life; whereas in the
Centre, everything is organised with
the inside Rules so you can no longer
believe that freedom is submitted to
products and that you have to take them
for freedom to rule although on the con-
trary freedom is breathing without
any products, breathing nature’s air.
The “Golden Rule” even if I don’t
really like following rules, whether they
be golden or silver rules they are out-
side of me and they govern from out-
side of me, even without touching
me. That’s what really makes me
frightened and stops me from breath-
ing: All rules are from the outside, this
must make more books than those in
the library in the name of a president
from before I came back. Maybe
more than all the libraries in the
world.
I’m coughing, I’m sweating, I’m sit-
ting down, I light another cigarette to
let out some air but I don’t feel any
better, I’m breathing heavily and I’m
not well. I was scared of the dentist
on Monday morning. I was sweating
and I couldn’t get myself there.
However he’s a very good dentist,
nice and reassuring, a little expen-
sive but I’ll do all I can to have some
money in September, a dentist who
knows his job, precise and meticulous
in a good area of the capitol. I’ll have
to find ten thousand euros for
September. I sit down and light a cig-
arette. For fallen ashes, I always keep
old socks that aren’t damaged but
very clean because I put them in the
washing machine and when the floor
has cigarette ash on it first of all I sit
down, I take off my new socks, I put
on the clean old ones and I spin
around on the same spot where the ash
was if it’s not a rug. I recommend
this to you, even if a wipe of the
sponge is still necessary and when
it’s dry don’t forget to put on the clean
new socks. This is part of the “para-
phernalia of my mental agenda”, one
of my therapists in the Centre who did-
n’t make me laugh would joke about.
It’s the lieutenant C.M. who walked
on the outer part of his foot, breaking
the tendon which is used for balanced
walking and it really hurts and some-
times takes months to be repaired
when I did aqua-gym, an incident
which meant my partner in the Centre
was expulsed C.M. with whom I had
sympathised counting his medica-
tion, the tercian that can be replaced
by valium, both pills are blue but you
have to know how to play the three card
trick. It came back to me and I know

how to play but I was a bit upset by
the expulsion of Lieutenant C.M.
although the Centre has its own rules
and to joke I’d say they’re not very
clean, “one must get used to them
and conform to them” they wrote in
the brochure that comes with the poli-
cies and procedures.
Thursday. First of all I look into the
question of a large bowl of white milk
I had put in the refrigerator and which
had curdled and I waited and thought
it over after T.M.’s departure, who
represents the householder’s associ-
ation in the block my new apartment
is in ; I light a cigarette walking
through the living room, I keep on
telling myself everything went well.
I light a cigarette watching the bowl
of white milk and the film that formed
over the liquid milk because the film
makes a slightly crumpled white veil
with little folds but underneath there’s
the white milk and the film is like…
a hood over the white milk so before
I sit down I go in the kitchen to swal-
low down a pill and I bring back a tooth
pick from the kitchen. “Everything
went well” and I take the tooth pick
and I start to delicately pierce through
the film that covers the bowl of liq-
uid milk that is underneath like the
prison of the white porcelain of the
bowl and the white film that was
formed and “Everything went well”
and passes before my eyes like sub-
titles in cinema and passes through my
head like melodies you can’t forget on
the radio, that you can’t let go. I’m
breathing very slowly and I can feel
my diaphragm and I’m able to mas-
ter the rhythm so I get up and I go to
the bathroom I go to take a safety pin
and I keep on calmly piercing the
white film that covers the living milk
so it can slowly breathe and for it to
be liberated from the white hood and
I don’t feel very well at all in front of
the tiny holes which make me
remember. He checked the blind,
measured it and even took a photo with
his digital camera, conversing with me,
rather like a friend who is frank and
sometimes reproaches you with
things because he’s a real friend, a
frank, direct friend. I think I’ve found
my happiness and that it won’t be
difficult to find it again. The represen-
tative of the householder’s association,
T.M., my new friend, left me his card
and he even wrote, on the back, his per-
sonal cell phone number while he
said “Good bye” and

“See you
very soon,
Mister J.”



S’marr dot
frymë
E PREMTE. . S’marr dot frymë
lirisht, që do të thotë që ka shumë
ose jo mjaftueshëm kur sapo kam
mbaruar cigaren dhe kur është shumë
ose jo mjaftueshëm, dhe kjo do të
thotë që duhet të dal jashtë. Ulem
pasi kam shfryrë hundët dhe ndez një
cigare tjetër. Kam nxehtë. Nuk kam
kujtesë të kohës dhe të ditëve të mia
por kam kujtime të ditëve të vjetra si
ato të Amsterdamit dhe Beogradit
dhe Belfastit ku e di që kam shkuar
shpesh dhe që kishte «postblloqe»
në të gjitha qytetet dhe që qëndrova
atje për kohë të gjatë përpara se të
largohesha, duke i shërbyer lirisë dhe
rregullit dhe deri sa më sollën në
Qendrën e Ripërshtatjes dhe tek të
larit e duarve gjatë gjithë kohës dhe
të bërit e gjërave të të bërit të gjërave
me duar të pastra në apartamentin
tim të ri dhe tek të rregulluarit mirë të
cdo gjëje ishte mirë në fillim por tani
po fillon sërish nga e para me pak
mungesë frymëmarrjeje dhe kam
nxehtë. Po djersij dhe po mbaj
fjalorin që më dha M. duke ruajtur
shumë nga afër situatën sepse e dija
se c’kishte brenda aty në disa nga
faqet dhe sidomos në faqet me shp-
jegime shtesë dhe me harta. Kështu
që filloj të mendoj për stacione dhe
kujtime të vjetra më vijnë në mend:
Patchouli në stacionin e Parisit ishte
një mik që kisha i cili e kishte zakon
të bridhte nëpër platrformat e sta-
cionit i dehur, me flokët të ngjitura së
bashku me sapun të tharë, i humbur
brenda një palltoje shumë të madhe
ushtarake për shkak se kishte humbur
shumë në peshë, por stomaku i tij
dilte jashte, një mik që kishte zakon
të dëgjonte punk rock së bashku me
mua një herë e një kohë kur gjyshja
ime nuk kishte vdekur akoma, ai
qëndroi kështu për shumë kohë dhe
unë shkova tek ai. U prezantova me
mirësjellje : « Nuk dukesh aq mirë
Patchouli, unë jam M. nga D. dhe E.
a më mban mend?» Ai më vështroi
me sytë e zbrazët të njerëzve të tram-
vajit dhe më tha: «Po, po patjetër, a
do më blesh një birrë Bambi ? »
Shkuam në një bar pranë stacionit që
mbante erë frike dhe mungese
respekti me letra në dysheme dhe
njolla që të ngjiteshin nëpër këpucë
dhe me banakun si baret e tramvajit.
Problemi i vetëm ishte që dyshemeja
ishte e rrëshqitshme dhe më duhej të
mbahesha pas banakut dhe me gjithë
atë nxehtësi dhe me gjithë ata njerëz
rreth e qark me sy të zbrazët si qese
për shkak të gjithë birrës dhe të sen-
sit të ekuilibrit që e kishin humbur
dhe kështu që edhe ato duhej të mba-
heshin tek banaku, cdo pjesë e
banakut ishte e ngjitshme dhe e
lagësht. Banaku ishte i nxehtë dhe
së pari nëse bari do të ishte mbajtur

mirë banaku do të ishte dukur intere-
sant por aty ishte nxehtë si një qese
plot me birrë të nxehtë nën një qiell
të hapur dhe unë isha i tendosur
sepse po më vërshonin kujtime të
tjera, kujtime të pista e me erë të
keqe. Patchouli duke u përpjekur të
bërtiste, mërmëriti : “Kjo nuk është
fare birrë, i kanë hedhur ujë të nxe-
htë, është si shurrë gomarri!” Kishte
plotësisht të drejtë. “Tamam shurrë,”
mendova duke dalë jashtë pasi i
kisha lënë atij dhjetë euro. Ndjenjat
më ishin kthyer dhe mbanin erë të
qelbur ndaj dola jashtë menjëherë.

Kapitulli i titulluar “obligim

për një fasadë harmonike” 05

për pjesën “më të ruajtur të

popullsisë” Ligji

Megjithatë shmatoret e paragraphëve
të mëparshëm bëhen menjëherë të
pagueshme gjatë mutacionit të parë
mes personave të gjallë të palës në
fjalë edhe nëse ky mutacion [epi-
demi] është realizuar nga kapitali i
investuar. Për rastin në fjalë, një SCI,
pronar i aksioneve të bashkë-pronë-
sisë të caktuar në katin e parë të një
ndërtese apartamentesh, kishte
kërkuar në emër të shoqatës së
pronarëve, autorizimin për të
zgjeruar një dritare, në katrin e parë
mbi rrugë, për ta shndërruar atë në
një derë. Në të vërtetë, ligji01 që sig-
uron statusin e bashkëpronësisë të
ndërtesave përcakton02 se vendimet
që kanë të bëjnë me autorizimin e
dhënë një numri pronarësh që të
kryejnë me shpenzimet e tyre punë
që ndikojnë pjesë të përbashkëta në
pjesët e jashtme të ndërtesës, dhe në
përputhje me këtë përcaktim, ato
mund të vendosen vetëm me shu-
micë të thjeshtë votash. Të përballur
me refuzimin e asamblesë së përgj -
ithshme të pronarëve, SCI-ja depoz-
itoi një kërkesë për një autorizim
gjyqësor për të proceduar me pun -
imet në katin e parë03. Gjykatësi ven-
dosi që kërkesa për autorizim gjyqë-
sor ishte e papranueshme sepse nuk
merrte përfitim direkt nga dispozita
ligjore04 të ligjit 1965, spese SCI-ja,
si masë paraprake duhet të kishte
këkruar anullimin e rezolutës së
asamblesë së përgjithshme të pro -
narëve të cilës kishin refuzuar ta
autorizonin atë të kryente rinovimet.

•01. Ligji n°65-557, 1965
•02. Kapitulli 25
•03. Kapitulli 30 nga ligji 1965
•04. ibid. °

Gjykata e Kasacionit e aprovon këtë
vendim 05 dhe siguron që nëse punët
e planifikuara nga pronari ndikojnë
në “harmoninë� e� ndërtesës� dhe
estetikën�e�saj” atëherë shoqata ka të
drejtë ta refuzojë. Meqë një veprim i
tillë nuk është kundër natyrës nuk
lejoi mundësi apelimi kundrejt pro-
cedurave të kryera.06.

•05. 21 maj, 2008
•06. procedura e siguruar nga kapitulli 30 nga
ligji 1965 °

Mbaj mend një tekst tjetër që po
vazhdoj të shkruaj dhe që e vazh-
dova përgjatë “udhëtimit” tim të fun-
dit në Zagreb: Aquarium Parabellum.
Dhe nuk ndihem shumë mirë ta
lexoj, sic po bëj tani përpara tasit me
qumësht të bardhë i mbushur deri në
majë dhe ku cdo gjë është përzier
bashkë, qumështi i bardhë dhe
Qendra e Ripërshtatjes, fantazma e
bardhë dhe pasqyrimet në televizor,
tym duhani dhe dera e dhomës së
dytë të gjumit e apartamentit tim.
Gjithnjë e mbyllur mirë, e pastër si
një gjilpërë dhe e ftohtë si kontakti i
dorës sime të zhveshur me acetonin
dhe copa të të kaluarës si pasqyra
magjike me fantazma të bardha.
Ndeza cigaren dhe rilexova tekstin i
ulur me shpinën drejt në kolltuk për-
para televizorit tim me pasqyrimin
cmendurak tëe dorës sime duke u
endur drejt tavllës së duhanit përmes
deformimit të tymit të cigars sime
dhe ekranit të madh të televizorit të
trashë. Kam vështirësi në frymëmar-
rje dhe lëkura më nxjerr yndyrë dhe
fytyra ime është si ato që ju i quani
duar por vetëm se duart e mia nuk
janë kurrë ashtu por fytyra ime është
e yndyrshme. Ndez një cigare tjetër
dhe shoh vizatime në tymin e cigares
të shndërrohen në kapuca të bardhë
dhe i lëviz letrat mënjanë të lë vend
për tasin e qumështit të bardhë të
mbushur deri në grykë. Cohem dhe
shkoj të marr ilacet në mënyrë që të
laj edhe duart njëkohësisht dhe e lë
ujin të rrjedhë kur kthehem tek
dhoma e ndenjes. Me qëllim ndez
dhe një cigare për të parë qartazi në
mendjen time si në një burim me ujë
shumë të pastër dhe të qartë por
pamja nuk është kështu në kokën
time: është sikur koka ime është aq e
pistë sa edhe të gjitha stacionet në
Paris dhe gjithë stacionet në botë
sepse ato janë ndër vendet më të pista
që kam parë në jetën time përpara
Qendrës së Ripërshtatjes për vende të
tjera të pista nuk më lejohet të flas
dhe që s’ishin stacione, ato ishin më
keq se stacionet dhe kishte aty po aq
njerëz sa në stacionet e pista por
njerëzit ishin pis dhe të tjerët ishin
ngatërruar keq dhe ata nuk prisnin
për të njëjtin tren si unë dhe nuk më
lejohet të flas.

I can’t
breathe
FRIDAY. I can’t breathe properly,
which means that it’s too much or
not enough when I’ve just finished a
cigarette and when it’s too much or
not enough, that means I have to get
outside. I sit down after blowing my
nose and I light another cigarette.
I’m hot. I don’t have the memory of
time and of my days but I have older
memories, like those of Amsterdam
and Belgrade and Belfast where I
know I often went and that there
were “outposts” in all cities and that
I stayed there a long time before
leaving, serving freedom and order
and until they brought me to the Re-
adaptation Centre and to washing my
hands all the time and to only doing
things with clean hands in my new
apartment and to tidying everything
up, it was fine at first but now it’s
starting all over again I’m a bit out of
breath and I’m hot. I’m sweating and
I’m holding the dictionary M. gave
me very tightly taking stock of the
situation again because I knew what
was inside on certain pages and espe-
cially on the extendible pages with
maps. So I start thinking about sta-
tions and an old memory comes to
me: Patchouli, in a Paris station, was
a friend I had who’d roam around
the platforms, drunk, his hair stuck
together with dried soap, lost in an
oversized army coat because he had
lost so much weight but his stomach
stuck out, a friend who used to listen
to punk rock with me a long time
ago when grandmother wasn’t dead
yet, he staggered along and I went up
to him. I presented myself to him
politely: “You don’t seem to be look-
ing so well Patchouli, I’m M. from
D. and E., do you remember me?”
He looked at me with the eyes of
empty tram people and said: “Yeah,
yeah sure, will you buy me a beer,
Bambi?” We went into a bar near the
station that smelled of fear and non-
respect with papers on the floor and
stains that stuck on your shoes and
the counter was like the tram bars.
The only problem was that the floor
was slippery and I had to hold on to
the counter and with all that heat and
all the hands of people around with
eyes emptied like bladders because
of all the beer and the sense of bal-
ance they had lost so they also had to
hold on to the counter, any part of the
counter was sticky and wet. The
counter was hot and firstly, if the bar
had been well kept, the counter
would have been cool but it was hot
there like a bladder full of hot beer
under an open sky and I was tense
because other memories were flood-
ing in, foul smelling memories.
Patchouli, trying to shout, muttered:
“This ain’t even beer, they put hot

0water in it, it’s donkey piss!” He
was entirely right. “Soul piss,” I
thought, walking away after leaving
him with ten euros. My feelings were
back and they stank so I walked right
out.

Article called “obligation for

harmonious façades”

for rates of “the most pre-

served populations” TheLaw

However, the sums aimed at in the
precedent paragraph become imme-
diately payable during the first muta-
tion between living persons of the
concerned party’s share, even if this
mutation
[pandemic] is realized by the capital
invested. In the case in point, a SCI,
owner of shares of the co-ownership
situated on the ground floor of an
apartment building, had solicited, on
behalf of the association of property
owners, an authorization to carry out
the enlargement of a window, on the
ground floor on to the road, to trans-
form it into a door. Indeed, the law01

settling the status of co-ownership
of buildings disposes02 that decisions
concerning the authorization given
to certain property owners to carry
out at their own expense works
affecting common parts or the exte-
rior aspect of the building, and con-
form to the destination of the above,
may only be adopted with a majority
of votes. Faced with the refusal of
the general assembly of property
owners, the SCI deposited a request
for judiciary authorization to proceed
with the works, on the grounds of03.
The judge decided that the request
for judiciary authorization was unac-
ceptable because it didn’t directly
take advantage of the legal disposi-
tions04 of the law of 1965, because
the SCI, as a preliminary measure,
should have asked to cancel the res-
olution of the general assembly of
the association of property owners
who refused to authorize them to
proceed with the renovations.
• 01. Law n°65-557, 1965
• 02. Article 25
• 03. Article 30 from the law of 1965

• 04. ibid.

The Court of Cassation approved this
decision05 and maintained that if the
works projected by the owner
affected the “harmony of the build-
ing and its aesthetics,” then the asso-
ciation would be able to refuse them.
Since such an act is not against
nature, it did not allow for any appeal
to the provided procedure.06

• 05. 21 May, 2008
• 06. Procedure provided by article 30 from

the law of 1965



I remember another text that I’m
continuing to write and that I contin-
ued during my last “trip” to Zagreb:
Aquarium Parabellum. And I don’t
feel very well rereading it, like I do
in front of the bowl of white milk
filled to the brim and where every-
thing mixes in together, the white
milk and the Re-adaptation Centre,
the white ghosts and the reflections
on the television, cigarette smoke
and the door of the second bedroom
of my apartment. Always well
closed, as clean as a new pin and
cold upon the contact of my naked
hands with acetone and pieces of the
past like magic mirrors with white
ghosts. I light a cigarette and reread
the text, sitting well propped up in
the couch in front of my television
with the crazy reflection of my hand
flying and blurry towards the ashtray
through the deformation of my ciga-
rette smoke and the enormous screen
of the fat television. I have difficulty
breathing and my skin is letting
grease come through and my face is
like what you call hands although
my hands are never like that but my
face is clammy. I light another ciga-
rette and I see drawings in the smoke
turn into white hoods and I move the
papers aside to make room for the
bowl of white milk filled to the brim.
I get up and go to take the pills so I
can wash my hands at the same time
and I leave the water running when I
come back to my living room. On
purpose and I light a cigarette to see
clearly in my mind like in a fountain
of very pure and clear water but it’s
not really like that in my head: it’s
like my head was as dirty as all the
stations in Paris and all the stations in
the world because they are amongst
the dirtiest places I’ve seen in my
life before the Re-adaptation Centre
with other dirty places I’m not
allowed to talk about and which
weren’t stations, they were worse
than stations and there were as many
people as in the dirty stations but the
people were dirty and the others were
messed up and they weren’t waiting
for the same trains as me and I’m not
allowed to.



E shtune
mëngjes,
nuk kam
fjetur sepse
kam parë
shtresën
në tasin me qumësht të bardhë të
mbushur deri në grykë dhe dredhat
që filloi të formonte në të të mbled-
hura si carcafë që i ke mbajtur për
shumë kohë ose si pleq që bëhen më
shumë pleq por meqë nuk kam edhe
aq në familje ose në rrethin e miqve
duhet të dal jashtë në rrugë dhe t’i
vështroj ata dhe lëkurën e tyre të
palosur në fytyrë por nuk kam edhe
aq qejf të dal jashtë. Po djersij, ulem,
ndez një cigare që të marr pak frymë
por nuk ndihem më mirë. Marr
frymë me vështirësi dhe nuk ndihem
mirë. Do duhet të dal jashtë aparta-
mentit dhe duhet të shoh fytyrat e
pleqve jashtë dhe kështu ndoshta
nuk do të rri gjithë ditën përpara tasit
me qumësht të bardhë të mbushur
deri në grykë me shtresën e thartuar
si një kapuc i shpuar plot me vrima
të vogla me rrudha dhe i fundosur
paksa në mes për të lënë qumështin
e bardhë të dalë pakëz dhe që është
pothuajse si gërvimat e bardha rreth
buzëve burrërore të Patchouli-t tek
stacioni. Ndez një cigare tjetër dhe
bëhem gati të dal jashtë duke mend-
uar të gjitha hapat që duhet të
respektoj dhe se si nuk duhet të har-
roj që dera e dhomës së dytë të gju-
mit në apartamentin tim të jetë e
mbyllur mirë. Më merren mendtë
dhe gjithashtu duhet të blej edhe disa
dryna kur të kaloj tek “banaku me
më pak se dhjetë gjëra” për t’u
paguar dhe do të marr të paktën
dhjetë të mëdha dhe gjysmën e tyre
me kod me katër shifra sepse mbaj
mend gjithmonë një dryn në fund në
të majtë dhe e bëj këtë gjë me pre-
cizion dhe shumë kujdes si tek
Qendra e Ripërshtatjes më mësuan
të marr frymë me diafragmë si…
ashtu një makinë qepëse brenda
kokës sime, ndoshta është krahasimi
që të krijon imazhin e duhur. Ulem
të qetësohem dhe të marr veten me
një cigare. Tymi i duhanit në të
vërtetë nuk është i bardhë së paku
është aq gri dhe nuk është i frikshëm
si e bardha e butë e tasit me qumësht
të bardhë të mbushur deri në grykë
të shpuar gjithandej dhe të palosur si
kur vesh dy corape të mëdha që të
përvishn nga kaviljet dhe ndihem në

turp, qesharak nën qumështin
poshtë.
Pikë së pari pese dryna me kod dhe
më erdhi një ide, ka një dyqan për
njerëz që ngasin bicikleta dhe ky
dyqan duket sikur është rezervuar
për njerëz që janë specialistë dhe
mbrojnë bicikletat e tyre shumë të
shtrenjta sepse ua kam parë cimin
dhe madje i kam parë drynet e tyrë të
rënda, të zeza e metalike për bicik-
leta profesionistësh kështu që do të
bëhem professional por para së
gjithash duhet të shoh axhendën
time dhe të shoh tek faqja me titull
“buxheti i ardhshëm” sepse kjo gjë
do të thotë një investim i madh.
Ndez një cigare, ulem dhe marr
veten sepse kjo gjë ka të bëjë me
shumë gjëra njëherësh, por do të më
bëjë që të dal jashtë apartamentit tim
të ri, do më lejojë të shoh pleq teksa
kalojnë pranë bankës dhe supermar-
ketit dhe dyqanit të bicikletave.
Duhet të shoh buxhetin tim dhe të
përcaktoj një itinerar preciz që të
mos më bjerë të ec shumë. Po për
momentin ndez edhe një cigare tjetër
dhe marr frymë ngadalë. Duhet të
marr një hapje tjetër. Kam shumë
kohë duke pritur dhe jam inatosur
me veten sepse nesër është e diel
dhe të gjitha dyqanet do të jenë
mbyllur ashtu si dhe dera e dhomës
së dytë të gjumit në apartamentin
tim të ri, prandaj po pres për ndonjë
mrekulli dhe marr guximin të dal
shpejt jashtë por pasi kam kontrol-
luar gjithcka sepse supermarketi
mbyllet në orën dhjetë dhe harroj që
ata kanë një seksion për bicikleta
kështu që jam shumë i tendosur, pij
një cigare tjetër në rrugë. Ndodh
shumë rrallë që të pi cigare në rrugë
sepse njerëzit më kërkojnë cigare
gjithmonë dhe kjo më bën nervoz
dhe kur bëhem shumë nervoz, harroj
mësimin e Qendrës së Ripërshtatjes
dhe mund të bëj gjëra të pakuptim që
i kam mësuar në pjesë të jetës sime
për të cilat nuk më lejohet të flas.
Kështu që pikë së pari fiksoj një pikë
që nuk egziston por që unë e shpik si
një kënd ose një dorezë dere dhe
marr frymë me diafragmë por kur e
nxjerr frymën që më merr dy herë
më shumë kohë se sa kur marr frymë
e gjithë energjia mund të dalë jashtë
njëherësh dhe me një të bërtitur dhe
me pëllëmbët e duarve si blloqe
motorri. Duhet të qetësohem dhe
nxitoj për tek pjesa e ftohtë e super-
marketit dhe kaloj pranë ushqimeve
të ngrira e më pak i emocioniuar
pranë frutave dhe perimeve e duke
ecur drejt me pikat e fiksuara në
mendje mes rrugicëzave të super-
marketit.

Saturday
morning, 
I haven’t
slept
because
I was
watching
the film
, I haven’t slept because I was watch-
ing the film on the bowl of white milk
filled to the brim and the wrinkles
that started to form on it crumpled
up like sheets you’ve kept on too long
or when old people get older and
older but since there aren’t that many
in my family or friends I’ll have to go
out in the street and observe them
and the rumpled skin on their face
but I don’t feel so great about going
out. I’m sweating, I sit down, light a
cigarette to breathe a bit but I don’t
feel any better, I’m breathing hard
and I’m not well. I will have to go out
of the apartment and I’ll have to see
faces of old people on the spot and so
maybe I won’t stay all day in front of
the bowl of white milk filled to the
brim with the film like a pierced hood
full of little holes getting wrinkles
and sinking in the middle to let a bit
of white milk come through and it’s
like the almost white dribble around
Patchouli’s chapped lips in the sta-
tion. I light another cigarette and get
ready to go out thinking over all the
different steps to respect and espe-
cially how I must not forget to check
that the door of the second bedroom
in my apartment is well closed. I feel
nauseous and I also have to write that
I must buy some other padlocks when
I pass through the “less than ten
items” cash register and I’ll take at
least ten big ones half of them with a
four letter code because I always
remember one padlock on the bot-
tom on the left and I do that precisely
and meticulously like in the Re-adap-
tation Centre they taught me breath-
ing with the diaphragm that works
like a… sewing machine and so if I
think about it when you don’t breath
well it’s often because you go too fast
breathing without obeying the rhythm
and the breathing doesn’t get blocked
because it accelerates like I have the
image of a sewing machine inside

my head maybe it’s the right image.
I sit down to calm myself and to take
my bearings while I light a cigarette.
The smoke isn’t frankly white at least
it’s just grey enough and it’s not scary
like the smooth white of the bowl of
white milk filled to the brim that’s
all pierced and caving in with little
folds like when you’re wearing too
big socks which fall down your
calves and I feel embarrassed, ridicu-
lous in the milk underneath. First of
all five padlocks with a code and I
just had an idea, there’s a shop for
people who ride bikes and this shop
looks like it’s reserved for people
who are specialists and protect their
really expensive bikes because I’ve
seen their price and I’ve also seen
their heavy, black, metallic locks for
professionals’bikes so I’m going to
be professional but first of all I’ll
have to consult my agenda and look
under the pages “projected budget”
because that represents a big invest-
ment. I light a cigarette, sit down and
take my bearings because that makes
a lot of things to do at once but that
will make me go out of my new
apartment, allow me to see old people
while passing by the bank and the
supermarket and the bike shop. I have
to look at my budget and work out a
precise itinerary so I don’t walk too
much. For the moment, I light
another cigarette and I breathe slowly.
I have to take my other pill. I’ve
waited too long and I’m angry with
myself because tomorrow is Sunday
and everything will be closed like the
door of the second bedroom in my
new apartment so I’m waiting for a
miracle and I dare go out fast but after
checking everything because the
supermarket closes at ten and I forgot
they have a bicycle section so I’m
very tense I smoke anther cigarette in
the street. It’s very rare that I smoke
in the street because people ask for
cigarettes all the time and it gets me
nervous and when I’m too nervous, I
forget the lessons in the Re-adapta-
tion Centre and I can do silly things
I learned in parts of my life I’m not
allowed to talk about. So first of all I
fix a point that doesn’t exist but that
I invent like an angle or a door han-
dle and I breathe with my diaphragm
but when I breathe out which is two
times longer than breathing in all the
energy can go out at once and in one
loud shout with the palms of my
hands like engine blocks. I have to
calm down and I run over to the cold
section of the supermarket and I
Sunday. A really great “law” ed to
the fruit and vegetables walking
straight ahead with the points in my
head I’ve fixed in the alleys.

Një “ligj”
shumë i
mirë
E DIEL . Një “ligj” shumë i mirë
sapo u njoftua në radio që supermar-
ketet do të hapen edhe të dielave dhe
pikë së pari kështu do të mund të
shkoj edhe të dielave nëse harroj të
konsultohem me axhendën time ose
nëse e harroj listën e pazarit që e
kam në kokën time të shtunën. Kam
marrë vendimin të shkruaj me të
kuqe në axhendën time që të shkoj
atje. Po përgatit këpucët. Një palë të
reja fringo me lidhëse të drejta e të
sheshuara sepse ashtu sic edhe e
kam thënë vija re se ato më zgjid-
heshin gjithmonë dhe nuk kam
shumë kohë që të lidh palën tjetër
me lidhëze të shtrira mirë si kabllot
e telefonave sepse nuk kam kohë
mjaftueshëm dhe edhe pse më
dhëmb kurrizi unë kontrolloj që dera
e dhomës së dytë të gjumit të aparta-
mentit tim të ri të jetë e mbyllur
mirë, numëroj c’kam në xhepat e mi
dhe dal jashtë. Ndihem sikur po flu-
turoj për tek supermarketi dhe pez-
matohem përpara hyrjes kryesore
sepse kam pak frikë dhe kam nxehtë
por shkoj direkt e tek seksioni i fto-
htë i magjepsur nga dritat dhe frig-
oriferët e hapur e të mbyllur, duket
sikur nuk ka asnjë këmbë njeriu ose
une nuk shoh njeri dhe kështu shtri-
hem në frigoriferin e madh ‘me
ushqim të ngrirë të paketuar” dhe
zhytem mes “kunguj nga Provence”
dhe mes “perimeve të ziera” si duke
pluskuar në shpinë në ujin e akullt të
një liqeni të madh të bardhë me drita
neoni dhe fantazmat e bardha më
buzëqeshin dhe jam në shtëpi dhe
nuk jam në një shtrat të ngushtë.

“Ministri i Drejtësisë lajmëroi të
martën në Orléans për seri të reja
masash delikate që kryesisht kanë të
bëjnë me parandalimin dhe mbrojt-
jen e të burgosurve delikatë. Mes
këtyre dispozitave është përcaktimi
i “kiteve mbrojtës” i vënë me qëllim
për të burgosur të prirur për të ten-
tuar vetëvrasjen, i cili përfshin car-
cafë dhe batanije të pagrisshme dhe
pizhama njëpërdorimshe për të
shmangur varjet si dhe dyshekë kun-
dra zjarrit. •

1 Le�Monde Francë, 20 gusht, 2009

Përktheu nga anglishtja: Fabiola Haxhillari



Sunday.
A really
great “law”
just came out on the radio because
supermarkets are going to open on
Sundays and first of all I’ll be able to
go on Sundays if I forget to consult
my agenda or if I simply forget the
shopping list in my head on Saturday.
I’m hot and a bit out of breath, I light
a cigarette to celebrate the opening of
my supermarket on Sunday and I’ve
made the decision which I wrote in
red in my agenda to go there. I’m
preparing my shoes. A brand new
pair of shoes with straight, flat laces
because I already said that I noticed
they kept on coming undone all the
time and I don’t have enough time to
redo the other pair with the flat laces
like tangled telephone cables because
I don’t have enough time and even if
my back hurts I check that the door
of the second bedroom of my new
apartment is well closed, I count
everything in my pockets and I go
out. I almost feel like I’m flying to
the supermarket and I’m dumb-
founded in front of the grand
entrance because I’m a bit scared and
I’m hot but I go directly to the cold
section, fascinated by the light and
the open and closed fridges, it looks
like no one’s around or else I don’t
see anyone and I lie down in the large
“fresh packets” freezer and I’m float-
ing on the “courgettes from
Provence” and the “mixed vegeta-
bles” like I was floating on my back
in the icy water of a great white lake
with white neon lights and the white
ghosts are smiling and I’m at home
and I’m not in a narrow bed.

“The Minister of Justice just made
her announcement Tuesday in
Orléans about a new series of sensi-
ble measures principally dealing with
prevention and the protection of frag-
ile prisoners. Amongst these disposi-
tions is the generalization of “pro-
tection kits” intended for prisoners
liable to make an attempt on their
lives, containing untearable sheets
and blankets and single use paper
pyjamas to avoid hangings, as well as
anti-fire mattresses. Concerning fe -
male prisoners, the usage of tampons
will be suspended until further
notice.” 1

•1 Le�Monde in France, 20.08, 2009.

Translated from French by Emmelene Landon


