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Pse do të shkruhej një monografi për një artiste, 
po e zëmë, për Nexhmije Pagarushën? 

Një këngëtare që është e famshme dhe në 
kulmin e namit, gjithnjë është temë thashethëmesh 
dhe artikujsh të mediumeve: gjindja dinë - e kujtojnë 
se dinë - mjaftueshëm për të. Nëse nuk është temë 
thashethëmesh, atëherë karriera e saj paska 
perënduar, adhuruesit janë të përqendruar drejt 
këngëtareve të tjera, kështu që s’kemi përse i hyjmë 
mundit fare. Vetë Nexhmije Pagarusha e përkufizon 
si me pushkë, çpuf: “Kurrkujt nuk i intereson me 
ditë jetën tem”. Po ta shikojmë kështu, themi se kjo 
monografi s’ka pse të shkruhet, shkojmë p’ej shpije 
dhe merremi me ndonje gjë që e gjykojmë më të 
rëndësishme. 

Mirëpo, ne nuk e shikojmë kështu. 

Rrëfimi për një artiste kurrë nuk është, në të vërtetë, 
vetëm për artisten. Në rastin e Nexhmije Pagarushës 
është rrëfim që ofron ‘zeitgeistin’ kosovar të viteve 
në ish-Jugosllavi. Është një rrëfim që e jep sfondin 
kulturor që e ka prodhuar atë artiste – një shoqëri 
e shkelur dhe e shtypur që me një grimë ujë do 
të çelte artistë kulmorë si Ajo. Është një rrëfim për 
luftën ndaj paragjykimeve etnike dhe politike në 
njërën anë dhe traditës në anën tjetër. Mbi të gjitha, 
është rrëfim për triumfin e kulturës mbi politikën 
dhe paragjykimet. Ndërsa politikat si renduese 
të emergjencave ndërrojnë e harrohen, në shekuj 
mbetet kultura: ajo që kishte marrë shumë kohë e 
mund për t’u ndërtuar.

PARATHËNIE
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Rrëfimi për Nexhmije Pagarushën është një rrëfim frymëzues 
për triumfin e artistit mbi shoqërinë dhe kohën. Artistja 
del jashtë kornizave të kohës, jashtë kufijve mendorë të 
bashkëkohasëve të saj, por triumfon ashtu që brezat më 
pas e kanë shembullin e saj si përditshmëri.

Të jesh artiste do të thotë sakrificë e mund; pas çdo 
buzëqeshjeje në skenë është një dhimtë diku në shpirt. Të 
jesh artiste nënkupton shumë adhurues dhe një vetmi e 
thellë dhe e errët; njëkohësisht.

“Vetë ke mbetë
në dhomën tënde s’është shikimi im
vetë ke mbetë
e duart e tuja të janë tretë në errësirë
gjersa disku i fundit të tregon
se të dua
se të dua…”

Rrëfimi për një artiste është rrëfim për vetminë. 
Shpirti krijues është vetmitar. Në kohën e tij. Pastaj, ndër 
breza përmes ndikimit kulturor lulëzon dhe shndërrohet 
në burim krijimesh të tjera. E vetmuara shndërrohet në 
pjesë të të gjithëve. Në vend të harresës, këngët e saj 
bëhen orendi të ditëve.

“O era lu’n me barin o nani nani 
o e ne shoqet t’lozim o nani nani 
o fusha gaz po m’veshet o nani nani 
o lule bardh’ po qeshet o nani nani 
o dridhet mali, cka u ba? 
o një bareshë prej nesh u nda. 
o dridhet mali, cka u ba? 
o lujnë bareshat në shulla…” 

A ka kush që s’e këndon sot këtë refren gati gjysmë shekulli 
pasi është kënduar sefte mes fishkëllimash e refuzimesh?

Kështu, artistja bëhet e pavdekshme, si frymë që rron 
brez pas brezi. Pra, me gjithë respektin, zonja Nexhmije e 
ka pasur gabim: njerëzit duan të dinë për jetën e saj. Si 
kureshtje, si shembull suksesi, si frymëzim për të tjerët që 
vijnë.

Bardh Rugova
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“Kur shkruani për 
Nexhmijën mos 
shkruani çka them unë, 
janë pak fjalët e mija, 
janë shumë pak fjalët e 
mija..” – Avni Mula
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Nganjëherë, por vetëm nganjëherë, ajo 
duket, thjesht, si një grua e shtyrë moshe që 
i lidh ditët strukur në një kënd dhome nën 
peshën e kujtimeve në 86 vjet jetë -  plus-

minus ndonjë muaj.

Kjo pasdite fillimpranvere është një nga ato 
nganjëherë. Ja tek është e mbuluar me një batanije, 
e shtrirë në kanapenë e dhomës së ditës, duke u 
përpjekur të përmbajë një dënesje të lehtë. Thotë se 
ka kokëdhembje. “Të padurueshme,” - shton pas pak 
sekondash me një zë që i ngjan gjëmës. Rënkon dhe 
duket e pafuqishme kundrejt shëndetit të rënduar 
që e ka ndryrë në dhomën, e cila i shëmbëllen një 
muzeu të pakuruar e që mban gjurmët e një zonje 

të rëndë. Ajo, sakaq, ka hedhur shikimin shkurtazi 
drejt një fotografie bardhezi të familjes – fotografi që 
e shoqëron në ditët e pleqërisë. Kujtime të shumta 
plot nostalgji e dhimbje janë kornizuar në të.

Këndi i saj është modest për një sy të pastërvitur 
mysafiri. Afër kanapesë në njërin mur të dhomës 
tërë vëmendjen e tërheq një dollap i bardhë, 
stërmbushur me libra. Në murin faqeza është një 
portret i vizatuar me laps, e pak më tej, në ballë të 
dhomës, një pikturë e vëllait të saj, mjeshtër Kadërit. 
Në të njëjtin mur duhet pak më shumë vëmendje 
për të të rënë një sy edhe një punim filigrani me 
një çelës muzike dhe me një mbishkrim. “Bilbili i 
Kosovës”, shkruan aty.

NËN 
PESHËN E 
VITEVE
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Vetëm nganjëherë ajo duket se është një grua e 
zakonshme shtyrë moshe. Mirëpo, duhen vetëm pak 
çaste duke ndarë kujtime dhe zymtësia që ia kishte 
mbuluar nurin, zbehet. Ajo nis të tregojë historinë 
e jetës së saj, historinë e Bilbilit të Kosovës dhe 
sytë që ishin njomur lotësh, marrin një shkëndijë 
shkëlqimi. E kaluara është shkëndijëza që ia ndrin 
të tashmen. Ditët e lavdishme e rinojnë. 

Ajo është ulur tashmë madhështore në kanape, 
me sy plot gjallëri dhe nuk është më një grua e 
zakonshme. Ajo është sërish një diva, të cilën e njeh 

kushdo në Kosovë. Ajo është Nexhmije Pagarusha. 
Bilbili i Kosovës.

Po i afrohet dekadës së dhjetë të jetës, por agori 
i saj i ka ruajtur tiparet. Sytë e mëdhenj bojëkafe, 
mollëzat e theksuara, vetullat e larta në formë harku 
i kanë rezistuar kohës. Flokët ngjyrë mahagonie 
i përshtat me ngjyrën e thonjve. Nuk e heq nga 
gishti një unazë ngjyrë tirkizi, për të cilën me plot 
mburrje rrëfen se “është opal”, dhuratë nga një 
mike. Pedantëria, eleganca e zonjës hijerëndë nuk 
i janë shqitur as në ditët e pleqërisë. 
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Pikëllimi i saj pak minuta më parë kishte një sebep.

Një shkas që nuk e artikulon menjëherë. Në vend të 
fjalëve, ajo zgjat dorën për të prekur kasetofonin – 
një “Sony” i tipit të vjetër. Me ndihmën e kujdestares, 
e lëshon një këngë jo shumë të njohur. Thotë se 
titullohet “Simfoni për të verbërit” dhe se tekstin e 
ka shkruar Hivzi Krasniqi. Gazetari e tekstshkruesi 
ka ndërruar jetë ditë më parë. Lajmi e ka mërzitur 
shumë.

Mirëpo, tani është gati për të bërë tutje.

Me goxha sforcim është ulet. E zgjat dorën ta arrijë 
filxhanin e bardhë të kafesë turke. Pasditën e kësaj 
të shtune, ngulmoi t’i sillnin për drekë “qebapa të 
Bosnjës”. 

Ofron një buzëqeshje. Një buzëqeshje që mund 
të ta sjellë vetëm ndonjë dromcë lumturie nga e 
shkuara e thadruar në memorie. 

Ngre kokën për të treguar. Në disa ditë rresht ajo 
do të shpalosë dromca kujtimesh që në fund do ta 
ndërtojnë një rrëfim. Rrëfimin e jetës së saj.
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Nexhmije Pagarusha është zëri më kumbues ndër 
shqiptarë. Karrierën e këngëtares e ka nisur në moshë të 
re, për të depërtuar në gjithë Jugosllavinë e atëhershme. 
Ka interpretuar mbi 150 këngë në periudhën mes viteve 
’50-të dhe mesi i viteve ’80-të. 

Shumë prej tyre janë të njohura edhe sot e gjithë ditën. 
Është nderuar me medalje presidenciale për veprimtari 
jetësore. Njihet me epitetin Bilbili i Kosovës. Ka marrë 
titullin “Nderi i kombit”. Këngëtare me potencialin vokal 
të një sopranoje, Nexhmije Pagarusha i ka ngritur në një 
nivel tjetër këngën e lehtë dhe atë popullore shqipe. Emri 
i saj mishërohet me veprën “Baresha” që ka shpërfaqur 
më së miri shtrirjen e zërit të saj. 

Përvec këngës, bagazhi artistik i Nexhmijes përfshin 
edhe angazhimin në kinematografi, fushë në të cilën e 
ka dëshmuar veten duke u vlerësuar me çmime. 

E bija e Vesel Pagarushës nga fshati Pagarushë i 
Malishevës, aktualisht jeton në Prishtinë.

Mirëpo, këto i dinë edhe zogjtë e malit në Kosovë. 

Ajo është e gatshme të gërrmojë në kujtesën e saj për të 
ofruar një shkëndijë të jetës së artistes.



21

Vetëm nganjëherë vijëzat e pleqërisë mund të gjejnë 
ndonjë skutë në rrëfimin e një ylli: të yllit më të ndritshëm të 
nënqiellit të saj. 
Brenda atyre kujtimeve del njëra nga karrierat më të 
ndritura të një artisteje në Kosovë. 

Rrëfimet e Nexhmije Pagarushës, nisin me një ritual - 
përsëritjen e thënies: “Çdo arritje kulturore osht një 
barrikadë për agresorët e luftës”.

“...Se une e vetmja fjali qi e kom majtë n’mend ishalla edhe 
qitash, prit qysh ke… Aha, e kom përdorë n’Shkup, kur kanë 
knu bashkë t’Shipnisë edhe maqedontë - e para herë - 
edhe m’thirrën me shku, une shkova edhe dola. Normal, u 
dufke me folë diçka edhe m’ra n’mend, kom lexu prej njonit, 
nji njeri t’meçëm, nuk e di kur, po kurrë s’e kom harru, 
thashë: ‘Çdo e ngritur kulturore osht nji barikadë kundër 
agresorëve të luftës’. Qajo osht kundër e jo na shka jemi 
t’u ba... Thashë qysh s’po shkoj nji ditë për inati, kur kanë 
mledhje kta (liderët politikë v.j.) edhe m’i thonë: ‘Qito hej, 
qito duhet, kultura hej ku jeni, po shihni andrra t’u shajt 
njoni-tjetrin, qysh s’po ju vjen marre more’.. E qito thashë 
qysh s’po kom fuqi me shku edhe veç qito fjalë me i thanë 
edhe me u kthy prej mbledhjes. Qikaq e pata, une s’po di 
me marrë dikon nëpër gojë, veç po thom nji njeri t’meçëm e 
kom pas lexu, hala e re jom kon e s’e kom harru kurrë”.
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Vetë Nexhmije Pagarusha është sinonim i arritjes 
kulturore. Pak ndër shqiptarë e kanë lartësuar 
më shumë kulturën. Ky fakt e lehtëson hartimin 
e një monografie për të. Kur përmendet emri i 
saj të gjithë janë gati të flasin, të ndihmojnë. Prej 
bashkëvendasve të fshatit kodrinor të strukur 
nja 10 kilometra larg Malishevës, deri te ata që 
e admiruan dhe u frymëzuan prej zërit të saj 
matanë kufirit në Shqipëri. Kujtimet e familjarëve e 
të bashkëpunëtorëve të saj - herë prekëse e herë 
komike - i japin ngjyrë këtij jetëshkrimi. 

Është ky një rrëfim me prapaskenat e damës së 
skenës: një i tillë që prek majat e suksesit, por edhe 
zbret në teposhtëzat e karrierës a të jetës së saj. 

Është kjo historia e një vajze që humbi nënën 
kur ishte trevjeçare, shkeli me të dyja këmbët 
mbi paragjykimet e kohës dhe pa qenë as vetë e 
vetëdijshme deri ku shtrihej talenti i saj, iu rrek një 
bote të madhe. 

Është tregimi për një gjimnaziste të guximshme, 
kryeneçe, me dell të stërholluar humori, zëri i së 
cilës çau përmes turmës së moshtarëve të saj për 
të kumbuar në gjithë Jugosllavinë e dikurshme. 
Është bashkëbisedim i sinqertë me një artiste të 
papërsëritshme, në ditët kur mosha e ka sfiduar më 
shumë se asnjëherë. 

Një e vërtetë që del prej një banese modeste në 
lagjen “Ulpiana” në Prishtinë që ndodhet në katin 
e dytë, mban numër katër dhe e ka të gdhendur 
në ar emrin e pronares, e cila shtyen ditët brenda 
një dhome jo më të madhe se 15 metra katrorë. E 
mbështetur nga shteti, të cilit ajo i dha shumë; e 
shkruar me shumë dashuri e përulësi, nën ethet e 
përgjegjësisë e të drojës se madhështinë e saj nuk 
e zënë faqet e një libri të vogël, monografia para 
jush është përcjellë me sfida, por edhe momente të 
paharrueshme.

Është eksplorim në hekat e rrudhave të ballit – 
anipse dëshmi të gabuara për moshën që ka; në 
buzëqeshjet e ngrira nëpër fotografi bardhezi 
e me ngjyrë. E shfleton secilën faqe të një libri të 
pashkruar deri tani; dokumentim i së shkuarës, 
dëshmi e së ardhmes.

Është kthim në ditë të arta të një artisteje të 
merituar, shëti nëpër kujtimet e stërmbushura me 
suksese, duartrokitje nga njëra anë dhe plot dramë 
e paragjykime nga ana tjetër.

Është histori që mban emër e mbiemër të madh: 
Nexhmije Pagarusha.
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“... ne nuk ua dimë vlerën 
gjërave të çmueshme, 
na mungon një kulturë 
muzikore, nuk kemi traditë 
të mirë në këtë drejtim..” 
– Nexhmije Pagarusha
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Nganjëherë, kur bie zilja, duhet pritur goxha 
shumë te dera. Kujdestarja është e zënë 
duke plotësuar ndonjë kërkesë të zonjës që 
me shumë dashuri të pahile e quan shkurt 

Nexhi.

Herën e parë, kur na u hap dera në vizitën për ta 
njoftuar Nexhmije Pagarushën nga afër me idenë 
e monografisë – kjo pas disa telefonatash me të -  
ngelëm veç te pragu. 

Sebi Krajkova që kujdeset për pesë ditë të javës 
për Pagarushën, nga e hëna deri të premten, pas 
prezantimit na tha se ajo ishte e shtrirë në shtrat, 
në gjendje jo të mirë dhe se nuk mund të hynim 
brenda. Nuk na mundësoi as ta shihnim.“Hajdeni 
në një tjetër ditë. Pas nja një jave”. 

Mbetëm si të ngrirë. Entuziazmi që na rrëmbeu 
rrugës deri te dera, u pre. Një javë dukej kohë e 
gjatë. Pak ditë mjaftuan për t’ia mësyer sërish të 
njëjtës rrugë.

“Hajdeni një tjetër ditë”, përsëritej si refren.

Sebi, e cila është një nga njerëzit më të dashur dhe 
më të afërt me Nexhin, intrigohej nga ideja që jeta 
e artistes të dokumentohej në një monografi, por 
ngulmonte që takimi të mos realizohej – kjo për 
shkak të gjendjes shëndetësore.

Dëshira të bën këmbëngulës. Këmbëngulja t’i 
plotëson dëshirat.

Një të shtunë vjeshte 2018, i ramë ziles edhe një herë.

PRAPA
SKENËS  
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Derën na e hap një tjetër kujdestare 
e saj; Sabrija, një grua në moshë të 
mesme, as që e kishte idenë pse 
ishim aty. Kur e mori vesh, me fort 
lehtësi na ftoi t’i zbathnim këpucët 
e të futeshim brenda. Një korridor 
i ngushtë e jo fort i gjatë çon te 
dhoma e ndejës, ku e kalon ditën 
Nexhmije Pagarusha. 

Ajo po rrinte ulur. Po priste 
drekën. Ankohej se nuk ishte mirë 
me shëndet dhe se qe rrëzuar 
aksidentalisht brenda banesës. 
Duke rrëfyer, gjendja shëndetësore 
i përkeqësohet. Kjo do të përseritej 
shpesh në takimet me të. 

Sabrija ia servon drekën. Pak lëng 
në pjatë dhe pak bukë. Nexhmija 
ankohet: “Nuk po ha. Krejt pak”.
 
E kërkon një kafshatë dhe e shtyn 
pjatën. I duket e njelmët dhe thotë 
se nuk guxon të vazhdojë. Lyp 
përshesh me kos. Buka, doemos, 
duhet të jetë e misrit. 
 
Pyet se kush jemi. 

“Gazetarë! Gazetar ka qenë edhe 
Faik Konica!“

“Ky Faik Konica,... une shumë e 
kom dashtë Faik Konicën..., krejt 
shka kom lexu prej tij, ai osht kanë 
ma i miri shqiptar qi ekziston, ma 
kurrë si ai. Edhe pasanik ka qenë 
edhe krejt paret i ka dhanë, edhe 
40 mijë dollarë m’doket u ka lanë 
amanet shokëve qi kur t’vdes me e 
çu n’Shqipni me vorrosë.”

Përsheshi me kos ende nuk i ka 
ardhur. E asaj i intereson se përse 
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jemi aty. Nuk ka durim ta dëgjojë deri në fund 
propozimin për një monografi kushtuar asaj.

“Nuk muj”.

Pastaj mbetet një heshtje e ndjekur nga një 
shikim që përçon mesazhin se muhabeti për këtë 
temë ka marrë fund. Mund të flisnim për ushqim 
dhe përsheshin me kos që i kishte ardhur dhe 
përsheshi hap një muhabet e ky muhabet një 
muhabet të tretë.

“Shqipnija ka ba shumë për mu. Kosova jo. Pas 
lufte mos me kanë Shqipnija, nuk më kish njoftë 
kush”. 

Ky ishte moment i mirë për ta nxitur sërish bisedën 
për monografinë. I themi se do të takoheshim me 
të herë pas here. Vetëm kur është me humor të 
mirë. Zotohemi se nuk do ta shqetësojmë në ditë 
jo të mira. 

“O nuk muj unë me u kthy 50 vjet mbrapa”. 

Duket e prerë. Pastaj, përpiqet të arsyetojë. 

“Kush do ta lexonte atë libër?”

“Libri do të shpërndahej falas”, i themi. “Njerëzit 
do të lexojnë për jetën Tuaj, për Nexhmijen e 
vërtetë, jo vetëm Nexhmijen që e kanë njohur 
në skenë... Ju jeni frymëzim për shumë gra... 
Dokumentimi i gjithë jetës së një këngëtareje të 
shkëlqyeshme është me shumë interes”.

Ajo tashmë ka nisur të hajë përsheshin.

“Kurrkujt nuk i intereson me ditë jetën tem”.

I themi se planet janë që libri t’u jepet dhuratë 
edhe mysafirëve të institucioneve të Kosovës dhe 
kjo e bën edhe më refuzuese.

“Nashta dikush nuk don me e marrë, e duhet me 

e marrë prej ktynve tonve? Pse me i shti njerzit 
n’gazep?!”  

Më kot përpiqemi të kundërshtojmë.

“Pse ti po kujton t’dojnë këta t’mdhejt qi po dalin 
qaty a? Jooo bre, as s’më njohin bile”.

Duket se nuk është adhuruese e madhe e 
politikanëve dhe e pushtetarëve të Kosovës. 
Duket se ka qejf më shumë të flasë për muzikën, 
për prindërit, për shpirtin kryengritës. Ngadalë 
nis të thotë se zërin e kishte dhuratë nga zoti. 
Thotë se babanë e kishte mësues dhe se e ëma 
i kishte vdekur, kur kishte qenë fare e vogël. Pak 
nga pak ajo nis të shkundë pluhurin e kujtesës 
dhe të shpalosë faqe të jetës. Ofron dromca të 
vogla e të hareshme. Ndonjë të trishtë aty-këtu. 
Kërcen nga një dekadë në tjetrën e nga një rrëfim 
te tjetri. Për një ore e gjysmë ofron një skicë të 
vogël të historisë së saj jetësore. 

“Edhe qishtu jeta jeme, hajt hajt, hajt hajt, kadal 
kadale edhe u bona ‘Nderi i kombit’. Ky osht 
shpërblimi ma i madh qi munesh me marrë”. 

Rrëfen me pasion dhe dëshirë. Duket se i pëlqen 
të ndajë kujtimet. Ia ka ënda të ketë shoqëri 
dhe veshë që duan ta dëgjojnë. Vetëm idenë 
për monografinë nuk mund ta kapërdijë ende. 
Kujdestarja e saj e fundjavës, Sabrija, njëjtë 
sikurse Sebi, ka relacione fort të afërta me 
të. Ajo i thotë se duhet të lërë një monografi 
prapa. Mirëpo, Nexhmija ngulmon në vendimin 
e saj. Thotë se i vjen keq, se i respekton idenë e 
vullnetin, por shton se nuk mundet t’i hyjë kësaj 
pune.

“Hejjj me u kthy 50 vjet mbrapa unë?! Nuk muj. 
Qishtu zemër. Edhe po thom nuk di, duhet 
memoria, po thom n’qet gjendje qysh jom tash 
nihere nuk muj, besomë”. 

Thotë se jemi të mirëseardhur për ta vizituar 
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e për të bërë muhabet. Na përcjell deri te dera e 
banesës. E mbajmë për dore. Na përshëndet me 
dashamirësi, por përsërit se nuk mund të bëhet fjalë 
për një monografi. Zbresim shkallët e banesës dhe 
na duket se kemi mbërritur fundin e një humbëtire 
futë të zezë. Dy-tri vizita të radhës do të përfundonin 
ngjashëm, me muhabet të këndshëm dhe me ne në 
fund të shkallëve pa miratimin për monografinë si 
në humbëtirë të errët.

Violetë Kukaj është një rreze drite.

Kujtohemi se në projektin e fundit në këngë 
Nexhmije Pagarusha e ka realizuar me këngëtaren 
Violetë Kukaj. Marrim numrin e saj dhe e lëmë të 
takohemi në ambiente të ansamblit të këngëve 

dhe të valleve “Shota”. Kukajt ia shpalosim me 
entuziazëm idenë tonë. Ajo kërkon garancë se libri 
do të dalë i mirë. Mund t’i premtojmë vetëm se do 
të punojmë me zell, dashuri e shumë vullnet. Ajo na 
premton se do të flasë me të. Ne presim. Krijojmë 
shprehinë që të shikojmë ekranin e telefonave tanë 
çast pas çasti në pritje të një mesazhi nga Violeta. 
Ankthi i pritjes zgjatet në disa ditë. Njërën nga ditë 
marrim mesazhin. Ajo thotë se kishte biseduar me 
Nexhmijen disa herë dhe po na ftonte për t’u takuar. 

- A ka pranuar?
- Ejani të takohemi, e ju tregoj!
- Nuk paska pranuar!
- Epo, ejani të takohemi e ju tregoj!
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Violetë Kukaj është një rreze drite. Jo. Është 
drita vetë.

“Mirë është puna”, - thotë ajo. 

Personi që e kishte bindur Nexhmije Pagarushën 
të këndonte në moshë të thyer, nuk e kishte 
pasur të lehtë ta bindte që ta rrëfejë jetën e saj 
për një monografi. Mirëpo, një “jo” e prerë dikur 
ishte shndërruar në një “jo” jo aq të prerë e kjo 
“jo” jo aq e prerë kishte kaluar në një “ndoshta”, 
e cila dikur ishte alternuar në një psherëtimë të 
lehtë, të cilën do të mund ta përkthenim në “po”. 
Rregullat ishin të pakta. Vizitat dhe intervista 
do të bëheshin në praninë e Kukajt. Pasditet 
dhe mbrëmjet ishin kohët më të shpeshta të 
takimeve. 

Ajo do të pranonte të kthehej prapa - jo 
pesëdhjetë vjet, sa druante në fillim, por mbi 
shtatëdhjetë.

Secila vizitë ishte histori më vete. Në njërën 
prej ditëve, me të hyrë tha: “Sot na kanë pushu 
sytë”, duke lënë të nënkuptohet se nuk e kishte 
vizituar askush. Sidomos gjatë vikendeve 
pranon shumë vizita. Sa herë që shkonim, gjente 
mënyrë për të na befasuar me sensin e saj të 
hollë të humorit. Duket sikur ashtu i përshkon 
ditët më të mira të jetës. Nga një refuzuese e 
prerë, ajo u shndërrua në një bashkëpunëtore 
besnike për këtë projekt. Më shumë e shtrirë 
në shtrat se sa e ulur, këngëtarja ka folur 
vazhdimisht për përvojat e rrugët e jetës që i 
mban në mend. Asnjëherë nuk ka thënë se atë 
ditë nuk mund të fliste. Nuk ka refuzuar as kur 
në rastet, kur e gjenim të shtrirë, me lot faqeve 
nga dhembjet e kokës. Në raste të tilla duket 
sikur zhvendosja e vëmendjes te kujtimet i 
ndihmonte që të harronte sëmundjen. Krahët 
shpesh i kishte të nxirë, shkaku i gjilpërave të 
infuzioneve. Lidhja e saj emocionale me faktin 
që do të shkruhet një libër, çdo ditë sa vinte e 
forcohej. Madje, insistoi të qëndronim edhe kur 
fizioterapeuti po ia bënte ushtrimet.
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“Çka kom me tregu sot?” - është një pyetje rutinore 
që e bënte sa herë hynim në dhomën e saj. 

Nganjëherë e niste bisedën e shtrirë dhe pastaj në 
pasionin e rrëfimit ngrihej këmbë, për të përshkruar 
detaje dhe për të ofruar nuanca.

Kishte qejf që rrëfimet t’i ilustronte me fotografi. 
Ka shumë sosh. Peng i saj është bindja që ka se 
ato nuk janë të sistemuara mirë. Në fakt, janë 
goxha të mirëmbajtura. Në tre dollapë në korridor,  
në albume të veçantë, imazhet dokumentojnë 
momente të shumta të artistes. Secila prej tyre 
është skanuar. Shpesh dilte në korridor për ta 
parë procesin e skanimit. Qeshej me veten duke 
parë se si është dukur përgjatë viteve. E dukjen e 
ka pasur gjithmonë shumë të rendësishme. Bile për 
këtë edhe e tregoi një rast që e kishte shndërruar 
në humor. Do të vendoste që ta operonte njërin sy 
shkaku i pëlhurës. E kishte kryer operacionin dhe 
ishte kthyer në banesë. Kur kishte ardhur koha ta 
hiqte fashën nga syri, kishte dalë para pasqyrës. I 
ishte dukur vetja se ishte plakur brenda ditës. Në 
fakt, po i shihte më qartë rrudhat e pleqërisë. 

“Hiç kurgjo s’kom ni. Shumë mirë kalova. Edhe u ula 
tash, nesër më tha në ora qikaq me ardhë, edhe 
më ra ndërmend, thash: ‘A guxoj më i la sytë në 
mëngjes?’ ‘Po’, tha,’mundesh me ujë të ftoftë’. Edhe 
më tha: ‘Mundësh m’i la’. Kur jom çu në mëngjes, 
kur e kom pa vehten në pasqyre, sa rrudhat i kom 
pa, po për qito more njerëzit po m’nalin në rrugë 
e po më thojnë sa bukur po dukesh, se po u vjen 
gjynah. Edhe përnime si të dal në rrugë, 3-4-5 
veç rrethohen: ‘Kuku sa bukur po dukesh’... Edhe 
thashë unë kom ardhë, mandej shkova edhe u ula 
me nji karrige, jo në atë karrigen ku duhet, ai m’tha 
jo aty jo, unë i thash jo unë qitu du m’u ulë. Thashë 
kom ardhë ju mu me ma kthy atë perden teme. Ata: 
‘Pse?’ Thashë: ‘Jo bre ju për inati ma pasket bo’. 
U thashë: ‘Tona t’zezat i kom pa kur i kom la sytë’ 
Hahahahaha... Me këto tash hiç shumë shumë pak, 
as me lexu s’po muj”.  

Ka qejf t’i komentojë fotografitë. Nganjëherë rri 
këmbë gjatë skanimit të tyre. Pikë e dobët e saj është 
fakti që nuk i kujtohen vitet se kur janë shkrepur 
fotografitë e ato nuk mbajnë as shënime datash 
e vendesh prapa. Janë qindra sosh, kryesisht të 
viteve kur ka qenë në kulmin e karrierës. Duket se 
më vonë nuk ka pasur as dëshirë të pozojë pasi 
gjithmonë e kishte hall pamjen. Pozat e saj të 
lënë gojëhapur. Duket se ka pasur marrëdhënie të 
veçantë me kamerën, njësoj sikur me mikrofonin. Ka 
qejf të dëgjojë, kur jepet ndonjë propozim se cila 
prej tyre do të mund të ishte e përzgjedhura për 
fotografinë e ballinës së monografisë.

Ndryshe prej fotografive, gazetat që i ka koleksionuar 
vetë, por edhe ato që i kanë sjellë të tjerët, kanë 
shënime të sakta. Në rastet, kur, prerja e faqeve për 
koleksionim ka bërë që t’u largohen datat, me laps 
janë shkruar referencat kohore. Sa i përket arkivit 
personal, nuk është shumë e kënaqur me mbledhje 
e as sistemim. Thotë se vetë nuk ia ka dalë që të 
ketë një arkiv të pasur e në anën tjetër nuk ka 
pasur kush ta bënte këtë punë për të. Pavarësisht 
se shumë koncerte të saj janë xhiruar, janë disa 
interpretime që kur flet për to, shpreh dëshirë që do 
të jepte gjithçka sikur t’i kishte të paktën në audio. 
Krejt procesi i mbledhjes së materialeve është një 
histori më vete.
 
Në qendër të saj është vetë Nexhmija me sensin e saj 
briliant të humorit. Nganjëherë kur ajo “raportonte” 
për jetën e ne i raportonim se kemi bërë këtë, se kemi 
instervistur atë, se e kemi gjetur diçka, i shkrepte 
mendja që ta bënte situatën qesharake. 

“Po dini, po dini edhe ju. Gjithçka po dini”.  

Monografia do të bëhet. Dromcat po e formojnë 
mozaikun.

Sebi, sakaq, ka lëshuar ujin e kroit në kuzhinë. Sytë 
e Nexhit ndrijnë tek e dëgjon gurgullimën.
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“E maj men gjyshja jeme 
ia puthke floktë nanës, 
kordela i ka pas deri ktu 
(prek belin). Veç qato e di, 
po ftyrën nuk ia kom pa”. 
- Nexhmije Pagarusha
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KROI I
FËMIJËRISË

Kroi i fshatit është vendi që këngëtarja 
e përmend më së shpeshti, kur flet për 
fëmijërinë dhe fshatin e lindjes. Uji i tij rrjedh 
nja 150 metra larg oborrit, ku i kishte kaluar 

vitet e para e të jetës. Nga kulla e hirtë dykatëshe 
ku ka lindur ajo, kroi shihet si në shuplakë të dorës. 
E fshati i saj, kryesisht kodrinor, gjendet fiks 10,3 
kilometra nga qyteti i Malishevës. Padyshim që 
Nexhmije Pagarusha është emri më me nam në 
fshatin Pagarushë. Është ajo që i ka dhënë kuptim e 
jehonë gjithë atij vendi. Pak pa arritur te shtëpitë e 
familjarëve të saj, kalohet nëpër një rrugë që mban 
emrin e të atit të Nexhmijes, Vesel Pagarusha. Të 
njëjtin emër e mban edhe shkolla e fshatit. Nexhmijes 
në ditët e saj të pleqërisë i kthehet çehrja, kur flet 
për fshatin ku ka lindur. 

Vesel Pagarusha kishte përfunduar shkollimin 
në medrese. Njihej si person që ngulmonte t’ua 
mësonte shqipen shqiptarëve që jetonin nën atë që 
ishte ‘Jugosllavija e Vjetër’. Nexhmija flet me shumë 
dashuri e mburrje për të atin. Thotë jo se ishte 
babai i saj, por me të vërtetë ishte patriot. Rrëfimet 
e saj për të atin janë të shumta. Thotë se s’mund të 
gjejë fjalë për ta përshkruar entuziazmin e tij prej 
mësuesi. I dhimbset shumë për shkak të atyre që 
kishte kaluar. Një fotografi të tij bashkë me vëllezërit 
e saj e mban afër shtratit ku qëndron gjithë ditën. 
Ngritet për ta marrë atë e për të na e treguar 
portretin e të atit. Mezi mbahet, por insiston që 
vetë ta marrë atë fotografi. E prek me dorë fytyrën 
e tij dhe nis të tregojë histori që i ka dëgjuar nga 
vetë ai e përvoja me të. I është mirënjohëse gjithë 
jetën pasi e vlerëson si njeri përparimtar. Përvojat 
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e Vesel Pagarushës dhe tentimet e tij për ta shtrirë 
aktivitetin e mësimit të shqipes, kishin rezultuar me 
shumë rreziqe e sy të keq nga serbët udhëheqës 
e edhe shqiptarët që rreshtoheshin në krah me 
pushtetin.

“Shkojke n’Shkup merrke libra me thes… Nji here tuj 
ardhë prej Shkupit me libra e n’kufi (sic) ka qenë nji 
femën me nji fmi, i vogël kshtu edhe ulun e ka pa 
që ky sigurisht o zbehë, e ka pa që po tutet edhe 
i ka thonë: ‘O vlla a muj une mu çu e m’u ulë n’qat 
thes, n’qato libra ku je ulë n’qat thes’? ‘Po bre motër 
mundesh’. A po don, çu, ajo e ka pshtu, me çarshaf 
jon m’lu librat”. 

Sipas Nexhmijes, pas përfundimit të Luftës së Dytë 
Botërore i ati ishte nxitur që të hakmerrej ndaj të 
gjithë atyre që e kishin maltretuar për aktivitetin e 
tij. Por Vesel Pagarusha nuk e kishte bërë një gjë të 
tillë. 

“Edhe, qita dashta me thanë, kur kapitulloi 
Jugosllavia e vjetër, u çun shiptartë hajde me mytë, 
çu Vesel Pagarusha se t’ka ardhë vakti demek me 
mytë. ‘Kqyr’, ka thon, ‘ec ktu ec. Çka me bo? M’i mytë 
po kujton a? Ja-a une ato s’e boj po ju, une po ju 
urdhnoj keni me shku te çdo shpi qi duhet me shku 
me marrë kerrin e juj me ja qit krejt teshat qasaj 
familje n’kerr t’juj, edhe fmitë edhe gratë edhe krejt 
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edhe mi çu n’shpi tyne as kimja e flokut mos me 
u mungu’. Qishtu. Qe qasi njeri o konë edhe pse 
ka vujtë, e kqyr shka po bojna na tash per nji fjalë 
goje”.

Pas martesës së tij të parë, me të ëmën e Nexhmijës, 
Vesel Pagarusha do të ikte në Shqipëri, ku siç e 
mban mend Nexhmija, kishte qëndruar plot pesë 
vjet. Ajo kohë del të jetë ndër më të errëtat e fëmijës 

që jeta në fillimet e veta nuk i kishte përgatitur një 
terren të lehtë. Pa babain e saj do të niste të ecte 
në oborrin majë kodrës. Mirëpo, mungesën e tij e 
kishte plotësuar e ëma. Raporti i saj me nënën nuk 
ka ndonjë histori të gjatë. Këngëtarja të ëmës nuk 
ia mban mend fytyrën. Merr frymë thellë kur nis të 
flasë për të. Ngadalë nis të largojë batanijën, me 
të cilën mbulohet, kur pushon në shtrat. Shpreh 
dëshirë të ulet, tek merr të flasë për të. Nëpërmjet 
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syve së një trevjeçareje përpiqet 
të shpalosë atë që ka mbetur në 
raftet e kujtesës. Gjithë jeten e ka 
brejtur fakti që ka mbetur pa nënë 
qysh si fëmijë. Thotë se mungesa 
e saj e ka përcjellë gjithmonë. E 
konsideron veten si të pafat pasi 
dashuria e nënës do ta plotësonte 
edhe më shumë si njeri. 

“Tri vjet i kom pas, kur m’ka dekë 
nana”. 

Menjehërë nis t’i prekë flokët me 
dorë. Nga flokët dora shkon pas 
qafe, si një shenjë e pagabueshme 
e humbjes së sigurisë. Duket si një 
çupë e pasigurt, ndërsa thotë se 
nuk ia mban mend fytyrën nënës 
së saj. Krejt çfarë mban mend nga 
nëna është një pjesë e ceremonisë 
së varrimit. Asaj nuk i kishin treguar 
që i kishte vdekur. Si fëmijë kishte 
nisur të ecte afër arkivolit. Detaji 
që mban mend është një veprim i 
gjyshes së saj. 

“E maj men gjyshja jeme ia puthke 
floktë, kordela i ka pas deri ktu 
(prek belin). Veç qato e di, po 
ftyrën nuk ia kom pa”. 

Rrëfimi i saj për të ëmën nuk 
përfundon këtu. Për një kohë të 
gjatë si fëmijë e kishte kërkuar. 
Ishte endur nëpër oborr e në 
rrugët përreth me shpresën se do 
ta takonte. Kujton sesi gjyshja e 
saj ia kishte gjetur të atit gruan 
e dytë. Për njerkën flet me shumë 
admirim. Thotë se është kujdesur 
për të sikurse ta kishte fëmijë të 
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vetin.Vazhdimisht i kishin thënë se nëna e saj 
kishte shkuar diku. Por, një ditë do t’i përfundonte 
durimi. Kishte qenë kurreshtare që t’ia shihte 
fytyrën. Për këtë kishte kërkuar ndonjë fotografi 
të saj. Nuk e kishte gjetur. Ngulmimi i saj nuk 
do të përfundonte me atë që thonin familjarët 
se nuk mund t’ia tregonin një imazh të nënës. 
Kishte shkuar edhe në Komunë, por imazhi i së 
ëmës mungonte edhe atje. Edhe sot e kësaj dite 
e mundon shumë fakti që nuk kishte arritur t’ia 
njihte çehren, portretin. Është pjesa kur rrëfimi i 
saj për jetën është më i dhimbshmi. Këtë edhe 
përpiqet ta sqarojë. Thotë se ne nuk mund ta 
kuptojmë pasi jemi rritur pranë nënës. 

“Masanena e kom lyp syretin e nanës, kur u rrita 
pak e disha syreti shka do me thonë, o zot, nuk 
m’kanë kallxu që ka vdekë e qishtu..., ‘Po e njef 
mjeku’... Po ma bon, tha: ‘Po mjeku nuk mundet 
me fotografu pa qenë gjallë’... ‘E njef mjeku’. Çka 
kom ditë qysh fotografohet,... veç kom pas fat 
njerkën e kom pas 100 milionë herë ma e mirë 
se do ma t’mira nana, mandej dy vllazën m’kanë 
dekë prej njerkës, prej babës djemtë, 4 gjallë 
edhe e kom pas qaty fotografinë qe qaty jena, 
po veç ai ma i vogli s’o konë aty, qiky që ka vdekë 
tash osht Avdyl Kadri që osht vorros nashta ke 
ndi, n’Prizren ka pasë dëshirë. Na u ka dhimtë 
boll sidomos nuk munesh me shku kurrë te vorri, 
nejse qashtu u konë ai, piktor, alamet piktori, 
qikjo osht piktura”. 

Piktori Kadër Pagarusha, vëllai i Nexhmijes, vdiq 
në vitin 2018 dhe kjo e rëndoi edhe më gjendjen 
e saj.

Në fshat kanë mbetur disa familjarë të saj që 
flasin me mburrje e adhurim për kushërirën e 
tyre të njohur. Sadik Kryeziu, njëri nga kushërirët 
e saj më të afërt është personi që zë vendin më 
të madh në rrethin e personave të saj të dashur. 

“Gzohen kur ju shkon dikush e munohen kuku…”, 
thotë ajo, duke qeshur. 

Rrëfen se edhe nëse është e shtrirë në shtrat e në 
gjendje aspak të mirë, kur kushëriri i saj, Sadiku 
i shkon në vizitë, atëherë ngritet këmbë. Tashmë 
i pensionuar, Sadik Kryeziu, entuziazmohet, kur 
merr vesh se do të vizitohet në shtëpinë e tij për 
shkak të monografisë së Nexhmijës.

A t’i them djalit t’ju presë në Malishevë, nëse keni 
problem ta gjeni rrugën për në fshat?

Sipas traditës tipike shqiptare, ai pret ekipin e 
monografisë në shtëpi. Na qëndron përballë një 
sjellje tipike e pritjes së miqve. Një fotografi të të 
atit të Nexhmijës e mban në odën e burrave. Për 
të i rrëfen secilit mysafir. E një vizatim të bukur 
të këngëtarës që ia ka dhuruar piktori, Arsim 
Berisha, i cili jeton në Zvicër, e mban në dhomen 
e ndejës. Pasioni i tij kur flet për Nexhmijën vjen e 
rritet dhe ai e gjen veten përnjëherësh në këmbë 
në vrullin e bisedës. Thotë se ajo e ka bërë të 
njohur jo veç Malishevën, por gjithë Kosovën. 

Rrëfen se deri në vitin 1968 kishte qenë e ngritur 
kulla, ku kishte lindur këngëtarja në ditën e 
7 majit 1933. Objekti i gurtë në dy kate kishte 
pasur kulmin me rrasa. Gjendej skaj rrugës. Së 
fundmi, kur është asfaltuar rruga, Kryeziu rrëfen 
se Komuna ia ka shtruar asfaltin para dyerve 
me arsyetimin se “këtu vjen Nexhmija”. Ky detaj 
tregohet për të nxjerrrë në pah që këngëtarja në 
atë anë është gjithçka. 

Kryeziu e nis rrëfimin për të atin e këngëtarës. 
Thotë se pas Luftës së Dytë Botërore, Vesel 
Pagarusha, kishte qenë kryetar i Prizrenit. Bashkë 
me familjen e ngushtë Veseli ishte zhvendosur 
në Prizren. Por me gjasë, sipas Nexhmijës dhe 
Sadikut, aty kishin qëndruar shkurt. Më pas ia 
kishin mësyrë Prishtinës. Veselit, sipas familjarëve’ 
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i kishin dalë probleme me pushtetin për shkak 
të pikëpamjeve të tij patriotike.

Sadiku kujton Veselin:  “Kur jena zatet me to ma 
qitke kryt qetu (prek krahun v.j.) edhe m’përqafke 
qetu, qull ma bojke tuj kajtë... ‘o shpriti jem’, 
o vallah bilah m’kujtohet si sot qull m’u boke 
veni t’u kajtë, nuk m’lshkojke me orë t’tana t’u 
m’majtën. Eee o kanë nji njeri jo shumë i gjatë, 
po shumë i shijshëm edhe e ka pasë nji fjalor 
shumë t’omel, shumë tërheqës osht kanë”.

E ëma e tij i kishte treguar se pas vdekjes së 
nënës së Nexhmijes, ajo e bënte ta kalonte 
kohën duke e veshur si nuse. Rrëfimet thonë se 
këngëtarja asokohe humbte kohë duke imituar 
nuset. Ishte një lloj aktrimi që shumë fëmijë e 
kalojnë në vitet e para të jetës. Mirëpo, Nexhmije 
Pagarusha skenën e aktrimin do t’i kishte 
përditshmëri më vonë. Sadikut nuk i kishte rënë 
që fëmijërinë ta kalonte me Nexhmijën. Ai e 
mban mend atë, kur tashmë këngëtarja kishte 
bërë alamet emri. Vizitat e saj në Pagarushë 
ishin një lajm më vete. Gëzimi për familjaret e 
saj ishte i papërshkrueshëm.

“Po gzim asht kanë për ne, ajo s’na ka harru 
edhe kur o kanë e panjofshme edhe masanej 
edhe gjithë ka ardhë, edhe gjithë e ka ni veten 
sikur n’shpi t’vet”, thotë ai.

Mirëpo, familja në fshat e përjetonte edhe 
njëfarë halli pasi familjarja e tyre kishte nisur 
të bënte karrierë në këngë. Tradita nuk pranon 
ikjen nga kornizat. Artistët nuk pranojnë jetë 
në kornizë. Sadiku thotë se për mentalitetin e 
shqiptarëve në vitet ’50 e ’60 nuk ishte e lehtë që 
një grua të ngjitej skenave. 

“Ma kanë sha pasha zoten edhe s’kom pasë 
shka me ba... Vallahi ma kanë sha.. ‘qe po del 
po bon: hehehe’”, rrëfen ai. 

Mirëpo, Sadiku dhe kushërirët e tjerë kishin 
pasur gjithnjë respekt e krenari si për Vesel 

Pagarushën, ashtu edhe për Nexhmijen. Nuk 
kishte llaf fshati që do t’i bënte të mos mburreshin 
me familjaren e tyre të famshme. Sadik Kryeziu 
thotë se i ati e Nexhmija kanë vuajtur shumë 
për të arritur ato që i kanë arritur. Rrëfimet e 
tij flasin për maltretime të rënda që i janë bërë 
Vesel Pagarushës gjatë kohës së Jugosllavisë 
së Vjetër. Thotë se jo njëherë xhandarmëria e 
asaj kohe e kishte rrahur, duke e lënë për të 
vdekur. E krejt kjo bën që kur përmenden dy 
personat më të famshëm të fshatit, ai, por edhe 
kushërinjtë e tjerë, të lëvizin nga vendi. Sadiku 
me zell të madh, pavarësisht motit të ftohtë e 
moshës që ka, ec deri te kroi. Tregon se aty ka 
marrë ujë Nexhmija. Edhe vetë këngëtarja ruan 
shumë kujtime nga ai ambient.

“Edhe shkojsha, qasaj teposhtëzes, atje 
n’teposhtëze u konë nji çeshme, edhe e maj 
n’men kur m’vdiç nana ma jepshin diçka ose 
vneshtin bile edhe qata e kom thanë, kishe une 
po boj diçka punë, edhe shkojsha me marrë 
ujë, kanihere edhe u rrzojsha edhe e thejsha 
ato, qysh i thojnë… gërrçakun. E tash baba u 
martu, ia gjet gjyshja jeme nji nuse të mirë edhe 
përnime kom thanë m’doket me nji emision 
është marre me thanë njerka – nana. Nana e 
lind fëminë edhe e gjuan në bërllog, kurrë 
s’është ndi qi njerka e ka mbytë pastërkun edhe 
e ka qit.. a është qashtu? Sa telefonatat i kom 
marrë masnej në shpi, bravo... bravo... bravo...”.

Është në krua i vogël midis dy kodrinave. Afër tij 
planifikohet të ndërtohet një qendër kulturore 
që do të mbajë emrin e Nexhmije Pagarushës. 
Kjo kushërinjtë e saj i bën shumë të lumtur. 
Mirëpo, familjarët nuk janë të vetmit që kanë 
entuziazëm për monografinë. Bërja publike e 
projektit për monografi ka bërë që të paraqiten 
njerëz të ndryshëm. Artisti Musë Prelvukaj është 
prej atyre njerëzve që arkivimin e gazetave e të 
fotografive e ka prej pasioneve kryesore. Kur mori 
vesh për monografinë, ai e ofroi në shfrytëzim 
arkivin e tij për Nexhmije Pagarushën. Thoshte 
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se mund ta mbajmë sa të duam, pasi aty 
ofrohen të dhëna të shumta. 

Me ta marrë vesh lajmin për përgatitjen e një 
monografie, Selajtin Sejdiu, mësimdhënës 
nga Prishtina i ka telefonuar ekipit. Ai është 
prej njerëzve që e adhuron Pagarushën. 
Për të flet si për një hyjneshë. I ka kushtuar 
poezi, ka realizuar një intervistë për revistën 
e shkollës ku punon. E ka entuziazmuar fakti 
që Pagarusha i ka thënë se nëse nuk do të 
bëhej këngëtare, do të bëhej mësimdhënëse. 
Sejdiu e thërriste në telefon ekipin në baza 
ditore. Çdo ditë interesohej se deri ku ka 
shkuar puna e nëse mund të ndihmonte me 
ndonjë gjë. Ai ka koleksionuar disa intervista 
e tekste gazetash të saj ndër vite. Të gjitha 
ia ka dorëzuar këngëtares. Arkivi i saj që 
është përdorur për realizimin e librit, është 
pasuruar shumë nga Sejdiu. Ai është aso tipi 
që kur përmendet Nexhmija është në gjendje 
të bëjë gjithçka. Në secilën bisedë, përsëriste 
disa herë se është barrë e madhe të shkruash 
për Bilbilin e Kosovës.

E Bilbili i Kosovës në fëmijërinë e saj nuk e 
kishte menduar se do të bëhej ndonjë ditë 
këngëtare. Kur babai i saj kishte marrë post 
drejtues dhe ishin zhvendosur në Prizren, 
ajo mund të ketë menduar se do të bëhej 
mësuese. Mund të ketë menduar. Nuk është 
e sigurt. Se nuk ka shumë mbresa për këtë 
periudhë të jetës së saj. Zhvendosja e familjes 
në Prizren nuk duket të ketë lënë gjurmë të 
mëdha në kujtesën e këngëtares. Ka episode 
që i kujtohen. I di saktësisht detajet dhe 
skenat. Të tjerat as që merr mundin t’i gjejë 
nëpër sirtarët e kujtesës. Fundja, nuk kishin 
jetuar gjatë aty. Ishin zhvendosur së shpejti 
në Prishtinë. Aty do të niste disi sikur pa 
pritur e pa kujtuar karriera e saj.
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“Unë radio s’kam pasë 
në shpi, s’kom ditë shka 
është muzika.” 
- Nexhmije Pagarusha
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FILLIMI
I KËNGËS

Nexhmije Pagarusha thotë se i duket e 
çuditshme që ka nisur të këndonte. Kishte 
qenë një 15 a 16-vjeçare e ardhur në Prishtinë 
me një rutinë monotone ditësh: shtëpi... 

shkollë... shtëpi. Në shtëpi nuk kishin as radio dhe 
ajo nuk kishte as ku të dëgjonte ndonjë këngë të re 
sa për ta zhvilluar shijen muzikore. E, megjithatë, një 
njohje e zakonshme do t’ia zbulonte talentin për të 
kënduar. Në ndonjë ditë që mund të ketë qenë me 
diell a me shi, në pranverë a në vjeshtë, Nexhmije 
Pagarusha do ta merrte një ofertë që do t’ia 
ndryshonte jetën. Melihate Hasani ishte arsimtarja 
e saj e anglishtes dhe një këngëtare e formuar, e cila 
mund t’ia kishte vërejtur talentin nxënëses, kështu 
që po e ftonte për t’i kënduar zërat dytësorë gjatë 
një incizimi në radio. Nexhmijes sot nuk i kujtohet 

fort ai takim me arsimtaren e saj. Mirëpo, ajo dhe 
të tjerët e dinë se pas atij incizimi, pas asaj dite, do 
të formësohej një ndër karrierat më të ndritshme të 
një artisteje shqiptare.

 “Po jo, unë çudi qysh ia kom nisë me knu. Melihate 
Hasani u konë ajo... ka dhanë anglisht n’gjimnaz. 
Atëherë, n’atë kohë n’çfarë familje ka qenë ajo, 
sigurisht naj familje e ngritur e Prishtinës, edhe 
knojke bukur edhe u takojshim shpesh se une pi 
çasaj rruge shkojsha n’qytet edhe ajo,... edhe knojke 
ajo e unë ia nisa me përcjellë - merre me mend unë, 
zonin e dytë që kurrë s’kom ndigju as muzikë as, 
hiç, as radio, s’kom ditë çfarë osht bile... Edhe ajo 
tha: ‘Hej’ – tha – ‘hajde me knu n’radio’... ‘Jo’, thashë, 
‘çfarë radio. Unë s’di me knu”... Edhe boni, shka 
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boni, m’çoi, edhe ata m’provun... Edhe atëherë 
n’ora 5 u dufke me shku, kur e kishin emisionin me 
knu pa (asgjë v.j.), veç mikrofon edhe me orkestër 
gjallë. Qashtu kom knu atëhere. E pse qysh, qysh 
unë as s’kom digju muzikë, as s’jom shoqnu as nuk 
e di. N’5 edhe s’e kom ndi randë aspak hiç. Qaty e 
kemi pas qat rrugën ku osht shkolla teknike, qatje 
dikun. U çojsha, shkojsha, kurrë s’u vonojsha, as 
kurrë ‘kik’ s’kemi ba”, thotë ajo me habi.
Nexhmija nuk e di vitin.

Mirëpo, ajo tashmë kishte nisur të linte gjurmë. 
Gazeta “Rilindja” tregon se viti kishte qenë: 
1950. Rexhai Surroi, gazetar i ri asokohe, do ta 
dokumentonte këtë histori në një artikull në faqet 
e gazetës në gjuhën shqipe.

“Shoqja e saj Melihat Hasani e ftoi të merrte pjesë 
në audicion n’Radio Prishtinë – atëherë ishte 
nxënëse e Gjimnazit në Prishtinë. Hera e parë kur 
është paraqitur para publikut serioz si këngëtare 
– është regjistruar në shoqninë kulturo-artistike të 
Beogradit Ivo Llolla Ribar, në vitin 1950”,  shkruante 
Surroi. 

Pastaj do t’i citonte fjalët e këngëtares së re: 
‘Vjetin 1951 kjo shoqni organizoi nji mbramje në 
sallën ‘Bozhidar Axhija’. Së shpejti mbërrina edhe 
para mikrofonëve të Radio Beogradit. Si antare 
e ansamblit të radios, këndova edhe në sallën e 
Universitetit të Kollarcit”. 

Surroi shkruante se kënga që i pëlqen më shumë 
këngëtares dhe që e mban “për vehte” është “Unë 
ty të kam dashtë”. Këtë këngë e përmend edhe 
në rrëfimet e saj për të kaluarën. Pavarësisht se 
“Baresha” e ka shpënë në majat e karrierës e të 
popullaritetit, kur i jepet të këndojë në moshë të 
shtyer, nis me “Unë ty të kam dashtë”. Këtë e bën 
kur ngrihet dhe nis ta imitojë veten e nja gjysmë 
shekulli më parë, kur nën dritat e skenës e me një 
mikrofon në dorë e magjepste publikun. 

Gati shtatë dekada më parë, kur ajo po e niste 
karrierën, incizimet e radios bëheshin në rrugën që 
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shpie në Gërmi. Objekti i kishte dy kthina: 
njëra nga të cilat shërbente si zyrë e 
drejtorit dhe tjetra si studio, ku këndohej. 
Pagarusha e mban mend si një dhomë 
modeste me dy dritare të vogla. 

Ishte dhoma ku do të niste krijimi i një ylli 
të pashueshëm. 

 “Kjo (Melihatja) po më kap për krahi apo 
më ka ndi apo ia ka marrë mendja nuk e 
di tash se kjo është konë moti. Tha: ‘Hajde 
edhe ti me knu në radio’. Thashë: ‘Unë 
me knu në radio?’ Unë radio s’kam pasë 
në shpi, s’kom ditë shka është muzika. I 
thashë: ‘Jo bre nuk di unë’. Për një ditë 
ia nisi ajo nji kange që unë kurrë s’e kom 
ni, le që me pasë ni, po zanin e dytë për 
përcjellje eej… a e din çka do me thanë 
ajo, çka më ka dhanë mu zoti…”, thotë 
Pagarusha. 

Nuk di të shpjegojë talentin e saj dhe 
shtrirjen vokale. Sa herë flet për këtë i 
referohet zotit. I referohet në atë mënyrë 
që mund ta kuptojmë qoftë si krijues a 
fuqi mbinatyrore që e kishte zgjedhur 
pikërisht atë, qoftë si figurë stilistike, duke u 
përpjekur ta sqarojë pashpjegueshmërinë 
e talentit të saj. Sepse, Nexhmije Pagarusha 
edhe sot çuditet prej nga i kanë ardhur 
zëri e ndjenja për interpretim.

“Veç kqyr çka po t’thom, ju thashë edhe atë 
natë. Kurqysh nuk po m’hin n’men qysh 
kom mujt unë me knu pa ndigju muzikë 
- as radio as nuk kom pasë, as kurgjo, 
lidhje s’kom pasë. I kom pasë 15 vjet, me 
atë shoqen teme..., ajo dilke prej radios e 
unë banesën qetu ajo rruga që osht anej 
e kemi pasë me qira një banesë. Ia nisi 
ajo me knu, kjo sigurisht nuk i ka ndodhë 
kërkuj,... ia nisi me knu edhe unë ia nisa 
me knu edhe zanin e dytë bile, qysh pa e 

ndëgju muzikën pa ditë qysh knohet. Ajo 
më mur me zor më çoi në radio, tani na 
shkojshim n’5 në sabah me knu”. 

Me ta dëgjuar tek këndonte, stafi i 
Radios nuk do ta lëshonte më. Gjithçka 
shkonte ‘live’. Një orkestër, të cilën 
Pagarusha e kujton të përbërë kryesisht 
nga instrumentistë ashkalij, luante 
drejtpërdrejt dhe këngëtarët interpretonin 
aty për aty. Po të gabohej, gabimi do t’i 
transmetohej publikut. 
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Nexhmije Pagarusha po e ndërronte rutinën e saj të 
ditëve. Muzika kishte hyrë në jetën e saj për të mos 
e lëshuar më kurrë.

“Masanej... bile Gjimnazin s’e kom kry. Shkova në 
Radio, më morën edhe shkova jo si këngëtare, po 
nesje unë masanej fillova me inçizu... kom punu në 
diskotekë, aty kur vishin lypshin kasetat, a çka po 
di unë, me i dhanë e me i marrë e, ata që punojshin 
nëpër zyre... Aty kom punu bajagi do vjet, ama jo 
shumë mandej më morën si soliste, veç. E më duket 
e vetmja në Jugosllavi, më duket, kom qenë se s’ka 
pasë kërrkun solistë në radio me ia dhanë rrogën”,  
kujton Pagarusha. 

Koha nuk kishte qenë e tillë për t’i shtruar një shteg 
me lule. Një këngëtare e re do të përballej me dy lloje 
vështirësish. Nga njëra anë, ajo ishte një shqiptare 
që po ngjiste shpatet e suksesit në Jugosllavi, 
në kohën kur ministër i Brendshëm i shtetit ishte 
Aleksandar Rankoviq. Masat e Rankoviqit ndaj 
shqiptarëve ishin represive. Nuk ishte e lehtë për 
asnjë shqiptar që të shpërthente muret që ia kishte 
vënë sistemi. Në anën tjetër, ajo ishte një vajzë e re 
që duhet t’i luftonte traditën dhe paragjykimet në 
mesin e vetë shqiptarëve. Ishte kohë, kur shqiptarët 
nëpër viset rurale nuk bindeshin t’i çonin vajzat në 
shkollë. 

Me pushtetin mbi qafë dhe traditën e paragjykimet 
shoqërore mbi shpinë, Nexhmije Pagarusha do të 
guxonte të sfidonte tabutë e kohës. Do të guxonte 
të hapte shteg për ndryshim. 

Fahri Beqiri, kompozitor, e di sa të rënda kanë qenë 
vitet ’50-të. Ai e kishte njohur Nexhmije Pagarushën 
që para se të nisnin bashkëpunimet profesionale. 
Ajo kishte qenë edhe në shtëpinë e familjes së tij 
në Mitrovicë. Beqiri e vlerëson si këngëtare dhe si 
prijëtare të emancipimit të femrës: si një grua që ka 
hapur udhë për gratë e tjera për të marrë mikrofonin 
e për të dalë në skenë.

 “Mos harroni po flas për kohën kur e pasna pasë 
Nexhmijen në shtëpi. Nana ime jo fort larg e ka 
pasë çarshafin, kanë qenë gratë, nanat tona të 
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mbuluara sikur që po i shohim sot nëpër ISIS e ku 
ta di. Do të thotë është një realitet që të rinjtë nuk 
e dijnë, shumë afër ka qenë periudha kur nanat i 
kena pasë të mbuluara prej kohës, kur Nexhmija ka 
ardhë e shplutë në shtëpinë time”, thotë ai. 

Përsërit disa herë se ishte koha kur nga ferxheja, po 
kalohej në figurën e gruas punonjëse. Thotë se ishin 
të rralla gratë në ndonjë qytet, të cilat kishin nisur 
të merreshin me profesione të ndryshme. Shumica 
martoheshin në moshë të re. Të pyesnin për burrin, 
me të cilin do të kalonin jetën, as që merrej në 
konsideratë. Një vajzë, thjesht, duhej t’u bindej 
prindërve – më saktësisht babait - e më pas edhe 
burrit. Rritja e fëmijëve e kujdesi për shtëpi ishin 
aktiviteti kryesor i saj. Kësaj i shtohej edhe puna në 
ara. Kështu e donte tradita.

“Do të thotë me i pasë flokët e ndreçne... s’po guxoj 
me fol naj grim. Unë në Mitrovicë e mbaj në mend 
nji figurë, njifarë Nadire Deva, që ka qenë e fisit të 
Xhafer Devës - ajo ka qenë, nuk e di të dytën. Tash 
merre me mend ti po lypë n’atë kohë naj femër 
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shqiptare që është ndoshta prej 16 
viteve e mbulume, e ajo nën 16 vite osht 
fmi e unë po flas për kohën, kur është 
pak e formume si krijesë e Nexhmija 
aty i ka meritat shumë të mëdha. Ti 
merre me mend prej nji terri në nji 
dritë”, thotë Beqiri. 

Nexhmije Pagarusha kujton ditët e 
fillimit të karrierës dhe përballjen me 
traditën. Kishin qenë ditë të vështira. 

“Aaaa… Po këtu nuk m’kanë dashtë 
atëhere hiç. M’shtramojshin rrugës, 
kur kalojsha. Sa herë kom ardhë t’u 
kajt n’shpi, t’u piskatë e kurrë s’ia kom 
kthy kërrkujt fjalën a ja ja ja, edhe hiç 
nuk m’kanë dashtë. Qashtu osht, e 
vërtetë. Tonat i kanë bo, tona t’zezat 
për mu folshin, unë... qi une t’u shku 
kqyrsha veç n’tokë, jom kon shumë 
e tërhekun mo s’di a ka femën ma 
t’tërhekun se une qi ka pasë”.
Po, ishte koha kur tradita ua ndërpriste 
vajzave shqiptare shkollimin në 
Kosovë. Nexhmija e kishte ndërprerë 
gjimnazin, jo për shkak të traditës, por 
për shkak të këngës. Tani po i duhej 
shkollim muzikor. Do të shkonte në 
Beograd. Nuk i kujtohet nëse kishte 
shkuar me tren apo me autobus. 
Kishte dalë para një jurie dhe e kishte 
kënduar këngën “Dashnor t’u bana”. 
Kujton se nuk kishte pasur frikë. Kishte 
kënduar me lehtësi pa e brejtur fakti 
se përballë e kishte një juri që do t’ia 
gjuante secilin lëshim eventual. 

Gjatë gjithë karrierës kishte pasur 
emocione para se të ngjitej në skenë, 
por posa të ishte aty, thuajse po futej 
në një botë tjetër – as frikë, as drojë, 
vetëm emocioni i këngës për t’iu 
transmetuar publikut. 

Shkurja në audicion ishte hera e parë e 
saj në kryeqytetin e Jugosllavisë. Juria 
e shkollës së muzikës pasi i kishte 
kumtuar lajmin se është pranuar, 
kishin marrë vesh se ajo vinte nga 
Prishtina dhe nuk e kishte idenë se ku 
do të mund të vendosej në Beograd. 
Duke e parë potencialin e saj, thotë se 
ishte vetë drejtori i shkollës që e kishte 
ftuar të shkonte në shtëpinë e tij.

“Edhe tha: ‘Po ta jap adresën edhe 
shko në shpi teme’. ‘Jo’, thashë, ‘unë 
s’e di Beogradin, kurrë s’jom kanë’. 
Shkum bashkë... nji muj ditë kom nejt 
te ata edhe aq mirë më kanë pritë 
edhe ato qikat. Ma gjet nji internat 
për fmi pa prindë... në qat rrugë ka 
qenë shkolla e muzikës, në atë tjetrën 
ka qenë internati, shumë afër... edhe 
shkova une aty”, rrëfen ajo. 

Këtë periudhë e përshkruan me shumë 
dashuri: 

“Sefanë e zotit e kom bo, bile edhe 
tesha më jepshin. Qysh u jepshin 
atyne edhe mu, po edhe mu se edhe 
une s’kisha”. 

Internati ishte një shtëpi e fëmijeve 
bonjakë. Atje do të qëndronte për një 
vit. Thotë se profesorët e muzikës ishin 
çuditur me të se si mund të këndonte 
asisoji, kur nuk i dinte as notat. Përserit 
disa herë se mësimdhënësit bisedonin 
se zëri i saj duhet të ruhet në formën 
natyrale ashtu siç ishte.

“Nejse bile notat i msova. Një vjet 
nejta”, qeshet sot këngëtarja. 

Kur ishte kthyer, vendi në Radio 
vazhdonte të ishte i rezervuar për të. 
Sa herë që nis të flasë për karrierën, 
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thotë se gjithmonë primare e ka 
pasur këngën. Si e re thotë se nuk 
ka lakmuar që të bënte kushte 
materiale më të mira shkaku që 
ishte këngëtare. Madje, flet me 
jo pak vërejtje për këngëtaret 
që mbajnë koncerte me pagesë. 
Thotë se artistëve zoti ua ka 
çuar talentin dhe atë nuk duhet 
ta keqpërdorin. Në kohën kur 
Pagarusha këndonte, ishte 
punonjëse e shtetit. Paguhej me 
një pagë shtetërore për atë që 
bënte. Por nuk e kishte të lehtë t’ia 
dilte.

“Aiii shka kom hekë une ti me ditë, 
shumë kom hekë veç qëndrova. 
Masanej baba m’vdiq, metën 4 
fmi... s’kishim... e kom pas nji jorgan, 
s’kemi pasë çarshaf t’bardhë me 
mlu bre... kom shku te nji shok i 
babës qaty te shkolla e Teknikës 
ia kom lyp... 4 fmi e ma i madhi i 
ka pasë 14 vjet. Edhe çka me ba 
s’kemi pasë, s’kemi pasë e qashtu 
s’dishim qysh kemi me metë gjallë. 
Nji vjet s’ia kanë dhanë pensionin 
babës... qat rrogë une isha 
n’Radio po qat rrogë e kishim veç 
sa vetë ishim. Veç fmitë kanë qenë 
gjithmonë t’mirë, t’sjellshëm... 
baba ka dhanë msim ktu n’’Faik 
Konica’... ‘Aca Maroviq’ o kanë”.

Thotë se asnjëherë në koncertet 
brenda Kosovës, por edhe në 
ish-Jugosllavi nuk është paguar 
veçantë. Të tjerët mund të kishin 
përfituar në emër të saj. Për 
këtë ajo nuk do që të flasë me 
emra. Por të paktën disa herë, 
organizatorët e koncerteteve i 
kishin thënë se ishin paguar që 
ajo të ishte prezente. Një herë në 
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Podujevë e një herë në Zagreb ishte dëshmitare 
e dallavereve në llogari të saj.  

“Po shkoj ka ‘Bozhuri’, nji njeri po nget mas meje 
thotë: ‘Zoja Nexhmije më falni ju lutem unë jom 
drejtori i shpisë së kulturës në Podujevë’... Tha: 
‘Po ju lus’ – tha – ‘ju lutem a bon edhe njiher me 
ardhë me knu?’ Thashë: ‘Po more qysh jo sa 
herë të doni’... Tha: ‘Prapë ju japim 300 dinarë’..., 
I thashë: ‘Jo unë s’i kom marrë as nuk marr’”. 

Gjërat e tilla e kanë bërë që ta humbiste besimin 
te njerëzit. Gjithë jetën kishte rezerva se mos po 
përdorej nga dikush e nuk po e dinte. Kjo i ka 
krijuar edhe njëfarë ndjenje refuzimi. Të paktë 
janë njerezit që u beson se ia duan të mirën. 
Përvojat kanë bërë që të ngurrojë për çdo gjë. 
Madje, për t’i numëruar të besueshmit e saj nuk 
i duhen krejtësisht gishtat e dy duarve. Shkaku 
i financave thotë se anjëherë nuk ka shkruar te 
ndonjë rrobaqepës a sallon ondulimi. 

“Ma s’pari: kurrë te frizeri s’kom shku. Kurrë, 
kurrë hiç tak as për flokë, as për shminkë. Edhe 
kurrë te rrobaqepësi s’kom shku për me kepë 
dishka. Bile dy herë m’ka ndodhë që e kom kepë 
nji fiston me dorë, me tegel edhe kom dalë se 
s’kom pasë. Edhe bile në Beograd, kur m’kanë 
thirrë, edhe e këndova ‘Një lule’.’Një lule’ është 
si alla ‘Baresha’, me ato sakatët ‘kërr, kërr, kërr..’, 
o zot, s’kisha shka me veshë. E kom pasë një 
material bojëhini dishka edhe të bardhë, jo 
shumë të bardhë, po edhe të përzimë. E kom dej 
qitu (prej zogun e këmbës v.j.). Se gjithmonë kom 
veshë të gjatë se kujtohsha: jom shumë e vogël, 
eh kur i veshi të gjatë, dokna ma e madhe. Edhe 
e vesha qat fustan që vet e kom kepë, edhe me 
krahë të shkurtë. Në ‘Dom Sindikata’, ajo osht 
salla ma e popullarizume, edhe dola e knova 
‘Një lule’. Ajo është shumë zor me këndu..., veç 
une po m’duket s’jom kanë normal që i kom bo 
do sene, që i kom knu do kangë, pasha zotin 
qysh qasi kangë me këndu edhe mos me pasë, 

po para se t’dal kom pasë tremë. Shumë! Kur 
dilsha, kishe jom tu fluturu, edhe tri here m’kanë 
kthy...”. 

Pavarësisht që flet për probleme financiare, 
asnjëherë nuk i tregon këto gjëra në sensin se 
shteti a dikush tjetër do të duhej të kujdesej 
për të më mirë. I përket nivelit të personave 
që nuk e kanë në qejf të qahen për kushtet 
ekonomike. Thjesht, është e kënaqur me atë që 
i ka rezervuar fati. Sa herë që është paguar për 
ndonjë projekt, gjithmonë ka thënë se shpreson 
që mjetet t’i ketë merituar. 

“E kom pasë rrogën si soliste edhe qeshtu 
vazhdoi jeta jeme ma tutje edhe me respekt, 
edhe me dashni, edhe me çdo gjë që i nevojitet 
një njeriu”, thotë ajo. 

Respektin që e gëzon nga adhuruesit e saj e 
çmon shumë. Për këtë edhe pranon vizita nga 
njerëz të panjohur. Kur ata i thonë se ishte 
frymëzim për ta, lumturohet. E gëzon fakti që 
ka ndihmuar njerëz edhe pa i njohur ata fare. 
Çuditet se si ia ka dalë ta bëjë këtë. Kur është 
në humorin më të mirë, është shumë modeste. 
Del në pah Nexhmija e vërtetë. E tilla është në 
gjendje të bëjë çdo gjë për njerëz të njohur e të 
panjohur. Njerëzillëku i saj nuk njeh kufij. Por kur 
rrëmbehet nga kujtimet e shfrytëzimit të emrit 
të saj për të përfituar persona të ndryshëm, 
acarohet.Thotë se u ka besuar shumë njerëzve e 
ata i kanë keqpërdorur respektin e konsideratën 
e saj. Megjithatë, sfidat e tilla duket sikur veç 
e kanë forcuar dhe vulosur namin e saj. Në 
Kosovë, në Shqipëri e shumë përtej.
...

Këtë të diel jashtë banesës së saj ka pak re. 
Tingujt janë të njohur dhe vijnë nga njëri nga 
lokalet e Prishtinës. E paskan lëshuar “Bareshën” 
e Nexhmijes. Zëri origjinal i zaj kumbon rrugën. 
A ka ndonjë zë që i shëmbëllen zërit të saj?
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“Nuk dij sa vjet 
këndon Nexhmija. 
E dij: kënduen 
shumë para saj, 
kënduen shum me 
të, kënduen shum 
mbas saj. Kënduen 
e shkuen. Jetuen si 
meteoritë në botën 
e kangës. Mbeti 
vetëm nji at ditë e 
sot: Nexhmija”. 
– Ramiz Kelmendi
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“YMA
SUMAC 
JONA”
Nexhmije Pagarusha është me humor. 

Shpresa Gashi, këngëtarja dhe shoqja e saj 
e kahmotshme, ka ardhur për ta vizituar me 
një buqetë lulesh. Muhabeti është i lehtë - 

muhabet mikesh të vjetra, shoqëruar me kafe me 
kajmak. Nexhmija propozon të dëgjojnë edhe pak 
muzikë. 

Nga rafti me CD të shumta, zgjedh atë të Yma 
Sumac. Sopranoja kishte qenë një frymëzim i 
hershëm për të. Zëri i Sumacut në sfond ia sjell një 
buzëqeshje. Po e shijon shumë dhe nuk bëzan. Me 
lëvizje të dorës, pa fjalë, kërkon që edhe të tjerët që 
janë në dhomë të bëjnë të njëjtën gjë.

Sumac, edhe sot konsiderohet një fenomen natyre.  
Biografia e divës peruane, në disa pika takohet 
me atë të Pagarushës. Yma u bë e njohur si një 
prej këngëtareve të rralla që shtrin zërin në pesë 
oktavë. Me shtrirje të zërit mahniti edhe këngëtarja 
kosovare.

“Ma s’pari, kur m’kanë ni gazetat serbe, Beogradi 
ka shkrujt “Naša Yma Sumac” (Yma Sumac jona v.j). 
Yma Sumac osht qaty i kom dy cd-ja, i kom marrë. 
Yma Sumac osht diçka që kurrë mo nuk lind, ajo 
ka knu ma shumë tonet e larta përtej pianos, 
edhe këto të ultat përtej pianos,.. eh Yma Sumac 
njo ka qenë. Beogradi qashtu ka shkrujt, edhe sa 
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herë kom shku, ma s’shumti une kom pasë sukses 
se këta tjerët që shkojshin atëherë kur shkojshin 
serbtë e shqiptartë e turqtë, interesant shumë 
m’kanë dasht... e kurgjo s’kanë marrë vesh”, thotë 
Nexhmije Pagarusha.

Në peshën e viteve, datat i janë shlyer nga kujtesa. 
Jo edhe ndodhitë. Vlerësimi “Yma Sumac jona”, e 
bën fort krenare edhe sot. Dallohet se ky vlerësimi 
ia kishte shtuar dozën e vetëbesimit dhe e kishte 
motivuar ta sfidonte veten për të nxjerrë në pah atë 
anën operistike që frymonte brenda qenies së saj.

Nexhmije Pagarusha kishte shtrirje vokale afër 
me Yma Sumac. Te “Gopher Mamba”, Sumac do 
të kapte nota jashtëzakonisht të larta dhe do të 
ofronte edhe nota krejt të ulta. Luan me zë, pa tekst. 
Po këndonte këngë të afërta me etnosin e saj, me 
kulturën e saj. Edhe Nexhmija do të këndonte në 
etnosin dhe kulturën e vet. Mirëpo, sado që karriera 
e saj mori udhë drejt muzikës popullore, muzikës 
qytetare dhe asaj të lehtë, arkivat dëshmojnë edhe 
për paraqitjet e saj dinjitoze në skenën e muzikës 
serioze.

Kthimi në kohë, shpie në fillimvitet ’60-të. Ishte koha 
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e një kthese të rëndësishme. Skeptikët nuk kishin 
besuar se do të dilte faqebardhë në një koncert 
që dallonte shumë prej paraqitjeve të mëparshme 
skenike. 

Mirëpo, kushdo që s’e besoi që Nexhmije Pagarusha 
kishte potencial për ta zotëruar interpretimin e 
arieve operistike, u gabua. Në qendër të vëmendjes 
së medieve të asaj kohe, ishte këngëtarja. 

“Fillim shumë i mirë në lamën e muzikës serioze”, 
shkruante “Rilindja”, në të enjten e 26 marsit të vitit 
1964. “Koncert i suksesshëm i Orkestrës simfonike 

të Prishtinës dhe i solistëve Nexhmije Pagarushës, 
Miodrag Jovanoviqit dhe Jordan Nikoliqit me arie 
operash”.

“Rrallëkush parëmbramë në sallën e Teatrit krahinor 
nuk e ka pritë bukur me skepticizëm koncertin 
e paralajmëruem t’arieve operistike, që do t’i 
këndojshin vetëm kangëtarët prishtinas Nexhmije 
Pagarusha, Miodrag Jovanoviq e Jordan Nikoliq, 
sepse, përveç me muzikë popullore, gjegjsisht 
argëtuese, publiku nuk ka dijtë shumë edhe për 
ambicjet e këtyne kangëtarëve në lamën e muzikës 
operistike...” 
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Arkivi që dokumenton veprimtarinë e Nexhmijes 
është i përmbledhur në tre dollapë që ndodhen në 
korridorin e banesës së saj në kryeqytet. Fotografi 
të shumta bardhezi e me ngjyrë dhe faqe gazetash 
që datojnë në kohë të ndryshme, janë sistemuar në 
hapësirë të ngushtë. Tre dollapët nuk kanë mjaftuar 
për dëshmitë e një historie. Gjësendet e tjera që i 
përkasin këngëtares, bashkë edhe me një piano, 
ndodhen në dhomën ngjitur me atë kryesore.
Shkrimet e gazetave që u dedikohen paraqitjeve 
skenike dhe shpërblimeve e vlerësimeve që ka 
marrë gjatë karrierës, janë të shumta.

Ajo na jep leje të hulumtojmë nëpër to. Shfletimi i 
pjesëve të gazetave dhe të fotografive, merr formën 
e shfletimit të historisë. Është një mbrëmje e ftohtë 
dimri dhe shëndeti i Nexhmijes është ligështuar. 
Kujdestarja rrëfen se s’ka ngrënë gjithë ditën dhe 
se i është dhënë një infuzion. Është një prej atyre 
ditëve të vështira të pleqërisë dhe duhet ta lëmë 
të pushojë rehat. Pa bërë zhurmë, vazhdojmë 
hulumtimin e arkivit në korridor. 

Një shkrim i “Rilindjes” e komenton interpretimin 
e saj prej sopranoje: “Veçanërisht për Nexhmije 
Pagarushën, soprano, kjo do të jetë mbramje 
e paharrueshme, sepse u duertrokit disa herë 
frenetikisht, jo pse asht e njoftun, por, pse me 
të vërtetë shkëlqeu si askush tjetër dhe vende-
vende fitohej përshtypja se nuk kemi të bajmë me 
nji kangëtare të melodive popullore e argëtuese, 
por me kampionen e ndonji shtëpije të madhe 
operistike. Kjo ma së miri u duk n’arien e njoftun 
‘Nji ditë të bukur’ nga opera ‘Madam Baterfllaj’ e 
Puçinit, ku u derdh e tanë ngrohtësia aq shum e 
njoftun e zanit të Nexhmijes, dhe kështu na bani 
që ta ndjejmë e ta kemi shum t’afërt. Me këtë arie 
vërtet triumfoi Nexhmije Pagarusha, dhe me siguri 
ky asht triumfi deri tash ma i randësishëm i saj.”

Ka një buzëqeshje të lehtë në fytyrë. Pastaj, sikur 
mbledh veten dhe merr një pamje më serioze, sikur 
është duke kërkuar dromca kujtimesh që i vërtiten 
nëpër mendje. Një pluhur harrese mund t’ia ketë 
mbuluar datat, por jo edhe dritën e ngjarjeve që 

jetojnë ende brenda qenies së saj. 

“Po,...edhe ktu e kemi pasë një koncert... e ajo 
klasike Bethoveni, Çaikovski, i pari koncert,... qysh 
une gjithmonë kom pasë tremë. Kur kom dalë në 
skenë, une gjeth kom harru çka jom tu ba. Shumë 
interesant. Jordan Nikoliqi ka pasë shumë tremë, 
është një tenor i mrekullueshëm. Ai ka këndu 
edhe kangë shqipe ma mirë se shqiptarët,... po, i 
Prizrenit ka qenë, shumë djalë i mirë. Masnej, Mile 
Ivanoviqi një mjek i shtazëve edhe Qazim Dushku, 
bas bariton ata dy”, thotë Nexhmije Pagarusha. 

Në raste të tilla shpesh ndalet e mendon. Qeshet. 
Thotë se as vetë nuk e di se çfarë ka kënduar apo 
çfarë ka bërë. Kur rrëfen këso situatash, gjithmonë 
thotë se zoti i ka ndihmuar me talent pasi ndryshe 
nuk shpegohen ariet që ka kënduar. Tash kujtesa 
e ka çuar te Teatri Krahinor që pasluftës është 
emëruar Teatri Kombëar. Si e re kishte marrë pjesë 
në disa shfaqje. Në memorie i zë vend aktorja 
Katarina Josipi. E përshkruan si një zonjë e aktore 
të madhe. I vjen mirë që shtëpia e saj në fshatin 
Zym të Hasit është duke u shndërruar në muze. 

Ndërmend i bie një koncert i mbajtur në Teatrin 
Kombëtar, për të cilin ankohet se nuk e kishte 
incizuar kush. Ishte kjo koha kur ajo po e sfidonte 
veten në botën e muzikës operistike, pa e pasur 
idenë se çfarë ishte duke bërë. Bashkëshorti i saj, 
kompozitori Rexho Mulliqi, duket të ketë qenë ai që 
e kishte shtyrë drejt sfidave të tilla.

“Betovenit, Çaikovskit, s’di tash kom harru mas sa 
vjete. Kurrë, kurrë, kurrë hallall nuk ua bëj. Çka kom 
hekë. Pesë muj ushtrime kam ba. E kemi pasë një 
dirigjent gjithë më thirrke ‘Kallazova’ kur më shifke. 
Atij i pëlqejke dhe ai më shtini. Unë thashë hajde 
ta provoj edhe qita. Veç që nuk e kanë inçizu. Edhe 
po zbriti prej shkallëve teposhte (pas shfaqjes v.j.), 
Rexha (Mulliqi v.j.) aty më tha: ‘Shumë jom friku’. 
Thashë: ‘Pse?’ M’tha: ‘A din çka ki këndu?’ Thashë: 
‘Jo’. Sinqerisht, pasha zotin, s’e kam ditë”.
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Diapazoni i zërit të Nexhmije Pagarushës 
shpërthen në këngën “Baresha”. Rexho 
Mulliqi, qëllimshëm e ka kompozuar këngën 
për të dëshmuar se mundësitë teknike dhe 
vokale të saj, ishin jashtë normales. Kënga 
vazhdon të këndohet e të ripërpunohet, 
por s’ka kush që e këndon si Nexhmija. 
Notat e larta që prek aq natyrshëm gjatë 
këndimit të “Bareshës” përmendeshin si 
argument, kur parashikohej një karrierë e 
saj prej sopranoje. Mirëpo, shumë prej atyre 
që provojnë koverët e kësaj kënge kanë 
problem edhe me notat e ulëta. 

Sopranoja Inva Mula, familja e së cilës ruan 
miqësi të madhe me Nexhmijen, beson se 
Pagarusha është jashtë kohe. Ajo është e 
bindur se edhe sot po të dilte për të parën 
herë në skenë, Nexhmija do të bëhej kjo që 
është për shkak se personaliteti i saj është 
i veçantë dhe i papërsëritshëm.

“Nga ana vokale, se do të bëj një analizë sot 
nga ana vokale, do të them që Nexhmija po 
të ishte bërë këngëtare e muzikës operistike 
do ishte perfekt, një as i vërtetë në muzikën 
operistike, se mënyra e të kënduarit e saj, 
zëri i saj që kishte një diapazon shumë 
të gjërë që vinte nga mezosoprano, por 
ngjitej sipër me notat e larta me një zë 
të shkolluar do të thoja, ishte i tillë që 
repertori i saj ishte i hatashëm. Në kushtet 
e caktuara ajo këndoi në Kosovë, ndoshta 
po të kishte bërë një karrierë operistike, 
po ta linte Kosovën, do të kishte shkuar në 
Sodofisti e Maria Callas, në një vend tjetër”.

Inva merr shembull të femrës që thyen 
tabunë e mënyrës së të kënduarit në fushën 

e muzikës operistike, Maria Callasin. Edhe 
Nexhmije Pagarusha po të kishte jetuar në 
një shtet të fuqishëm që do ta mbështeste, 
do të mund të mund të ishte e tillë. 

Inva Mula është sporanoja më e shquar 
shqiptare, ajo ka luajtur në skena luksoze 
botërore. Zëri i saj është shfaqur edhe në 
filmin “Elementi i pestë” i Luc Bessonit.

“Maria Callas qe shembull i një femre 
elegante, i një femre që i thyen të gjitha 
tabutë e mënyrës së të kënduarit në fushën 
e muzikës operatistike. Ka këngëtarë, themi 
epokë përpara Callës dhe mbas Callës 
dhe kështu, kjo është ndoshta Nexhmije 
Pagarusha po të kishte jetuar në një 
shtet të fuqishëm, në një shtet që do të 
ishte shtet që do të kishte pasur prapa 
gjithë mbështetjen, ndoshta sot do fliste 
mongialisht (sic) për të, por, kështu janë 
epokat, kështu është historia që të paktën 
ne duhet të jemi mirënjohëse Nexhmije 
Pagarushës, pikërisht për figurën dhe 
aftësitë e saj, për shembullin e saj, për 
modernitetin e simbolit femëror që ajo 
solli, mënyrën e të kënduarit, për, do të 
thoja, elegancën e interpretimit të saj. Ajo 
ishte kulmi i avangardës në skenë pa qenë 
asnjëherë më shumë se sa që duhet,... a e 
kupton?“

Nexhmije Pagarusha i dëgjon komplimentet. 
Pastaj ndalet dhe merr pamjen e zakonshme, 
atë të një dive. Në një çast duket thuase 
është duke aktruar. Apo ndoshta kështu 
jeton një divë?
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“S’di... zoti më ka 
falë diçka... diçka të 
natyrës”.  
- Nexhmije Pagarusha
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PORTRETI 
PREJ 

AKTOREJE
Zërin e kishte. Mirëpo, për të qenë artiste 

e madhe, zëri nuk mjafton. Secili ekspert 
i muzikës a artist i intervistuar për këtë 
monografi thotë se Nexhmije Pagarusha mbi 

të gjitha ishte interpretuese e jashtëzakonshme. Ajo 
vetë nuk di ta shpjegojë aftësinë e saj interpretuese.

“S’di... zoti më ka falë diçka... diçka të natyrës”. 

Bashkëpunëtorët e saj janë dakord se zoti figurativ 
do të ketë qenë zemërgjerë, kur ia ka ndarë zërin, 
bukurinë dhe talentin për të interpretuar. 

Këto vitryte do ta shpinin në një tjetër fushë të artit. 
Kombinimi i zërit me fizikun sikurse edhe prirjet 
për lojë në skenë, bënin që ajo të binte në sy e të 
kërkohej edhe nga filmbërësit. Zelli e mjeshtëria për 
ta bërë për vete audiencën me gjestet e mimikën 
e këndshme a dramatike – varësisht prej tekstit të 
këngës që interpretonte – nuk kishin mbetur pa u 
hetuar. Regjisorët më të njohur të asaj kohe i kanë 
ofruar bashkëpunim. Duke qenë se ajo s’u trembej 
sfidave, një tjetër Nexhmije Pagarusha u zbulua 
në dramën televizive “E kafshoja terrin” të Ekrem 
Kryeziut.
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Të shtunën e ditës së parë të prillit të 1978-s, kritiku 
Vehap Shita, në një shkrim të publikuar në “Rilindje”, 
e vlerëson potencialin aktoresk të Nexhmijes: 
“Drama e Ekrem Kryeziut, ndërkaq, na ka ofruar 
një rast të papritur, thuaja, që të ‘zbulojmë’ të tërë 
fuqinë artistike të ndryer tek Nexhmije Pagarusha 
edhe si aktore shumë serioze e dramës...Në dramën 
e Ekrem Kryeziut ‘E kafshoja terrin’, na paraqitet 
aktore komplete profesioniste dhe artiste e 
formuar..”.

Vjetërsia e letrës së gazetave nuk e ka lënë të palexuar 
këtë pjesë të rëndësishme të jetës së Nexhmijes. 
TV Prishtina në “Portorozhin 78”, në kategorinë e 

dramave televizive do të prezantohej me dramën 
që veç Pagarushës në role kryesore kishte aktorët 
Kumrije Hoxha, Avdush Hasani, Malo Gami, Skender 
Tafaj. Përveç që kishte rënë në sy me shkathtësitë 
prej aktoreje, Nexhmije Pagarusha kishte marrë 
edhe shpërblim në festivalin e televizionit jugosllav 
në “Portorozh”.

 “... Ndërkaq, dy shpërblime (nga 6.000 dinarë) 
për aktrimet më të suksesshme i morën Nexhmije 
Pagarusha, për rolin e saj në dramën TV ‘E kafshoja 
terrin’ të Ekrem Kryeziut, prodhim i TV Prishtinës, 
dhe Toldi Bibçi për rolin e tij në dramën ‘Piktori i 
marrë’”, shkruan “Rilindja”.
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Në këtë film, Kryeziu, regjisor me nam, e kishte 
angazhuar Nexhmijen në njërin prej katër roleve 
kryesore. Ajo do të portretizonte vjehrrën. Filmit 
i duhej një personazh që do të fliste nëpërmjet 
portretit. Kryeziu nuk e kishte pasur fort të vështirë 
për të gjetur Nexhmijen. Paraprakisht kishte filmuar 
këngët e saj. Gjatë këtij procesi ai kishte parë se 
këngëtarja e njohur kishte sens të madh për të 
luajtuar në filma. Sot ai e kujton Nexhmijen e asaj 
kohe si një personalitet të veçantë kulturor. Thotë 
se ajo jo që ka një zë, por ka një korpus ndjenjor, të 
cilin di ta shprehë në çfarëdo lloji të artit. 

“Në vitet ’70-të, këngët e saja i bëja si filma artistikë. 
Ajo më ndihmonte që ta vizualizoja tingullin. Jam 
munduar që përmes paraqitjes e individualitetit të 
saj të flas për përmbajtjen muzikore. Duke pasur 
këtë përvojë me të, vendosa ta marr për një nga 
rolet kryesore të filmit televiziv ‘E kafshoja terrin”. 
Janë katër personazhe që e mbajnë dramën. 
Nexhmija e luante vjehrrën. Ajo duhet që sa të luajë 
edhe të paraqitet nëpërmjet ndjenjave. Ecja e saj 
nëpër kuadër duhej ta paraqiste një dhimbje të 
madhe në shpirt. Këtë nuk mund ta luante dikush 
si ajo. Të paktë janë ata që pa fjalë imponojnë 
ndjenjat”, thotë ai. 

Del që Kryeziu kishte goditur në shenjë. Këtë ia 
vërtetoi një prej festivaleve më të mëdha të ish-
Jugosllavisë. Më 1978, do të vulosej edhe shkathtësia 
e Pagarushës si aktore. Ajo do të merrte çmimin 
“Aktorja më e mirë” në festivalin e filmit televiziv në 
Portorozh të Sllovenisë. Por filmi nuk do të ndalej me 
kaq. Jugosllavia e kishte dërguar atë për përfaqësim 
të Federatës në festivalin ndërkombëtar të filmave 
televiziv “Prix d’Italie” ku filmi kishte marrë vendin e 
tretë. Edhe këtë çmim Kryeziu thotë se e ka marrë 
me ndihmën e veçantë të Pagarushës. 

“Merreni me mend. Këngëtarja e mori vendin e parë. 
Për të arritur këso suksesi, është punuar shumë.  

Për herë të parë po luante një rol aq të fuqishëm e 
aq të vështirë”, thotë Kryeziu. 

Po me regjinë e tij, këngëtarja te filmi “Rruga pa 
kthim” e luante rolin e nënës. Ajo kishte pasur një 
detyrë shumë më të vështirë sesa te filmi paraprak. 
Tash do të ishte një nënë fatkeqe. E veshur me 
kostumin e grave të Dukagjinit, këngëtarja do të 
ishte në rolin e nënës së aktorit Enver Petrovci. 
Tashmë ishte në moshë më të shtyrë. Portreti i saj 
paraqitet tamam si i një malësoreje. E shikimi i saj i 
dhimbshem flet vetë. 
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“Nëse asgjë në atë film nuk vlen, vlen Nexhmije 
Pagarusha me rolin e saj që i ka dhënë jetë atij 
filmi. Edhe sot e kësaj dite jemi miq. Kur e përmendi 
emrin Nexhmije Pagarsha e di që kam pasur nderin 
që të punoj me të. Jo vetëm unë, por të gjithë ata 
që kanë punuar me të mburren që ishin pjesë e 
jetës së saj”, thotë Kryeziu. 

Në një bisedë me bashkëskenaristin e filmit “Kanga”, 
realizim i “Serbija Film”-it, Vehap Shita, do të sjellte 
një lajm tjetër nga Beogradi për Nexhmijen si aktore.

“.. Skenarin, që e kemi shkrue bashkë me Zhivko 
Nikoliqin, i cili duhet të bajë ndoshta edhe 
regjinë e filmit, i cili përkohësisht mban titullin e 
punës ‘Kanga’, - na tha Boris Jovançiqi – do t’ia 
përshtasim kangëtares suej të çmueshme Nexhmije 
Pagarushës. Në të vërtetë, krejt filmin kemi mendue 
me ia kushtue personalitetit të saj”.
Në bisedat që s’dalin përtej katër mureve, Nexhmije 
Pagarusha e përmend shpeshherë një ndodhi që 
lidhet me filmat, në të cilët kishte luajtur. Ndodhitë 
që gërshetojnë elemente humori, i quan anegdota. 
I tillë është rrëfimi sesi iu nda një çmim në aktrim 
dhe sesi Ekrem Kryeziu thoshte se “Nexhmija lidhje 
s’ka me aktrim”. Këtë rast e përmend edhe vetë 
Kryeziu. Ai thotë se një aktore e vendit ishte xheloze 
për sukseset e Nexhmjes në film. Këngëtarja ishte 
prekur fort pasi i ishte thënë se Kryeziu do t’ia 
humbiste karrierën muzikore duke e përdorur 
si aktore. Bile pas këtyre fjalëve të një aktoreje të 
teatrit, Nexhmija ishte mbyllur në dhomën e saj të 
hotelit në Pejë. Kishte refuzuar për të dalë në shesh 
të xhirimit. Kryeziu do ta binde atë me goxha mund. 
E fjalimin që “ajo nuk ishte aktore”, ku më pas e 
kishte përmendur edhe çmimin për aktoren më të 
mirë, e kishte mbajtur qëllimshëm për të treguar se 
ia kishte qëlluar me angazhimin e saj.
Kur Nexhmija flet për këto raste është në ditë jo fort 
të lehta. Të tilla kur e ka zor të ngrihet prej krevati 
dhe agjenda e saj ditore është e mbushur me 
oraret e marrjes së medikamenteve. Edhe ushtrimet 
me fizioterapeutin. Një dozë shkëlqimi e entuziazmi 
rikthehet në sytë e lodhur, kur flet për të shkuarën.

“A të kujtohet ndonjë çmim interesant që e ke 
marrë?“ – është pyetja që e intrigon.

“Cilin e veçoj... E kom marrë një çmim edhe pse 
jon’ kanë prej Evropës edhe prej Jugosllavisë, 
në Portorozh e kanë majtë festivalin... kush ka 
shkrujtë naj pjesë teatrale edhe artisti ma i mirë e 
merr vendin e parë, qato pare e di që i kom marrë 
n’jetën teme. Edhe ma festun 80 vjetorin ktu, edhe 
plot salla ka qenë... Ekrem Kryeziu ish aty edhe ky 
Enver Petrovci dul edhe e recitoi nji poezi të Din 
Mehmetit, t’Gjakovës, poetit, t’ndjerit. Një poezi 
t’mrekullueshme”.

Nexhmije Pagarusha lidhje s’ka me aktrim, e citon 
Ekrem Kryeziun disa herë. Këto fjalë shoqërohen 
me një buzëqeshje që përzien mallëngjimin me 
krenarinë. Një dozë e lehtë shkëlqimi rikthehet në 
sytë e lodhur.

“Po, edhe ky e ka pasë “E kafshoja terrin” , edhe: ‘Bre 
nuk muj, bre anej bre knej’..., po mu zoti ma ka falë 
diçka,... m’ka falë diçka të natyrës. Unë nuk muj me 
imitu kërrkon, don me thonë e kom lujt rolin tamon 
qysh ka qenë ai. Kurrë s’e harroj qita, që kanë qenë 
paret e para, përpara 600 dinarë. Qashtu diçka e 
di 600 marka. Edhe, qashtu ka ndodhë edhe me 
‘Kangën’, nuk di....” 

Emrat e filmave, në të cilët ka luajtur, njësoj sikur 
datat e realizimit, Nexhmije Pagarusha më nuk i 
mban mend. Por momente të asaj kohe i shkrepin 
në mendje saherë flet për angazhimin e saj në 
aktrim. E kujton një fragment sesi u bë pjesë e një 
projekti filmik në Maqedoni, për të cilin iu desh ta 
mësonte një këngë në gjuhën turke. Nënqeshet kur 
e përmend këtë histori.

 “N’atë film, oo e pata knu nji opera e pata msu për 
1 muj ditë e qato menxi e kom msu amo e kom knu 
tamon qysh e knojnë turqisht”.

E ka fjalën për një projekt që kishte tubuar yjet 
jugosllavë. Filmografia e saj, veç tjerash përfshin 
filmin “Dasma e përgjakur”, realizuar më 1967 nga 
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Trajçe Popov me skenar të Vojdan Cernodrinskit 
dhe të Slavko Janevskit. Filmi i realizuar në ish-
Jugosllavi shtjellon historinë e protagonistes së 
quajtur Cveta, e cila kidnapohet nga beu osman 
dhe dërgohet në haremin e tij. Në këtë film Nexhmije 
Pagarusha interpreton një këngë në gjuhën turke.

Isa Qosja është një regjisor tjetër që ngulmoi ta 
ketë në projekt të tij Nexhmije Pagarushën. Ai e 
angazhoi në filmin televiziv “Vallja e çmendur”, 
bazuar në “Sfingën e gjallë” të Rexhep Qosjes. Filmi 
u realizua në kohën, kur shqiptarët nuk guxonin të 
xhironin jashtë dhe skenat në ambiente të hapura 
as nuk mund të paramendoheshin. 

Nexhmijes iu nda roli i bashkëshortes së personazhit 
të quajtur Fadil që portretizohej nga Istref Begolli. 
Nexhmija e luante një plakë të sëmurë dhe momenti 
kulmor i interpretimit të saj është, kur nis të zbresë 
shkallëve dhe rrëzohet. Filmi u xhirua në një kullë 
në Isniq të Deçanit dhe u shfaq në Bruksel në një 
festival.

“Po ka lujtë Istref Begolli, Mentor Zymberaj.. ajo eee 
ajo e lunte nji plakë të smurë atje, por që ngritet 
në nji moment edhe niset me zbritë shkallëve, 
e kemi pasë nji skenë ku ajo rrxohet nëpër ato 
shkallë. Aq bindshëm të gjitha veprimet edhe fizike, 
mos t’flasim që zani i saj ngapak i çkyer, zani real 
i saj e tingëllon jashtëzakonisht bukur... po edhe 
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Nexhmija, ne kem xhiru brenda dy ditëve e kem kry 
atë rol të saj. Nexhmija asht fasinante si portret, 
ka nji, nji ylber të gjendjes emocionale t’çuditshme, 
artiste e skenës ka qenë, nuk mund të jetë ndryshe... 
ajo skenën e ka pushtu edhe me figurë, jo veç me 
za, edhe unë menoj që Nexhmija po t’kish kalu në 
artet skenike komplet do t’ish shumë e nevojshme...”

Isa Qosja thotë se Nexhmija e kishte luajtur 
jashtzakonshëm bindshëm atë rol. Ky bashkëpunim 
me të i ka mjaftuar regjisorit të bindet në potencialin 
e saj për artet skenike. Mirëpo, në sytë e regjisorit, 
talenti i Nexhmijes nuk është shfrytëzuar sa duhet.

 “Po te Ekremi ka dëshmi t’mirë - në filmin e Ekremit, 
shkon mirë po edhe ajo nuk mund, pra nuk t’lejon 
me e pa ndryshe pos mirë kështuqë shumë ia vlen 
me e pasë atë para kamerës. Është impozante 

shumë. Tashi në ketë situatë kur ne kemi shumë 
pak aktore që i afrohen moshës së saj, por edhe 
figurës së saj duhet pasë parasyshë shumë me 
disponimin e saj, nëse ajo ka disponim unë mendoj 
që ajo s’mbetet pa u angazhu, përkundrazi, shumë 
do të donin ta kenë atë. Tash, unë nuk e di nëse ajo 
ka pasur oferta ose jo...”.

Është veç një gjë sipas Qosjes, që e ka penguar 
Nexhmijen të zhvillohet si aktore. Dëshira për t’u 
dukur gjithmonë yll. Po t’ia heqim këtë dëshirë, 
beson ai, do ta kishim një aktore të shkëlqyeshme.

Ky duket një mision i pamundur. Nexhmije Pagarusha 
nuk bën kompromis me imazhin e yllit. Ajo ngulmon 
të duket bukur, e kuruar deri në detajin e fundit. 
Edhe kur mosha e thyer ia ka nxjerrë ndonjë rrudhë 
në fytyrë dhe ia ka shterruar forcën...
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Angazhimi prej aktoreje, përveç filmit, përfshin 
edhe paraqitjet e Nexhmije Pagarushës në skenën 
teatrore. Ajo kishte qenë mike me dy prej ikonave të 
teatrit të asaj kohe: Katarina Josipin dhe Marigonë 
Shalën.

Nga copëzat e kujtimeve që jetojnë në mbamendjen 
e saj, dallohet se sa i përket aktrimit, bashkëpuntorin 
më të shpeshtë e ka pasur aktorin Istref Begolli. Me 
të e ka një kujtim të veçantë, që kur e përmend, 
qeshet me zë.

“Pooo... edhe e kemi pas nji pjesë t’Çehovit, nji 
pjesë... nuk e di qysh e ka pasë emrin, me Istrefin 
e kom pasë nji rol edhe ai, aty po shkrun regjiseri 
ka shkrujtë me m’puthë.... dashti me m’puthë e unë 
n’vend gojës ja dhashë hunën... m’erdh marre qysh 

para... para ton atij publiku me m’puthë ahhahaha, 
qito kurrë s’e harroj... Istrefi: ‘Jaaa’. Thashë: ‘Tak 
hunën n’gojë ja kom qit’... Edhe pshtova...”

Në përshkrimet biografike të Nexhmije Pagarushës 
listohen emrat e filmave, në të cilët e ka shpërfaqur 
potencialin për këtë fushë arti”: “E kafshoja terrin”, 
realizuar më 1977, “I ikuri”, realizim i vitit 1980, “Tre vetë 
kapërcejnë malin” (1981), “Lepuri me pesë këmbë”, 
(1982), drama televizive “Fluturimi i Micakut” e vitit 
1984, “Vrasësit bëjnë dasmë natën”, (1997)  etj.

Megjithatë, ajo është, para së gjithash, një 
këngëtare. Një shëmbëllim fort i afërt i bilbilit.
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“Dua të këndoj si të 
kem dhjetë, njëmijë 
bilbila në fyt. Kënga 
ime është e imja 
gjersa gjendet në 
mua, në zemrën time, 
kur niset në udhëtim, 
publikut, ajo është 
e secilit njeri, unë 
humbas e ata fitojnë, 
prej shumë këngëve, 
së paku një që u fle në 
zemër!...” 
- Nexhmije Pagarusha
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TRASHËGIMIA
E BILBILIT

Ndoshta se nuk është e mirë me datat, 
Nexhmija nuk e mban mend se kur kishte 
qenë herë e parë që dikush ta quante “Bilbili 
i Kosovës”. Ndoshta edhe për shkak se 

nofkat e artistëve rrallë kanë emër autori – shfaqen 
diku si një gjysmë zëri dhe përhapen heshtazi 
nëpër turmë. 

Kur ishte shfaqur për herë të parë para publikut më 
1950 si pjesë e shoqërisë kulturo-artistike “Ivo Lola 
Ribar” të Beogradit, epitetin Bilbil ende nuk e kishte 
pasur. Gati dy dekada më pas ajo do të bënte një 
goxha karrierë me ngritje e aty-këtu ndonjë rënie. 
Brenda asaj kohe ajo tashmë kishte marrë disa 
epitete. 

Gazeta “Rilindja” më 1969 kishte botuar një koment, 
në të cilin shtrohej pyetja “Kush po e harron 
Nexhmije Pagarushën”,

 “... E quajtën ‘Bylbyli i Kosovës’, ‘Zëri i Kristalt’, 
pastaj ‘Ime Sumak jugosllave’ e komplimente të 
tjera. Kurse, këtu ndër ne – thuase nuk egziston 
fare. Bashkëpunëtorët më të afërt të saj, ndofta të 
primë nga njëfarë xhelozie, ja kanë kthyer shpinën 
dhe, ndonëse janë të obliguar moralisht e së 
fundi – kolegialisht, për t’i dhënë përkrahje, ata 
heshtin..... Në sa e sa koncerte ka marrë pjesë në 
qendra të ndryshme të Jugosllavisë dhe të botës 
së jashtme. Me zërin e saj, gjithkund ku është 
paraqitur ka mahnitur publikun... Megjithkëtë për 
producentët tanë këtu në Prishtinë, të autorizuar 
nga Ndërmarrjet ‘Diskos’, ‘Jugoton’, ‘Beograd-disk’, 
etj. Nexhmije Pagarusha, sipas kujdesit që ata i 
kushtojnë – nuk qenka e talentuar (!) dhe se disqet 
e saja nuk mund të shiten...”
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Po. Epitetet i kishte tashmë. 

Një vit më vonë “Rilindja” në një shkrim të Rexhai 
Surroit ia numëron disa nga sukseset e saj më të 
mëdha: “Koncertet në Berlin, Bullgari... ‘Akordet’ 
pesë vjet rresht, Karvani i miqësisë...”. 

Epiteti “Bilbili i Kosovës” është më i shpeshti dhe 

më i dashuri edhe sot, teksa e mban të praruar në 
ar edhe në murin e dhomës së saj.

Gati shtatë dekada pasi ishte shfaqur sefte në 
skenë dhe rrafsh gjysmë shekulli pas shkrimit të 
“Rilindjes” ku përmendeshin epitetet e saj, Nexhmije 
Pagarusha do dhe e duan. 

Trashëgimia muzikore e saj përthekohet në mbi 
njëqind këngë që i interpretoi në skenat më me 
nam të ditëve të saj të arta. Në kanalin “youtube” 
janë të publikuara disa incizime të vjetra, që 
megjithë kualitetin e dobët, e shpërfaqin talentin 
e saj: potencën dhe shtrirjen vokale, saktësinë 
interpretative, lojën aktoreske që shoqëronte 
interpretimin e Pagarushës.
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Zymtësia e viteve nuk e ka mposhtur natyrën e 
saj të gjallëruar, sado që shpeshherë, mysafirët e 
gjejnë të përlotur prej dhimbjeve që i ka shkaktuar 
një rrëzim aksidental brenda banesës. Fiks dyzet e 
nëntë vite kanë shkuar nga intervista dhënë Rexhai 
Surroit të “Rilindjes” së asaj kohe dhe epiteti “Bilbil i 
Kosovës” është vulosur më shumë se kurrë, ndërsa 
trashëgimia muzikore është shtresuar mbi vite 
të tëra të mbushura me prezantime e çmime. Për 
këngën nuk ka rreshtur së foluri asnjëherë. 

Në vitin 1970, tashmë njihej si “Bilbili i Kosovës” dhe 
fliste me admirim për këngën në intervistat e kohës.

“Jam, tani profesionaliste, këngëtare. Dua të 
këndoj si të kem dhjetë, njëmijë bilbila në fyt. Kënga 
ime është e imja gjersa gjendet në mua, në zemrën 
time, kur niset në udhëtim, publikut, ajo është e 
secilit njeri, unë humbas e ata fitojnë, prej shumë 
këngëve, së paku një që u fle në zemër!...”, ishte 
shprehur për gazetën më të njohur në vitet ’70-të.

Asokohe, talenti i saj kishte shpërthyer deri në 
Shqipëri. Më 3 maj të vitit 1971, për televizionin 
shqiptar kishte incizuar këngët ‘Vajza kosovare’, 
‘Baresha’, ‘Vjen nisen o rak tak’, ‘Ti moj bukuroshe’ 
dhe ‘Unë ty moj të kam dashtë’”. 

Ishin fundvitet e ’60-ta, kur bota po dëgjonte një zë 
të fuqishëm nga një vend i vogël që quhej Kosovë – 
asokohe pjesë e Jugusllavisë. Zëri i saj po pushtonte 
zemrat e audiencës kudo që dëgjohej. 

Në vitin 1964, ajo kishte marrë një prej mirënjohjeve 
të shumta që e kanë mbushur sirtarin e sukseseve 
të saj; “Kuvendi i Komunës së Prishtinës me rastin 
e 20 vjetorit të çlirimit i shpreh Mirënjohje publike 
‘Nexhmije Pagarusha’  – Qytetarit me merita të 
Prishtinës për përpjekje të jashtëzakonshme dhe 
punë vetëmohuese në zhvillimin ma të shpejtë dhe 
ma të gjithanshëm të Prishtinës.”

Ishin ditët e Nexhmije Pagarushës dhe gazetat e 
asaj kohe nuk kursenin faqet e lavdet kur ishte në 
pyetje këngëtarja. Në “Rilindjen” e 30 nëntorit të vitit 
1965, Ramiz Kelmendi, në një artikull të publikuar 
nën titullin “Në vend të portretit”, në gegërisht, e çon 
në piedestal emrin e Nexhmijes. Ramiz Kelmendi 
shkruan:

 “...I bahet njeriut, tue e shikue e tue ndëgjue, se 
ajo i ka tëhollue njiherë mirë e mirë, dredhë e 
përdredhë, ndiesitë e saj, ka ba fije, të cilat mandej 
merr e i gërsheton, i qëndisë, krijon kangë mbushë 
me begati, qëndisë me ndjenja, e njomë, frymzue 
e ushqye kurrkund tjetër pos kurdoherë vetëm në 
zemër, në shpirt... Nuk dij sa vjet këndon Nexhmija. 
E dij: kënduen shumë para saj, kënduen shum me 
të, kënduen shum mbas saj. Kënduen e shkuen. 
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Jetuen si meteoritë në botën e kangës. Mbeti vetëm 
nji at ditë e sot: Nexhmija”.

Më 1969, Nexhmije Pagarusha përfaqësonte 
Jugosllavinë bashkë me orkestrën e “Radio Prishtinës” 
në “Fushat e Elizesë”, një prej manifestimeve më 
të mëdha të muzikës në Evropë, e që mbahej në 
Berlinin Perëndimor. Siç shkruajnë gazetat e kohës, 
audienca gjermane u fascinua me zërin e saj që u 
shpërfaq nëpërmjet interpretimit të dy këngëve të 
njohura të saj “Bareshës” së Rexho Mulliqit dhe “Sytë 
për ty i kam të njomë” të Isak Muçollit.

Në ditë e arta, kur karriera e saj kishte marrë hov 
e po shtrihej me të madhe, Nexhmije Pagarusha, u 
nderua me shpërblime e çmime të ndryshme. 

“Pleqësia e festivalit ‘Akordet e Kosovës 71’ dhe 
Banka e Kosovës muarën një vendim që duhet 
përshëndetur me gjithë zemër: për kontributin e saj 
25-vjeçar në afirmimin e përhapjen e këngës sonë 
ja siguruan Nexhmije Pagarushës një automobil 
‘Zastava 850’”, – shkruante “Rilindja”.

Arkivat e kohës, dëshmojnë edhe për suksesin e 
Nexhmije Pagarushës në Festivalin Ndërkombëtar 
të Melodive Popullore në Itali. Në këtë festival kishte 

shkuar me anëtarët e shoqërisë kulturo-artistike 
“Nikolla Teslla” nga Beogradi.

 “.. Tash ajo asht tue marrë pjesë në Festivalin 
ndërkombëtar të melodive popullore, që po mbahet 
n’Itali, prej nga në të vërtetë ka mbërri telegrami, 
në të cilin thuhet se Nexhmije Pagarusha ka 
entuziazmue publikun publikun e këtij manifestimi 
ndërkombëtar”, shkruante “Rilindja”.

E në vitin kur shënoi njëzeteshtatë vjet bashkëjetesë 
me këngën Nexhmije Pagarushës i takoi Shpërblimi 
vjetor i Vukut (Karaxhiqit v.j.) – mirënjohje kjo, të cilën 
e ndante Bashkësia kulturo-arsimore e Serbisë.
Festivali “Akordet e Kosovës” është një prej skenave 
që qe pushtuar nga zëri i Pagarushës ndër vite. 
Sukseset e shumta të saj lidhen me emrin e kësaj 
ngjarjeje. Më 1973, në “Akorde”, shpërblimin e parë 
e kishin marrë kompozitori Severin Kajtazi dhe 
këngëtarja Nexhmije Pagarusha. Kënga “Një pikë 
vese”, siç shkruante Jusuf Gërvalla, e kishte thyer 
monotoninë e vlerave të nivelizuara që ishte bërë 
karakteristike jo vetëm për “Akordet e Kosovës”. 
Një vit më vonë, çmimi i parë i jurisë profesionale 
i takoi sërish Pagarushës, me “Le të dridhet mali” 
kompozuar nga Tomor Berisha, e me tekst të Murat 
Binakut.
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Në fillimvitet ’70-të, Nexhmije Pagarusha me 
Ansamblin Folklorik “Shota”, po shijonte suksese 
në skenën ndërkombëtare. Duatrokitej e mirëpritej 
kudo. Në majin e vitit 1971, në Bon të Gjermanisë, 
audienca kishte mbetur e mahnitur pas prezantimit 
të denjë të foklorit të Kosovës e të viseve të tjera 
të Jugosllavisë, e me theks të veçantë me zërin e 
Pagarushës.

“.. Përfaqësuesit e radios gjermane (VDR) dhe disa 
muzikologë të tjerë na deklaruan se Nexhmija është 
një këngëtare e madhe dhe se ajo me paraqitjen e 
saj në këtë ansambël, ka bërë që vlera e tij gjithsesi 
të jetë edhe më e madhe.”, shkruhet në arkivat e 
kohës.

Dy vjet më vonë, në marsin e vitit 1973, Ansambli 
Folkorik “Shota” i Prishtinës, u prezantua në Tiranë 
dhe, siç ndodhte rëndom me paraqitjet e ansamblit, 
edhe aty u dallua zëri i këngëtares së talentuar. 
Nexhmije Pagarusha u vlerësua për diapazon të 
gjerë emocional, poetizëm dhe mjeshtri të lartë e 
interpretim të sinqertë e plot ndjenja.
“Logjika me të cilën ajo transmeton botën 
shpirtërore që ndryen në vete kënga popullore, 
rrjedh në vokalin e këngëtares e natyrshme, me 
mendime dhe me poetizëm bindës. Këtë e dëgjuam 

tek kënga e stilizuarm këtë e dëgjuam tek këngët 
‘Një lule’ dhe ‘Sa hije të paska shamija.”, shkruante 
kompozitori i famshëm Çesk Zadeja.

Kompozimi i një kënge për Nexhmije Pagarushën 
asokohe, në kulmin e karrierës së saj, ishte nder e 
përgjegjësi. Pranvera Badivuku, shkëput momente 
nga viti 1979, kur Nexhmija kishte shkuar në Tiranë 
e ftuar nga Radiotelevizioni Shqiptar për realizim 
të një programi muzikor me orkestrën simfonike të 
RTSH-së.

“Unë për këtë rast komponova një këngë me 
tekst nga Zhuliana Jorganxhi (poete e njohur 
në Shqipëri, tekstshkruese e shumë këngëve të 
festivalit RTV shqiptar v.j.), kënga titullohej ‘Përherë 
pranë jush’ e orkestruar nga Kristë Lekaj. Në atë 
program realizoi edhe këngën time ‘E kujtoj atë 
takim’ që në ‘Akordet e Kosovës’ 1974 u vlerësua me 
çmim të parë dhe Okarinën e artë, me interpretimin 
e Esat Bicurit. Një këngë tjetër që duhet përmendë 
është kënga ‘Kur ta falë një tufë gërshetë’ – që e 
këndoi bashkë me këngëtarin Ismet Bogujevci të 
orkestruar nga Fahri Beqiri dhe realizuar nga 
‘SHKA Ramiz Sadiku’ e studentëve”, kujton Badivuku, 
mike e afërt e Nexhmijes.
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“E kujtoj atë takim” është një prej këngëve 
të kënduara nga Nexhmije Pagarusha që 
është pëlqyer fort nga audienca. Kënga 
vazhdon të jetojë edhe në ditët e sotme.

Të shumtë janë bashkëpunëtorët që 
u kanë kontribuar sukseseve të saj. 
Kompozitori Reshat Randobrava i 
kompozoi këngët “Mos kërko”, realizuar 
mbi tekst të Asdrenit dhe “E vetmja 
dashuri”. 

“Do me thënë me Nexhmijen kemi pasë 
bashkëpunim të shkëlqyeshëm, jo vetëm 
unë po edhe të tjerët në produksion, se 
aty kemi qenë bashkë, bashkë kemi qenë 
aty edhe, bile-bile edhe këtë shansonën e 
kam pasë bo posaqërisht për te....”, thotë 
Randobrava, i cili ka bindjen se Nexhmije 
Pagarusha është e papërsëritshme. Zë 
që nuk mund të përsëritet më.

Nexhmije Pagarusha i ka kënduar 
dashurisë, dhimbjes, shpresës, 
atdhedashurisë, dehjes. Një anë “rebele” 
e saj është përmbledhur më së miri në 
“E dehur jam”, një prej këngëve që s’ka 
zënë ndryshk kohe. Rrëfimi për gruan 
që s’e mbajnë këmbët sherri i dehjes – e 
që dehet sherri i dashurisë së humbur 
– të cilit i dha zë Nexhmije Pagarusha, 
është edhe një thirrje e saj kundër 
paragjykimeve të kohës, në të cilën u 
interpretua kënga në vitet e para. Edhe 
kjo këngë vazhdon të ripërpunohet edhe 
sot. Zëri i saj u përshtat edhe me baladat 
e shumta, në të cilat i këndon dashurisë. 
Këngët “Vet ke mbet”, “Për ty vuaj, për 
ty këndoj” përshkruajnë momente të 
dhimbshme dashurie, e në “Lamtumirë 
vuajtje”, ajo u thotë lamtumirë këtyre 
momenteve.

“Në këtë pranverë gjumi s’më merr, vetëm 
hana më bën shoqëri...”, këndon Nexhmije 

Pagarusha në vitet tetëdhjetë, në një 
incizim nga arkivi i Radiotelevizionit të 
Kosovës, e veshur me tesha kombëtare, 
nën shoqërinë e një ansambli të vogël që 
përfshin edhe çifletinë.  Një anë gazmore 
e Nexhmijes, e afërsisë me traditën, 
shprehet kur ajo interpreton “Ani mori 
nuse”, “Nana marton djalin” e “Po vijnë 
krushqit”. 

E kënga “Kur një ditë të kthehesh ti”, në 
të dyja versionet: vetëm dhe në duet 
me Ardit Gjebrenë, rangohet në listën e 
krijimeve muzikore, me të cilat Nexhmije 
Pagarusha, ia kujton audiencës 
mjeshtërinë e saj të natyrshme: t’i kapë 
notat e larta kollaj, pa sforcime, me 
shumë saktësi, për një interpretim që 
ngjall emocione dhe rrëqeth trupin.

Trashëgimia muzikore e Nexhmije 
Pagarushës, aktualisht nuk gëzon 
mbrojtje nga shteti si pjesë e 
trashëgimisë gojore. Është e shpërndarë 
në arkivat e Radiotelevizionit të Kosovës, 
arkivat personale të këngëtares dhe në 
disa CD të publikuara me përmbledhje 
në këngëve të saj. Një CD, në ditëlindjen 
e 80-të të këngëtares, u realizua nga 
ekonomisti Fatos Hamza, në ditëlindjen 
e saj.

“Ai bëri diçka që s’e bëri shteti. E 
falënderoj edhe në emër të atyre që 
janë gëzuar se do ta kenë një CD timen, 
e vetmja këngëtare jam që s’kam pasur 
CD timen, e as videoklip”, kishte thënë 
Nexhmije Pagarusha në një intervistë të 
publikuar në gazetën “Koha Ditore”, në 
ditëlindjen e saj jubilare.

Megjithatë, një këngë, mes mbi njëqind 
të tjerave, ka mbetur kryekënga kosovare 
përgjithësisht. A ka nevojë t’i përmendet 
titulli?
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“Mjafton me përmend 
‘Bareshën’, që është 
ikonë e Rexho 
Mulliqit dhe ikonë e 
interpretimit dovros 
të Nexhmijes... ka 
metë ajo kangë, të 
them, ‘letërnjoftim 
i këngës shqipe’, jo 
vetëm në Kosovë 
e Shqipëri po ma 
majtas e djathtas” 
– Fahri Beqiri
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BARESHA, 
TESTAMENT 

I KËNGËS
SHQIPE

Nëse nuk e dini se cila është kënga më e 
famshme e Nexhmije Pagarushës, atëherë 
sipas së gjitha gjasëve, nuk jeni nga ky 
planet dhe ju rekomandohet fort që të 

merrni në dorë ndonjë libër tjetër.  Nëse megjithatë 
ngulmoni ta dini, mund t’jua japim një ndihmë të 
vogël: nis me B dhe përfundon me A. Ka 6 shkronja. 
Dhe një shtrirje vokale që të lë pa mend.

Trashëgimia muzikore e Nexhmije Pagarushës 
përfshin mbi 150 këngë të interpretuara prej saj. 

Mes tyresh, ajo që konsiderohet testament i këngës 
shqipe është e famshmja “Baresha”.

Tekstit të shkrimtarit Rifat Kukaj, melodinë ia 
thuri kompozitori Rexho Mulliqi, e zërin ia dha 
Nexhmije Pagarusha. Autor i këngës më të njohur të 
Pagarushës, por edhe ndërshqiptare në përgjithësi, 
është bashkëshorti i saj i ndjerë, kompozitor e 
disident politik i viteve ’50-të, ish i burgosur i Goli 
Otok-ut zulmëkeq, Rexho Mulliqi. 
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“Baresha” e kënduar prej Bilbilit të Kosovës u 
bë kënga më e famshme shqiptare qysh kur u 
interpretua për të parën herë rreth vitit 1970. 
Kënga që një kompozitor e quan “letërnjoftim” i 
muzikës shqiptare, qe kompozuar për një festival 
në Jugosllavinë e atëhershme. Interpretimi për të 
parën herë i këngës që bëri historinë, është rrëfim 
më vete.
Nexhmije Pagarusha e rrëfen më së miri atë tek 
kthehet në kohë për t’i kujtuar pasiguritë e veta, kur 
Mulliqi i kishte treguar se e kishte kompozuar një 
këngë për të. “Bareshën”, Nexhmija do ta mësonte 
rrugës drejt festivalit, ku e kishte kënduar për të 
parën herë. Me sinqeritetin e një fëmije, Nexhmija 
i rrëfen prapaskenat e këngës që Rexho Mulliqi e 
kishte kompozuar duke i besuar potencialit të saj 
vokal. Edhe ajo e mban mend se kënga u bë enkas 
për një festival.

“Bareshës ia kemi nisë... ka qenë një festival nëpër 
Jugosllavi edhe qytetet, edhe krahinat, edhe krejt 
shka ka bashkë, edhe kombet që i kemi na krejt. 
Rexha, Rifat Kukaj e shkrujti tekstin bile s’e kom 
ditë që e ka shkru ai se s’u përzisha, unë e kisha 
punën në diskotekë. Ky Rexha po thotë: ‘Ec’ - tha 

– ‘ta kom shkru nji kangë për këtë festival’. Unë u 
duhke me shku se mu më çojshin... ia nisi, kurrë s’e 
harroj more hiç, hiç as... une me valixhe në dorë 
në korridor, autobusi po më shkon për Fushë të 
Kosovës, masanej me shku në Beograd... thashë: 
‘Qysh kom me msu bre?’ Thashë: ‘Qysh, qysh, shka 
po më bon?’... ‘E mson, e mson ti’. ‘Qysh more’, 
thashë, ‘e msoj, as s’i kom kqyr notat bile’. Nesje, 
s’kisha shka me bo e mora qashtu veç të kryme,... 
ata e kom msu rrugës. Kudo qi kom shku, a vend i 
vogël a vend i madh jon çu në kambë edhe kolegët 
u tranojshin, gjithmonë rrishin mrapa binës me 
më ndëgju. Ajo ka qenë nji muj ditë ... edhe tash 
po kthehna une në Beograd për me ardhë në 
Prishtinë, e kom pasë nji shoqe të ngushtë edhe 
iu lajmërova thashë: ‘Unë po shkoj për Prishtinë’. 
‘Jo, ki me ardhë te une me flejtë’. ‘Jo bre’, i thashë, 
‘çfarë të flejtni.. qe nji muj ditë s’jom në shpi’”

Kënga ishte bërë një sukses i përnjëhershëm, por 
ende nuk ishte luajtur në Kosovë. Nexhmija po e 
priste shpërthimin e duartrokitjeve edhe në mesin 
e të sajëve.

“Çdo republikë, çdo krahinë e çojke kangtarin e vet 
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(në festival v.j.) e ata mu m’kanë zgjedh, edhe Rexha 
ma shkrujti ‘Bareshën’, bile hala s’e kish shkrujt, une 
me valixhe n’dorë u dufke mu nis n’stacion t’ferovisë 
me shku n’Beograd. Thashë: ‘A je normal?’ Nejse 
edhe kemi shku gjithkah. Mos vet! Çfarë apllauzi, 
çfarë nderimi e... jemi kanë n’Vranje prej Vranjes 
n’Mitrovicë kemi ardhë n’Kosovë edhe po ma bojnë 
këta kolegët: ‘Aaa tash ti aty ki me pasë sukses’... 
Thashë: ‘Paj duhet... se une jom prej atyhit’”.

Nexhmije Pagarusha hedh një shikim të përhumbur 
diku larg, në një pikë gjasme të imagjinuar e 
abstrakte diku përtej. 

“A din çka m’kanë bo n’Mitrovicë? Krejt, plot salla 
shiptarë u kon, gjashtë orë, gjashtë orë zgjat 
‘Baresha’”.

Duket se është habitur. “Baresha” zgjat gjashtë 
minuta, por atë ditë në Mitrovicë, me gjasë, do t’i 
jenë dukur si gjashtë orë. 

 “Gjashtë minuta. Gjashtë minuta, krejt salla m’kanë 
fishkllu: ‘Tiuuuu, uaaaa, bibibibi,... tiuuuu, uaaaa, 
bibibibi’. A din çka m’ka ardhë? Veç jom majt..., e 

kom mujt me përballu qato, edhe u majta mirë, edhe 
masnej këta kolegët: ‘Ku-ku pse, qysh kit kong...” 
Anej-knej. ‘A din shka’, thashë, ‘ka njerz qi dishka u 
pëlqen, dishka s’u pëlqen’. Thashë: ‘Sigurisht kanga 
s’po u pëlqen’. ‘Qysh këtë kangë?!’....”

Nexhmije Pagarusha nuk ngurron të flasë për 
momentet e sikletshme. Sinqeriteti është veti flamur 
i personalitetit të saj. Nuk e fsheh. Një këngë që sot 
adhurohet kudo, gati gjysmë shekulli më parë, kur 
qe krijuar, nuk qe pëlqyer në Kosovë.

Rexho Mulliqi është shkaktari që Nexhmijen e ngriti 
edhe më lart, thotë Fahri Beqiri, bashkëpunëtor i 
afërt i Nexhit. Ai e ka përcjellë më së miri nga afër 
rrugëtimin e Nexhmije Pagarushës nëpër dekada, 
duke qenë një prej bashkëpunëtorëve të saj.

“Mjafton me përmend ‘Bareshën’, që është ikonë 
e Rexho Mulliqit dhe ikonë e interpretimit dovros 
të Nexhmijes edhe mbeti në të gjitha hapësirat 
e shqiptarisë si Kuran, Kurani i mirëfilltë i një 
interpretimi të një kange çfarë ishte ‘Baresha’, 
mbeti edhe sot e asaj dite aktual. Po e këndojnë, 
po e interpretojnë ma shumë femra se sa mashkuj, 
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sepse ajo është shkru edhe për zërin e Nexhmisë, 
se njeriu ka kufizime në interpretimin e lartësive 
dhe të thellësive. E Rexhoja, ia ka marrë thellësinë 
maksimale të Nexhmijes dhe lartësinë maksimale, 
prandej ajo kangë ka vlerë në këtë aspekt që është 
shkru për nji person, vetëm për të... në atë kohë 
majtas-djathtas s’ka mujtë me u gjetë personi me 
atë thellësi edhe me atë lartësi. Prandej, ka metë 
ajo kangë, të them, ‘letërnjoftim i këngës shqipe’, 
jo vetëm në Kosovë e Shqipëri po ma majtas e 
djathtas”, thotë Beqiri.

Motivin e “Bareshës”, Mulliqi e ka inkorporuar 
edhe në “Simfoninë Kosovare” dhe kësisoj mund të 
thuhet që kënga ekziston edhe si pjesë klasike për 
orkestër, pa tekst dhe pa zërin e Nexhmijes. Mirëpo, 
ky version ka mbetur thuajse i panjohur në publik. 
Dirigjenti Baki Jashari thotë se partiturat origjinale 
të “Bareshës”, i posedon vajza e Rexho Mulliqit, 
nga një martesë tjetër, Vesna Mulliq, e cila jeton në 
Beograd.

“Fatmirësisht, bashkëpunim me Filharmoninë 
e Malit të Zi, të Podgoricës dhe falë njohjes 
me drejtorin Zharko Mirkoviq, me të cilin kemi 
bashkëpunu në kohën e ish-Jugosllavisë si delegatë 
në një festival të madh jugosllav që ka qenë tribina 
e krijimtarisë muzikore jugosllave, kanë qenë të 
përfaqësuara të gjitha republikat dhe krahinat në 
atë kohë dhe une kom qenë në një kohë dyvjeçare. 
Delegatët kanë qenë nga secila qendër të themi e 
Jugosllavisë që është mbajtë në Opati, në Kroaci 
dhe falë asaj njohjes që ne kemi bashkëpunu në atë 
kohë, ai vjen në nji ka disa vite tash është shumë 
moti, në një koncert të Filharmonisë, në Prishtinë, 
dhe në bagazh të makinës time në parking për 
habi timen ma jep nji partiturë dhe thotë unë 
nuk ta kom dhanë, s’di kush ta ka dhanë - kur e 
shikoj Rexho Mulliqi “Simfonia Nr. 2” e cila është 
humbë, nuk gjindet, është djegë këtu dhe kopjet 
apo origjinalet i ka vetëm vajza e Rexho Mulliqit që 

jeton në Beograd, e cila është kontaktu dhe ajo s’ka 
pranu natyrisht asnjëherë..”.

Të shumtë janë ata që e kanë kënduar e 
ripërpunuar “Bareshën”. Dhe të gjithë e pranojnë se 
interpretimet e tyre mbeten të pakrahasueshme me 
atë të Nexhmijes. Edhe kompozimi i Mulliqit është 
luajtur gjithandej. Është prej veprave më të njohura 
shqipare. Një interpretim i saj me solistin Shkëlzen 
Doli në Teatrin e Operës dhe të Baletit në Tiranë më 
2015 kishte ngritur në këngë të gjithë të pranishmit. 
Doli, i cili është violinist i Filarmonisë së Vjenës, e që 
në koncertin e Vitit të Ri, më 1 janar 2015, në pauza 
luajti muzikë shqiptare, ka bërë një videoklip special 
për “Bareshën”. Vepra përshkruhet si kompozimi më 
briliant i një muzikanti që melosin popullor e ka 
gërshetuar me muzikë klasike. Sa i përket këngës, 
Elina Duni e ka prekur me elemente jazzi këngën e 
njohur shqiptare dhe thotë se “Bareshën” e ndjen 
sikur të ishte pjesë e saja.

“Kam tashmë 11 vjet që e këndoj dhe çdoherë e dua 
si në momentin e parë. Eshtë një këngë e thellë, 
interesante në melodi, harmoni, ritmikë, në poezi. 
Është edhe e gëzueshme dhe e trishtueshme. 
Përmban paradoksin e melosit ballkanas, ku kufiri 
midis gëzimit dhe hidhërimit nuk është i qartë. Ka 
pak këngë kaq të gjithanshme sa ‘Baresha’ dhe, 
sidomos, mbas takimit me Nexhmijen m’u duk 
sikur edhe ajo e dha pëlqimin e saj dhe se kënga 
u bë edhe më shumë imja!”, thotë Duni, e cila në 
repertorin e saj gjithandej botës e këndon edhe 
versionin e saj të këngës “Sytë për ty i kam të njomë” 
të Nexhmijes. 

Kjo këngë e prek shumë për faktin se është një 
femër që i këndon hënës për të dashurin e saj – 
ndonëse në këngët me elemente folku të asaj kohe 
janë meshkujt që i këndojnë dashurisë. Është biçim 
i thyerjes së rregullave. Nexhmije Pagarusha ka 
lindur t’i thyejë rregullat.
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“Kaluan dy muaj, por 
padyshim do të kalojnë 
edhe shumë të tjerë e bile 
edhe vjet të tëra – e nuk 
do ta harroj takimin me 
publikun këngëdashës 
të RP të Shqipërisë... 
Gjithëkund pritje e 
ngrohtë, pritje që nuk 
harrohet lehtë dhe kurrë..” 
- Nexhmije Pagarusha
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VIZITA 
E PARË NË 
SHQIPËRI

Rregullat e ligjet thoshin se mes Jugosllavisë 
dhe Shqipërisë është një kufi, i cili nuk bën të 
kalohet. Pikë. 

Më 1971 për ish-Jugosllavinë, Nexhmije Pagarusha 
tashmë ishte një emër më peshë të madhe. Krahas 
posterit të ansamblit “Shota” në vendet ku jepte 
koncerte ky institucion, vendosej edhe një poster i 
veçantë i Nexhmijes, si markë e turneve të “Shotës”. 
Mirëpo, matanë kufirit, në Shqipërinë e kohës, nuk 
njihej shumë. Marrëdhëniet midis ish-Jugosllavisë 
dhe Shqipërisë ishin acaruar pas Luftës së Dytë 
Botërore. Kufiri ishte i mbyllur. Kalohej vetëm me leje 
të veçantë. Bile regjimi komunist në Tiranë i kishte 

ndjekur krejt qytetarët që konsideroheshin se janë të 
ndikuar nga Jugosllavia. Mirëpo, rrëfimet e atyre pak 
kosovarëve që kishin mundësi të dilnin në Shqipëri 
ishin mahnitëse. Kjo, për dy arsye. Kosovarët e asaj 
kohe edhe për shkaqe kombëtare e mendonin 
Shqipërinë si një parajsë. Por, edhe të rrallët që e 
vizitonin në shumicën e rasteve e përshkruanin si 
vend të zhvilluar. Kështu u mbushej mendja pasi 
pushteti socialist i atjeshëm kujdesej që vizitorëve 
t’u maskoheshin gjërat. Nëpërmjet agjendave tepër 
të sofistikuara ua krijonin përshtypjen se në vendin 
bregdetar jetonte populli më i lumtur në botë që po 
e ndërtonte socializmin me zell. 
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Si fije lidhëse midis Pagarushës edhe Shqipërisë do 
të ishte kolegu e miku i saj, Zef Tupeci. Ai e kishte 
të atin në Shqipëri. Në pranverë të vitit 1971, ai do 
t’i thoshte Nexhmijes se kishte marrë leje dhe se 
do ta vizitonte të atin. E këngëtarës i kishte shkuar 
mendja të shkonte me të. Shpejt kishte marrë 
vendim që të shkonte në Tiranë. Për këtë edhe ishte 
provokuar nga një njeri i Shqipërisë që thotë ta ketë 
takuar asokohe në Prishtinë, po nuk ia mban mend 
emrin. Kujton se i kishte thënë se përse nuk e kishte 
vizituar asnjëherë Shqipërinë. Pikën e vlimit e kishte 
pasur, kur ishte pyetur nëse arsye e mosshkuarjes 
ishte se nuk dëshironte ta shihte atë vend.

“Kush bre’ – thashë ‘s’po don?’ Thashë: ‘Kërrkush 
s’po m’çon, as s’po m’thirrë’...”,  kujton ajo. 

Kishte qenë një kohë ndryshimesh të lehta 
në Shqipëri. Në një periudhë të shkurtër, prej 

disa vjetësh në fillim të viteve shtatëdhjetë, do 
të lejoheshin herë pas here vizita, kryesisht të 
kontrolluara, të kosovarëve në Shqipëri.

Nexhmije Pagarusha kishte vendosur të dilte 
matanë kufirit. Ishte bërë gati shumë shpejt. 
Meqenëse nuk kishte para, i kishte huazuar 100 
marka. Sipas shkrimeve të mediumeve të kohës, do 
të niseshin më 19 prill. Një fund e një bluzë do të ishin 
krejt garderoba e saj për këtë udhëtim. Planifikonin 
që të shkonin për të qëndruar dy ditë. 

Kishte qenë një udhëtim me peripeci.

“Menxi shkum. Ka Kukësi kemi shku. Kuku çfarë 
rruge! Jaaa, kurrë s’kom me harru. E na zuni terri. 
E Zefi thojke: ‘Po m’doket edhe benzinë s’kena’. E 
ishte nji kamion para nesh. Thashë: ‘Jo bre Zef mos 
u tut thashë se kamionin e nalim’... Tha: ‘Nuk e merr 



83

kerri jem benzinën e kamionit...’ Nejse diqysh hini, 
hini me nji pompë t’benzinit edhe nuk po jepshin 
me pare t’hujve... Tha: ‘S’po jepshin, bre, haj kuku’. 
Nejse edhe ajo era qaq e randë, qaq ka nisë me 
m’dhimtë krytë qi desh jom tranu”, rrëfen ajo. 

Mirëpo, në kufi i kishin mbajtur goxha gjatë. Nexhmija 
nuk kishte leje të kalimit. Policia kufitare kishte 
lajmëruar Ministrinë e Punëve të Brendshme në 
Tiranë se qytetarja jugosllave, Nexhmije Pagarusha, 
po kërkonte të hynte në Shqipëri. E MPB-ja do të 
kërkonte informacione nga Ambasada e Shqipërisë 
në Beograd. Atëherë autoritetet e Shqipërisë do të 
merrnin vesh se nuk bëhej fjalë për një qytetare 
të thjeshtë, por për një këngëtare që mediumet 
e Beogradit e krahasonin me yjet botërore. Për 
këtë vizitë do të alarmohej kupola udhëheqëse e 
Shqipërisë së asaj kohe. Ndërsa këngëtarja do 
të arrinte në Tiranë, skenari për pritjen e saj do 

të bëhej gati. Zhani Ciko ishte drejtor i Teatrit të 
Operës dhe i Ansamblit Popullor. Atij do t’i binte 
hise të kujdesej për momentin e veçantë të pritjes 
së Pagarushës. Një ditë dimri në Tiranë, ai e rrëfen 
këtë histori me shumë zell. Nuk bëhej fjalë për një 
histori të thjeshtë. Pagarusha do t’i jepte leksione 
skenës muzikore shqiptare të kohës, por edhe asaj 
politike. 

Ciko thotë se nuk dinin asgjë se çfarë ndodhte në 
Kosovë. Ciko do të pranonte një telefonatë nga 
drejtori i përgjithshëm i institucionit ku punonte, 
Koço Vasili. Do t’i kumtohej lajmi se Nexhmije 
Pagarusha do të vinte në Tiranë.

“Ai më tha: ‘Më mori një person i lartë nga drejtoria 
e marrëdhënieve me jashtë të Komitetit Qendror 
dhe më tha që do të vijë në teatër, por nuk dihet 
ora kur mbërrin’”.  
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Institucionet kulturore për këtë vizitë ishin njoftuar 
nga drejtori i Marrëdhënieve me Jashtë në kuadër 
të Komitetit Qendror të Partisë së Punës, Behar 
Shtylla. Komiteti Qendror asokohe ishte kupola e 
udhëheqësisë së shtetit. Pasi dyshja kosovare kishte 
arritur në Tiranë, Pagarusha kujton se fillimisht 
ishin pritur nga një grua. Këto momente i rrëfen me 
sens të humorit.

“Tha: ‘Po si keni ardhë kështu?’ Thashë: ‘Me kerr, 
kemi ardhë. Me nji Fiqë (Makinë shumë e vogël 
e asaj kohe v.j.)’. Tani tha: ‘Po pse me ardhë pa 
lajmëru? S’ju kemi pritë qysh duhet në kufi, me dalë 
me dajre...’”, kujton ajo. 

Do t’i kërkohej që të këndonte. Ua kishte dhënë 
fotografinë e pasaportës për t’ia bërë gati posterin. 
Por, kjo do të ishte e pamundur. Vula që përfshinte 
një pjesë të fotografisë e pengonte këtë proces. 
Do t’i duhej të pozonte për poster. Kujton se ato 
fotografi i kishin dalë shumë të mira. Ishin realizuar 
para Teatrit të Operës dhe të Baletit. 

Zhani Ciko thotë se pavarësisht që u bë e madhe 
prania e Nexhmijes në Tiranë, ai mendonte që po 
vinte një këngëtare e mirë kosovare, ndonjë vajze e 
re që do të këndonte këngë kosovare. Nuk i kishte 
pritjet fort të mëdha, pasi nuk e njihte. Por, ndryshe 
kishin rrjedhë gjërat. Pas një koncerti të Ansamblit 
popullor në skenë do të dilte Pagarusha. Ndryshe 
nga të tjerët. 
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“Në këtë moment nuk doli Nexhmija as me dajre 
si të thuash duke vallëzu. Po e shofim një figurë 
të kërrusur dhe ra në gjunjë dhe u zvarrit deri 
në qendër ku ishte vendi i saj nën duartrokitjet e 
publikut me kokën ulur, me një kostum shumë të 
bukur të Lungjërisë, i qëndisur me ar që e kishte 
marrë këtu në ansamblin tonë edhe e shofim me 
ato kaçurrelat e saj, me ato tiparet e mëdhaja edhe 
kur mbërriti atje: duartrokitjet e publikut,... kjo 
prapë mbeti atje dhe orkestra sa jep një tonalitet 
të vogël, kjo fillon me një stil të veçantë krejtësisht 
nga të gjithë artistet e tjera sa kishim dëgjuar ‘Unë 
ty të kam dashur ije’”, kujton ai në detaje. 

Emocionuese deri në kulm e përshkruan 
Pagarushën.

“Sikur u zbulu një planet tjetër. Për Kosovën kishim 
dëgjuar për trimëri e këto gjërat, por jo këtë”, thotë 
ai. 

Krejt të veçantë e përshkruan këtë interpretim edhe 
vetë Pagarusha. Kënga e dytë do të ishte “Çou 
Rexho”. Këngëtarja ngritet këmbë, kur i kujton ato 
çaste në skenë. Thotë se vargjet e fundit i këndonte 
duke qarë.

“Krejt salla ka qajtë... me pasë qat inçizim s’di shka 
kisha dhanë”, thotë ajo. 

Sipas Nexhmijes muzikanti i njohur shqiptar, Avni 
Mula asokohe kishte shkruar se Pagarusha në 
Tiranë i kishte mësuar si të këndohet.

E Ciko thotë se pas përformancës kishte shkuar një 
grup i vogël në Hotel “Dajti” për ta përshëndetur:

“Shkuam atje pimë nga një kafe, pa e zgjatur shumë 
se si thonë ‘Nuk desh pasha kallabllëk’”. 

Krejt kjo histori për kohën, sipas Cikos, ishte një rrufe 
në një qiell të pastër. Në atë kohë Shqipëria ishte e 
mbyllur në të gjitha aspektet. Në fund të viteve ’60-
të shteti socialist kishte ndërprerë marrëdhëniet me 
Bashkimin Sovjetik. Regjimi tashmë u bë edhe më i 

egër. Ruheshin marrëdhëniet vetëm me Kinën. Arti 
ishte nën direksionet e Partisë. Realizmi socialist 
kishte arritur që të zhveshte çdo vlerë edhe në botën 
e artit. E Pagarusha ua kishte rrënuar konceptin e 
muzikës.

“Na tronditi konceptin për muzikën, për këngën 
popullore, për artistin popullor. Unë po them, 
Nexhmija shpalosi, d.m.th që ajo dha këtë mesazh 
që arti kombëtar o duhet të trajtohet në nivelin 
më të lartë, përndryshe s’ka vlerë, d.m.th çdo lloj 
siç janë sot këto ndikimet në folklor, ordinere, që 
edhe Kosova është e dendur me to, edhe këtu 
kemi bajagi të dendur jemi edhe ne që kur të vjen 
ftesa për dasëm do të thuash bo ç’më gjeti, edhe 
në këtë drejtim ne kemi bërë hapa mbrapa se kur 
jam martuar unë, një çikë si vonë jam martuar, por 
nejse, kur jam martuar unë ne kemi kërcyer gjithë 
natën, por prapë se prapë dasma e kishte atë gjë 
dhe unë më vonë mbërrita në konkluzionin që 
dasmat kosovare janë kaq repititive që përsërisin 
ato ritualet e tyre pikërisht për të shprehur dufin 
ndaj serbëve që ne kemi dasëm sot, sepse në 
rrugë s’mund të dilnin të kërcenin kosovarët për 
asnjë festë, ndërsa në dasmë kanë ble lokalin - do 
të bëhet siç dua unë, e kanë lidhur me ndjenjë të 
protestës i kanë dhënë një kuptim se s’ka pse. Neve 
pastaj na pëlqeu kjo për shkak të ritualit të bukur 
dhe gjithë këto sendet edhe dasma e Kosovës me 
dasmën shqiptare janë pothuajse motër e vëlla të 
paktën, janë më kështu, e kështu që Nexhmija që 
të kthehemi gjithmonë tek ajo, Nexhmia solli diçka 
shumë të madhe, sepse solli një nivel. Nuk solli një 
gotë me ujë, por solli një gotë vere ose spumante 
ose shampanjë Kosove shumë të mirë, dhe kjo ka 
vlerë në sallën e Teatrit dhe të Operës në atë kohë, 
dhe kjo ndikoi të hidhte poshtë këtë izolimin e 
Shqipërisë se ata janë të shtypur dhe shife ku janë, 
kështu..., kishte një kuptim patjetër, por e gjitha kjo 
ishte midis një heshtjeje që madje edhe kur e kemi 
përmendur atëherë me Nexhmijen, shumë veta 
kanë qenë prezentë... janë kujtuar më vonë se çfarë 
ka ndodhur, asnjë njeri se kishte realizuar këtë si 
ç’ishte se pastaj kishin filluar ngjarjet e tjera jo 
artistet e tjera të Kosovës këtu, jo çfarë veprimtarie, 
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jo televizioni, u bë diçka e zakonshme më dhe u 
shuajtën këto mbresa tek ata, ndërsa ajo ishte 
goditja e parë e Nexhmijes që nuk harrohet kurrë”, 
thotë Ciko. 

E kompozitori Avni Mula kujton se asokohe, 
Nexhmija jo vetëm që këndoi në Tiranë. Në këtë rast 
citon gruan e tij Nina Mulën. 

“Ajo tha: ‘Nexhmija nuk erdh këtu për me dhanë 
koncert rasisht, po na erdh me na msu si duhet me 
knu”, kujton Mula. 

E bija e tij, sopranoja e njohur botërisht, Inva Mula 
më 1971, ishte 8-vjeçare. E mban mend në detaje 
se edhe çfarë kanë pasur të veshur Zef Tupeci 
e Nexhmije Pagarusha. Në takimin e parë me të, 
thotë se do ta shihte sinonimin e femrës më të 
bukur. Thotë se dukej sikur vinte nga ndonjë faqe 
e revistave që shkruajnë për aktorët e Hollywood-it. 
Mban mend se e kishte parë të veshur me një fund 
lëkure të kuq. 

“Dhe më vonë e pashë që kjo zonjë që më përpara si 
një vegim, ishte Nexhmije Pagarusha. Të nesërmen 
unë kam shkuar në shfaqjen e Ansamblit ku në 
fund ndoshta të shfaqjes u rezervuan ato minutat 
e Nexhmije Pagarushës dhe atje e mbaj në mënd 
se si mund të elektrizohet skena, e mbaj mënd se 
si mund që gjithë energjia e saj të vijë. Këto janë 
përjetimet e mia si fëmijë jo si artiste që jam sot”, 
kujton ajo. 

Madje sopranoja Mula thotë se është pikërisht 
interpretimi i Pagarushës që i ka zgjuar kërsherinë 
për t’u bërë artiste. Thotë se pati fat që të shihte 
interpretimin e saj. Atë moment e quan historik.

“Sot e them me plot bindje që artistë të tillë vijnë 
shumë rrallë në jetë”, thotë ajo. 

Mula këtë kujtim të saj e shpalos në një ditë dimri 
afër shtëpisë së në një lagje luksoze të Tiranës. Nga 
dëshira për të folur për Nexhmijen, ajo e ka takuar 
ekipin e monografisë në kushte jo të zakonshme. 

Ishte hera e parë që kishte dalë nga shtëpia pas 
një ndërhyrjeje kirurgjike jo të lehtë. Disa herë ka 
përseritur se po të bëhej fjalë për dikë tjetër, nuk do 
të pranonte vizita e lërë më të kthehej prapa për të 
shfletuar memorien.  

Pas krejt atij përjetimi që u kishte dhënë të 
pranishmëve dhe për shkak të personalitetit të saj, 
dy ditët e Nexhmijës në Shqipëri kisihn zgjatur dy 
javë. Do ta shëtisnin nëpër disa qytete. Siç ndodhte 
asokohe, personalitet e tilla dërgoheshin nëpër 
kombinatet e shtetit në mënyrë që punëtorët 
të entuziazmoheshin, e mysafiri ta shihte se si 
Shqipëria “po ecte para”.

“Përnime, ku kemi shku na kanë pritë me 5 buketë 
lule ne dorën e djathtë, 5 në të majtën...”, kujton 
Pagarusha. 

Bile atë respekt e pritje e krahason me shëtitjet e 
gruas së marshallit të ish-Jugosllavisë. Por shton 
edhe detajin se ishte vetëm me një fund e një bluzë. 

“Me me qat fund, me qat bluzë si Jovanka Broz 
(gruaja e Josip Broz Titos v.j.) ... mos vet...”, thotë 
ajo, duke qeshur. 

Në atë kohë në Shqipëri e kishte takuar edhe Vaçe 
Zelën, yllin më të ndritur të këngës në Shqipëri. Atë 
do ta bënte mike të shpirtit. Do ta vizitonte më pas 
në Shqipëri e edhe në Zvicër. Kur Zela kishte vdekur, 
trupi i saj ishte bartur nga Zvicra në Kosovë e më pas 
në Shqipëri. Në aeroport do të dilte edhe Nexhmija. 
Është e zhgënjyer me ceremoninë e shtetit të 
Kosovës në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës 
“Adem Jashari”. Nuk i ka pëlqyer fare skena e kalimit 
të arkivolit nëpër Kosovë. Thuhet që Zela e kishte 
lënë amanet që trupi t’i bartej nëpërmjet Kosovës. 

“M‘u ka dukë dishka qi kurrë s’kom pa, ka pasë nji 
qëndrim: floktë e gjata qeshtu i ka pasë, bukur 
knojke edhe t’u duke shumë e bukur... interesant. 
Veç na ka dashtë ajo ne shumë... masanej ktu kur 
ka ardhë edhe para se me vdekë ka thanë: ‘Du me 
më përcjellë kah Prishtina’. Po e kanë pru edhe na 
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t’meçmit, a din, na dembelat, na qi 
s’dimë kurgjo bre... e kanë pru nja 
dy violina, dy violina... dreq tavolina 
për me qit atë. E përlytë. S’i kanë 
qitë bile do çarshafa t’bardhë... 
mos vet a... E mirë asht kanë, nuk 
di se m’ka ndodhë me pa dikon t’u 
knu edhe t’u përvetësu n’shpirt me 
t’hi, veç me Vaçen. Pak, pak tani 
masanej shkoi n’Zvicër se kush 
kishte me kqyr, e ka nji vlla ajo 
n’Shqipni po Zvicra asht Zvicër 
edhe mjektë edhe krejt... Pse u 
paralizu nuk e di... Viti i Ri, naj festë 
kurrë s’ka harru pa m’çu urime...”. 

Kur përmendet Viti i Ri, këtë festë 
me 31 dhjetor 2018 e ka festuar së 
bashku me të mbesën, Fletën. Bile 
për të festa kishte filluar disa ditë 
para, pasi kishte ardhur personi më 
i dashur i saj. Pagarusha ka marrë 
pjesë në shumë programe të festës 
së fundvitit ndër vite. Flet fjalët më 
të mira për programet e RTP-së së 
dikurshme. Disa ditë pas festës nuk 
e ka harenë e fundit të dhjetorit. 
Tashmë Fleta ka shkuar. Dollitë i 
kanë ngritur në banesë. Edhe pse 
ka dëshirë shumë që të shëtisë, nuk 
mundet. Vazhdimihst thotë se kur 
do të bëjë më mirë, do të shkojë 
këtu e atje. Programi i televizioneve 
e ka gërditur. Veç çehrja e saj kur flet 
për muzikën e natës së ndërrimit të 
motmoteve tregon shumë. I shan 
rëndë të gjitha televizionet. Thotë 
se tashmë kanë humbur vlerat. 
Shprehjet që përdor janë të rënda. 
Mirëpo, ajo flet në cilësinë e një 
artisteje që kishte dhënë leksione 
për interpretim kudo që kishte 
shkelur. 
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“Rexhën e kom njoftë 
kur kom ardhë prej 
Beogradit, kur e lashë 
Beogradin.. edhe jemi 
pa kështu a din edhe 
najher në piano më 
bojke dishka... u fut 
nji simpati tash, po 
s’i kemi thanë njani-
tjetrit zoti na rujtë, 
deri ditën e fundit.” 
- Nexhmije Pagarusha
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NJË
JETË ME

REXHO
MULLIQIN

Rexho Mulliqi do të jetë ulur pranë pianos dhe 
do ta ketë mikluar me ndonjë melodi të lehtë 
dashurie. Pranë do të ketë pasur ndonjë gotë 
rakie dhe në buzë ndonjë batutë. Asaj do t’i 

kenë ndritur sytë. 

Afërsia e tyre do të krijonte  një lidhje martesore 
dhe muzikore njëkohësisht.

Rexho Mulliqi, i lindur më Guci më 1923, do të 
shndërrohej në një prej emrave më të mëdhenj ndër 
kompozitorët shqiptarë. Rrugëtimi i tij jetësor, por 
edhe ai artistik janë mozaik më vete. Prej vendlindjes 
do të shkonte për të ndjekur mësimet në Medresenë 
e Shkupit. Më pas do të vendosej në Prishtinë e pas 
Prishtinës në Beograd. Në kryeqytetin serb kishte 
ndjekur studimet në Akademinë e Muzikës. Mirëpo, 
problemet me pushtetin e asaj kohe nuk i kishte të 
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vogla. Do të përfundonte edhe në burgun famëkeq 
të Goli Otokut, prej ku do të lirohej më 1953 dhe do 
t’i kthehej Prishtinës. Prishtinës sapo i ishte kthyer 
nga Beogradi edhe Nexhmije Pagarusha. Për herë 
të parë këngëtarja bashkëshortin e ardhshëm 
do ta shihte duke intrepretuar në piano. Vitet me 
të, Pagarusha i ka tejet për qejfi. Sado e lodhur 
nga sëmundja, kur flet për Rexhon, përpiqet të 
jetë e këndjellur. Gjatë gjithë kohës e kujton me 
buzëqeshje. Ia mban mend një humor të hollë e fort 
të dashur. Kur Nexhmija ishte e pranishme, Rexhoja 
luante në piano melodi më romantike.

“Najherë në piano më bojke dishka... u fut nji simpati 
tash. Po s’i kemi thanë njani-tjetrit zoti na rujt, deri 
ditën e fundit. Qeshtu... ai ka qenë nji njeri shumë 
inteligjent, atë krejt e dijnë, edhe ka pi shumë, por 
kurrë kërrkond nuk e ka fajsu ose me shajtë diçka 
ose jaaa, veç ai ka qenë edhe sprituoz edhe kur 
pike”, thotë ajo. 

Rrëfimin ia ndërpret cingërrima e telefonit të 
shtëpisë. Pasi e hap, merr vesh se nga Zvicra po 
merr mbesa e saj, Fleta. Ajo është njeriu, për të 
cilin Nexhmija duket se jeton. Koha kur bie zilja e 
telefonit është tregues i saktë se po e thërret Fleta. 
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Kjo e entuziazmon edhe më shumë. Ka qejf që vetë 
të kthehet prapa e ta kapë telefonin. Këtë edhe e 
bën.

“Alo. Unë a, po kcej... po gëzona që po vjen. Une pa 
ty shka kisha bo, aaaaa zemra jeme. Hajde se menxi 
po të presim, krejt garda është bo këtu si ushtri: 
kur vjen Fleta, kur vjen Fleta?” - flet Pagarusha në 
telefon.
 
Kur flet me Fletën edhe mysafirët e dinë që qetësia 
duhet të jetë maksimale. Telefonatat e saj duket 
sikur e ringjallin. Kur Fleta ia cakton ditën se kur do 

të jetë në Prishtinë, Nexhmija vazhdimisht numëron 
se sa ditë i kanë mbetur për të ardhur. Fletës duket 
sikur ia fsheh edhe problemet shëndetësore. Apo 
kur flet me të i duket se është mirë. Pasi ndërpret 
telefonatën e nja tri a katër herë numëron ditët 
se sa i kanë mbetur mbesës  për të mbërritur në 
Prishtinë, kujton se donte të tregonte një rast kur 
Kolë Balaj e Rexho Mulliqi pasi kishin pirë goxha 
shumë alkool, kishin nisur të diskutonin për 
rëndësinë e parave. Mulliqi, sipas Pagarushës nuk 
ishte i dhënë pas parave. Kjo pikë del të jetë një prej 
atyre që i bashkonte çiftin model të kohës. 
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“Ky Rexha thuj paret kurgjo s’vyn bre. Kola thuj qysh 
s’vyjin. Une isha në kuzhinë ratë edhe po i kqyri...”, 
kujton ajo. 

Thotë se barcoletat më të bukura Mulliqi i tregonte, 
kur ishte nën ndikim të alkoolit.

“Nejse ma, u bonë nja 1 orë e diçka, vyjn-s’vyjn edhe 
Kola ishte ulë këtu, ai këtu, qysh bre po thotë paret 
nuk vyjn, qysh e kishe ble këto, edhe po ja kapë 
setren... Rexho i tha:  ‘Aaaa këto Nexhmija m’i blen’... 
hahahaha”, rrëfen ajo. 

Thotë se barcoletat me Rexho Mulliqin ishin të 
shumta. Të panumërta. Çifti kishte bërë një jetë 
modeste. Nexhmijes i kishte hyrë mendja të blenin 
makinë. Thotë se jo që donte të bënte jetë luksi, 
por kishte tjetër qëllim. Mendonte se kur të kishin 
makinën, bashkë me Rexhon do të shëtisnin në 
natyrë e ndoshta kjo do të ndikonte që ai të pinte 
më pak alkool e të merrej më shumë me krijimtari. 
Në atë kohë prodhimet jugosllave të veturave ishin 
modelet që mund të bliheshin me lehtë. 

“Pi thom unë: ‘Hajde ta marrim nji Fiqë‘... Thashë 
nashta del në natyrë e shkrun a din kishe dojsha 

me e hek prej alkoolit e shkreta. Tha: ‘Jo, ju zotnitë 
që doni kerre, merrni’.  ‘Ani’, thashë, edhe une 
përnime e mora me kredi atëhere...”, kujton ajo. 

Që të dy ishin regjistruar për t’u pajisur me patentë 
shoferi. Fillimisht këtë dokument do ta merrte 
Mulliqi. Nexhmija në herën e parë kishte rënë nga 
testi. Por tash kur ishin bërë me makinë, kishin nisur 
të dilnin probleme e barcoleta të reja. Një gjë që 
bie në sy gjatë krejt rrëfimeve me Mulliqin është 
dashuria që përkthente gjithçka në një humor të 
hollë. Edhe grindjet i kishin në formë barcoletash. 
Madje në aso që duket se bëheshin vetëm për të 
prodhuar momente humoristike. Pasi merr terapinë 
me barna të pasdarkës, e që fare nuk i ka në qejf, 
Nexhmija thotë se Rexhoja në gjysmë të natës çohej 
nga shtrati ndonjëherë, e merrte makinën e dilte të 
pinte me shokë. Për ta ilustruar këtë zgjedh një prej 
përvojave që e konsideron ndër më interesantet. 
Nexhmija kishte realizuar një set me fotogafi që 
nuk i pëlqenin. Gjatë gjthë ditës i kishte grisur 
ato. Dukjen e ka pasur pikë të dobët gjatë gjithë 
jetës. Thjesht, nuk ka dashur që askush ta shihte 
të pagrimosur e flokë të parregulluara. Me këtë 
anë duket se përpiqej ta mbulonte një tjetër – që 
nuk ishte më e gjatë se 1,55 metra. Gjithmonë e 
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kishte munduar fakti që nuk ishte më e gjatë. Për 
këtë edhe blinte këpucë të larta, me të cilat mezi 
ecte. Por fotografitë që nuk i kishin pëlqyer asaj atë 
mbrëmje do t’i hynin në punë Rexhos për të bërë një 
barcoletë. 

“Veç kur e nisha ka ora 2 e natës, trak e dhezke 
kerrin. Une me kmishë të natës, dathë uuuu me 
ia marr çelsat. Edhe i kisha bre do fotografi, nuk 
m’pëlqejshin, i shkysha, i shkysha po apet mu 
gjindshin dikun. Edhe tash i thashë: ‘Ami çelsat!’ 
Tha: ‘S’t’i jap’... Thashë: ‘Ami se i lajmëroj policinë qi 
ma ki vjedhë kerrin’... U ofendu keq mos vet, më ka 
ardhë gjynah veç s’kom pasë qare pa i thonë. Edhe 
e çeli derën dul tha: ‘Urdhënoni ju zotni qi keni 
kerre’,... ma përplasi çelsin. Bani dy tre hapa apet u 
kthy, tha: ‘Bile une s’po dal si majmun n’fotografi’... 
hahaha”, rrëfen ajo duke qeshur. 

Rexhon e lavdëron shumë. Thotë se ishte alamet 
intelektuali. Në bazë të rrëfimeve të saj, del që kanë 
qenë tejet të dashuruar. Nexhmija rrëqethet kur flet 
për të. Nuk e thotë, por në bazë të qejfit që i kthehet 
kur flet për të, del se vitet më të lumtura të jetës i 
kishte si bashkëshorte e kompozitorit, me të cilin 
kishte lindur një djalë që jeton në jashtë Kosovës. Por, 

në përvojat e saj me Rexhon hyjnë edhe personazhe 
të tjera. Janë fqinjët që sa argëtoheshin, edhe 
merakoseshin për kompozitorin. 

Myrteza Dacin asokohe e kishin fqinj e mik. Kur 
Rexho dilte vonë me veturë, ndodhte që Nexhmija 
të kërkonte ndihmë nga Myrtezai. Një natë Rexhoja 
nuk kishte ardhur deri në mëngjes. Nexhmija ishte 
brengosur shumë. Në raste të tilla priste me veshët 
katër. Brengosej se mund të aksidentohej me veturë.

“Në mengjes erdh, e çeli derën edhe tha: ‘Fiqa jonë 
gati është..’. ’Kuku’ - thashë – ‘shka u bo, mos e ki 
shkel dikend’... ‘Jo, jo’, tha, ‘Po ka hyp n’tarabë...’ ... 
‘Qysh bre’ - thashë – ‘ka hyp n’tarabë’... Tha: ‘Hypi, 
dy rrotat në tarabë’”. 

Kishte qenë ora 5 e mëngjesit. Bashkë me Myrtezain 
ishin nisur të shkonin te vendi ku kishte ndodhur 
aksidenti. Nexhmija thotë se ishte dridhur, deri kur 
kishin arritur në Fushë-Kosovë pasi paramendonte 
se Rexhoja mund të kishte shkelur ndonjë njeri. 
Kishte goditur një rrethojë të disa shtëpive serbe.

“Kur po kqyrim, përnime Fiqa dy rrotat n’taraba, dy 
poshtë.  Njona aty po më thotë: ‘Shumë njeri i mirë 
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ish kon, a pe njeh ti?’. Thashë: ‘Jo nuk e njoh’... Bash 
qeshtu i thashë... Tha: ‘Na ka thanë m’falni zonjë qi 
ju kom prish tarabat...’”, rrëfen ajo, derisa ia plas të 
qeshurës. 

Në këtë rast e qeshura e përthekon krejt hapësirën. 
Mënyra se si ajo e rrëfen këtë rast bën që e gjithë 
skena të jetë e pranishme në dhomë. Herë ngritet 
këmbë, herë nervozohet e herë përplas diçka për të 
treguar dramacitetin e rrëfimeve. Thjesht, përpiqet 
që situatat t’i bëjë sa më të kapshme. Më pas Fiqën 
e kishin rregulluar në Ferizaj. Mirëpo, historitë me 
vetura, Nexhmija nuk i ka të pakëta. Asokohe ishte 
alamet dame që drejtonte makinë. Më vonë do ta 
merrte dhuratë një “Fiat 1300” ngjyrë të kuqe. Thotë 
se ishte shumë i bukur.

“A din qysh osht kanë: si ‘Mercedes’? Shumë i bukur 
edhe nji ngjyrë të kuqe t’bukur e ka pasë e tanë më 
thojshin çka po t’ka hije me vozit...”, kujton ajo. 

Kujton se një mëngjes ishte zgjuar në orën shtatë. 
Kishte hipur në makinë. E kishte ndezur, e kishte 
vënë marshin në shpejtësinë e parë dhe e kishte 
shtypur lehtë gazin, po makina nuk po lëvizte.

“E dheza me shku përpara s’po livrit, khuuu apet 
mrapa s’po livrit, apet përpara s’po livrit... kur u 
paraqit nji serb. Më tha: ‘Ku po shkon kryet e grues’ 
(Ženska glavo v.j.)... Ku po shkon oo kryt e grues, ma 
bojke. I thashë: ‘A po ik prej qetuhit a po ta marr nji 
guri po ta çaj kryt?’ Ai apet s’shukatke, une apet. 
‘Nuk i ki dy guma bre’, tha. M’i kishin vjedhë dy 
guma”, thotë ajo, derisa vazhdon ta mbajë barkun 
me dorë nga e qeshura. 

Përmend se atë ditë ishte vonuar për në rrugën që 
do të merrte me makinë. Thotë se gjatë gjithë jetës 
ka qenë e saktë në termine. Ngulmon se asnjëherë 
askush nuk e ka pritur në takime. Në këtë rast i bie 
ndërmend një ndodhi në një mëngjes. Kishte dalë 
për ta pritur një regjisor që nuk i kujtohet emri. E 
afër ndërtesave ku po priste, kishte arritur një grup 
njerëzish.  

“Edhe po pres qaty kur po vijnë do prej katuneve, 
do gra me shamija, me mantila, me, mos vet, me 
kapuça... shkun të tjerët,  njana met”. 

Asokohe Pagarusha kishte një lloj mllefi ndaj 
njerëzve që ia ngulnin sytë. Thotë se në përgjithësi 
nuk e donin njerëzit, pasi ishte jashtë kohës së tyre. 
Madje edhe urrehej.

“Atëhere nuk më dojshin, thashë: ‘Çka po më kqyr?’ 
Tha: ‘Valla po du me të vetë diçka’. Thashë: ‘Vetëm 
edhe the qafën edhe dil qatje poshtë’, kur po më 
thotë, tha: ‘A je ti Nexhmije Pagarusha?’ Thashë: ‘Po 
jom edhe hajt’ - thashë – ‘hajt mos m’bon nervoz’ - 
thashë – ‘se të gjuj edhe ty nëpër shkallë poshtë’... 
Po rrin, po rrin, po rrin: ‘Hala’ - thashë – ‘ je ktu a? ‘Po, 
valla po të kqyri edhe pos qat zo se kshtu kurqysh 
s’koke...’ E ja kom nis me kesh e m’kaloi nervoza, mos 
vet, masanej...”, kujton ajo. 

Bile në këtë rast kishte të veshur një fustan që 
e konsideron si më të bukurin që kishte pasur 
ndonjëherë. 

“E kom pas nji fiston t’bardhë, qat fiston e kom pas 
n’jetë n’karrierën teme edhe iu kom dukt e gjatë e 
kjo e shkurtë edhe pse jom vesh ma gjatë e shkurtë, 
edhe ia nisa me kesh masanej”. 

Njerëzit gjatë rrugës e kanë ngacmuar me 
përbuzje. “Eeeeeeeee”, është një nga imitimet që 
kujton se i janë bërë me tallje. Nexhmija thotë të 
ketë qenë tejet temperamente edhe kishte krijuar 
njëfarë armiqësie me njerëzit që e kritikonin sherri 
i do normave tradicionale. Por skena ishte ajo që 
e bënte të harronte gjithçka tjetër. Thotë se me të 
dalë në skenë, kishte qenë një gjendje krejt tjetër. 
Duket sikur të gjithë gjërat e tjera i linte te shkallët 
e skenës. E aty ishte në botën e saj. Në botën e 
këngës.
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“Ka një shprehje që thotë: 
Gjuaj yjet, të kapësh Hënen! 
Unë nuk doja Hënen, por 
yllin. Dhe ylli ishte ajo, 
Zonja, Bilbili i Kosovës që 
tashmë ishte futur ajo në 
kafaz e nuk po fluturonte 
më”  – Ardit Gjebrea
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RIKTHIMI
NË SKENË

Viti 1984 i kishte hedhur reflektorët e botës 
mbi Jugosllavi. Sarajeva ishte përzgjedhur 
qyteti ku do të mbaheshin Lojërat Olimpike 
Dimërore dhe shteti, pos infrastrukturës dhe 

sportit, po përpiqej të ofronte më të mirët e më të 
mirëve për të dëshmuar se kishte kulturë të nivelit 
botëror. 

Federata që përbëhej nga gjashtë republika e dy 
krahina mëtonte të dëshmohej para botës në sport 
e kulturë. Në mesin e të ftuarve ishte edhe “Shota” me 
Nexhmije Pagarushën. Në vitet ’80-të tashmë emri i 
saj ishte i padiskutueshëm. Këngëtarja që mbi tri 
dekada e kishte mbushur skenën dhe kishte sjellë 

shpërblime e që gazetat e Beogradit e krahasonin 
me Yma Sumac, kishte arritur në Sarajevë. Një lokal i 
quajtur “Hamam Bar” ishte skena, ku i ishte kërkuar 
të performonte për dhjetë ditë rresht.

Nexhmije Pagarusha sot përton të flasë shumë për 
ato ditë... 

Njëherë kishte kujtuar se ishte vetëm një rastësi... 
një nga ditët pa humor, kur zëri nuk të shkon. Pastaj 
u përsërit. Po e merrte vesh se zëri po e tradhëtonte. 
Po e linte si një dashnor i pabesë. Pastaj, nisën ta 
këshillonin që të mos këndonte më. Ajo qe bindur.
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“Nuk kom dashtë me knu ma... Arditi më nxjerri se 
une qatëherë e kom pasë lanë kangën”. 

Nganjëherë Nexhmije Pagarusha është në ditë pa 
humor, për shkak se pesha e moteve i sjell ndonjë 
dhembje në trup. Këtë herë ajo ka një dhimbje – diku 
në brendi të shpirtit. Është duke treguar për ditët 
kur befas, pa ndonjë paralajmërim a indicie, do t’i 
duhej ta braktiste skenën e këngës.

“Se ndodhi në Sarajevë... isha... dola në koncert 
me qatë dorë qashtu, nuk mujsha m’i lonë këta të 
Shotës se qashtu u duhke pauza, diçka me ndodhë, 

ata deri sa u veshshin, e deri në fund qashtu e çova. 
Edhe po po, edhe u mërzita mo aiii.. Shko e shetit eh 
anej knej e kurgjo hiç. Edhe e kom pasë një shoqe 
e ka kry Akademinë e Artit atje të muzikës, edhe po 
më thotë: ‘Nexhi qishtu ma s’guxon as Fletës me i 
knu’. Mbesës teme e dini. Edhe unë i thashë: ‘Jo veç 
Fletës, po kërrkujt hiç’... Thashë: ‘Ktu mbaroi’...

 Eh, tash (disa vjet më pas, kur kishte marrë ftesë 
për rikthim v.j.) ky majmuni u ly ja me shku ja mos me 
shku. Veç a din qysh, une nuk dojsha me shku se u 
tutsha, çka po di une gjuha e tynve, (në Shqipëri v.j.) 
shprehjet e tyne ndryshe jon, edhe m’u bo horë me 
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më vetë najsen e mos me ditë thojsha 
çka boj une. Jo edhe jo”,  thotë ajo. 

Tap-rrap. Vendimi ishte i prerë. 

Artisti pa artin e tij është si i humbur. 
Thuajse ia kishin marrë një pjesë të 
shpirtit. Gjithë jeta po i merrte tatëpjetën. 
E tëra do të vështirësohej edhe më, 
në vitet e nëntëdhjeta, në krizën e 
kohës së Milosheviqit, kur shqiptarët e 
Kosovës do të dëboheshin nga puna 
dhe gjendja ekonomike e tyre po e 
kapte fundin. Nexhmija kishte mbetur 
pa punë dhe pa para. Në anën tjetër i 
duhej të mbikëqyrte arsyen e vetme, për 
të cilën kishte vullnet për jetë, Fletën, 
mbesën e saj. Padyshim, Fleta bënte 
që Nexhmija të tjetërsohej në kuptimin 
pozitiv. Skena dhe ajo tashmë kishin një 
oqean në mes. T’i shkonte mendja për 
të kënduar, do të ishte sikur realisht të 
këndonte. Adhuruesit e saj kur e takonin 
në Pejë, ku Fleta bënte shkollën, apo 
edhe në Prishtinë, i jepnin vullnet duke 
e lavduar e duke i thënë se i dëgjonin 
këngët e saj. Tashmë synimi i saj i vetëm 
ishte shkollimi i mbesës, Fletës. Për vitet 
e luftës as që bëhej fjalë të këndonte. 
E paslufta do ta gjente në banesën e 
saj. Këngët e veta ndonjëherë i dëgjonte 
në shtëpi, duke përgatitur ushqimin 
zakonisht. Në raste të tilla nganjëherë 
do t’i shkrepte zëri. Çpuf. Ndërdija e 
shtyente që të jetë zë i dytë i këngëve. 
Por egoja do ta ndalte, me ta vërejtur se 
po këndonte. 

E pastaj, një ditë prej ditësh, pa aq 
pritur e pa kujtuar, ajo do të kthehej në 
skenë. 

Humori kthehet në sytë e saj. Historia e 
kthimit në skenë është një prej pjesëve 
të dashura të jetës së Nexhmijës. Për 
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këtë do të bëhej sebep këngëtari dhe shoumeni nga 
Shqipëria, Ardit Gjebrea. Ai zë një vend të veçantë 
te këngëtarja. Bile shpesh thotë se po të mos ishte 
Gjebrea, pas luftës atë nuk do ta njihte askush. Për 
këtë është më se e bindur. Edhe nëse dikush i flet 
për karrierën e saj të sukseshme për këngët që 
nuk treten kurrë, për atë se si ato sot përpunohen 
e janë në jetë ende, asaj nuk i mbushet mendja 
se do ta njihte kush pas luftës sikur të mos ishte 
Gjebrea. Edhe në këtë rast funksionon ai vullneti 
që të dëgjojë shumë argumente, por në fund thotë: 
“Jooo”. Një “jo“ si vulë.

“Arditi, Arditi... mos t’ish kanë Arditi për mu kërkush 
s’kish ditë ma se une isha n’Sarajeve me nji koncert 
edhe ma dhanë kta orkestrin e qirilicave serbe, 
n’vend se me ma dhanë orkestrin popullor... mos 
t’ish kanë, ai kërkush s’kish ditë a jom gjallë...”. 

E në raste të tilla përmend edhe Beogradin.

“…mos me pas kon Beogradi edhe Shipnija ti po 
kujton Kosova m’kish permend a, kurrë, ja-a. Ma 
spari kur m’kanë ndi gazetat n’Serbi, Beogradi ka 
shkrujt ‘Naša Yma Sumac’” 
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Ardit Gjebrea ka anën e tij të rrëfimit për rikthimin 
e Bilbilit në skenë. Vetë Gjebrea thotë se herët, kur 
Shqipëria ishte e mbyllur në kafazin e një kohe 
që kishte ngritur mure të larta, ndër të paktat 
informacione që kishin depërtuar nga muzika 
përtej kufijve verilindorë, ishin artistët e Kosovës. 
Njihte jo shumë emra, por Nexhmije Pagarusha për 
të ishte Zonja. Nuk e mban mend tamam vitin, por 
është i sigurt se kishte qenë para viteve ’90-të, kur 
për herë të parë në një skenë Tirane, kishte parë 
të interperetonin Bashkim Paçuku, Liljana Çavolli, 
Shpresa Berisha, Esat Bicurri, Sabri Fejzullahu, 
Shpresa Gashi dhe Nexhmije Pagarusha. 

“Në vitin 1996 munda të kaloj në tokën që natyrshëm 
duhej ta kisha prekur prej kohësh, në Kosovë dhe 
në Prishtinë mësova më shumë për Nexhmijen. 
Kohë pas kohe, kontaktet me gjysmën e munguar 
shpeshtonin takimet e ndryshme artistike. Pas çdo 
bisede, shfaqej emri i saj”, thotë ai.

Thotë se zonja magjike e skenës çdo herë e më 
shumë bëhej më mistike.

Në vitin 1999 do të niste organizimi i Këngës Magjike 
dhe presidentja e parë e jurisë ishte Anita Take, 
prej vitesh larguar nga skena, madje edhe nga 
Shqipëria. Me vështirësi, kujton Gjebrea, kishte 
arritur ta rikthente në skenë, ku publiku e kishte 
mirëpritur “Vajzën me trëndafil”. Në këtë rast, 
Gjebera qe frymëzuar të shkonte më tej. Rasti i 
kthimit të Takes e kishte nxitur atë që të gërrmonte 
më shumë në thesarin e këngës shqipe. Në thesarin 
e artistëve që kishin alamet emri. Përpjekja e tij për 
ta bindur Pagarushën që të bëhej pjesë e festivalit 
ngjan shumë me përpjekjen që ajo të flasë për 
monografinë.

“Viti 2000! Ka një shprehje që thotë: Gjuaj yjet, të 
kapësh Hënën! Unë nuk doja Hënen, por yllin. Dhe 
ylli ishte ajo, Zonja, Bilbili i Kosovës që tashmë ishte 
futur ajo në kafaz e nuk po fluturonte më”, thotë 
Gjebrea. 

Fillimisht kishte hulumtuar nëpër disa burime se 
si do të duhej t’i qasej Nexhmijes dhe cilat ishin 
mundësitë që ajo të bindej. Kjo i kishte marrë goxha 
kohë. Pastaj ishte konsultuar me disa persona dhe 
i kishin thënë se ndërmarrja e tij do të ishte gati e 
pamundur. 

“Gjeta numrin e saj dhe vendosa ta marr në telefon. 
Formoj numrin dhe dëgjoj një zë të thellë në anën 
tjetër. I prezantohem dhe pasoi një heshtje. ‘Alo’ – i 
flas përsëri dhe pyetja rrufe në anën tjetër ishte 
se çfarë doja. Më duhej të formuloja në një kohë 
të shkurtër gjithë arsenalin e argumentave bindës, 
për të mbërritur atë që dukej mision i pamundur. 
Më la të flisja, nuk fliste, vetëm dëgjonte. I tregova 
se e doja aq shumë në Tiranë si presidente jurie te 
Kënga Magjike dhe më në fund foli: ‘Nuk mundem, 
nuk vij dot’”, kujton Gjebrea. 

Pos kësaj këngëtarja kishte shkuar edhe më tej. 
Rekomandonte të mos takoheshin fare.

Madje, Pagarusha e kishte këshilluar që të mos 
merrte rrugë për në Prishtinë, pasi nuk do të bindej. 
Por ai nuk do të hiqte dorë. Bashkë me regjisorin Pali 
Kuke do të nisej për në Prishtinë. Do të takohej me 
një tjetër këngëtare, Liljana Çavollin. Ajo do të bëhej 
bashkëpunëtorja e tij më e afërt në këtë synim. 

“Ftoj gjithë artistët më të mirë të asaj kohe në një 
takim. Kur mësuan se përse isha aty, të gjithë ishin 
gati për të, me një dashuri dhe respekt të pamatë. 
Prenotoj një restorant për në mbrëmje, ku përgatita 
çarkun e ëndrres që doja të realizoja”, thotë ai. 

Kur i kishte trokitur në derë dhe ishte prezentuar 
pas pyetjes: “Kush është?” - Gjebrea thotë se kishte 
pasuar një heshtje. Ajo kishte qenë në anën tjetër 
të derës duke menduar se çfarë të bënte. Vetë 
Nexhmija thotë se në asnjë mënyrë nuk ia merrte 
mendja që t’i hynte një aventure të re në skenë. 
Mirëpo, Gjebrea kishte durim të madh për objektivin 
e tij të lartë.
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“Nuk fliste fare. Unë e thërrisja në emër, por ajo 
nuk më përgjigjej. Më vonë më tregoi se ishte 
mbështetur pas asaj dere që mua më dukej e një 
kështjelle. Pasi kaluan çaste që m’u duken orë, çelësi 
u rrotullua dhe u shfaq Ajo. Une isha i gjithi i ngrirë 
dhe nuk po merrja asnjë sinjal të më ngrohte, veç 
politesës, klasit dhe hapave të saj që prinin drejt 
dhomës së ndejtjes”, thotë Gjebrea. 

Gjatë bisedës rutinore si mysafir, Gjebera kishte 
vërejtur se Pagarusha ishte e bindur se aty do të 
përfundonte gjithçka. Aty nuk bënte të hapej tema 
e festivalit. Gjebrea thotë se donte të kuptonte çfarë 

donte,  përse jetonte, për kë jetonte dhe e gjeti. Ishte 
mbesa e saj, Fleta.

“Kur filloi të fliste për të, u shkrin akujt, fytyra e saj 
e padepërtueshme në fillim, u hap dhe u shfaq 
artistja me zemrën e brishtë, me buzëqeshjen si 
të një vajze të përjetshme. Nuk pushonte së foluri 
për të dhe në ato momente unë bekoja Fletën që 
ekzistonte”, thotë ai. 

Pavarësisht relaksimit të bisedës, ftesa për një 
darkë u përball me një refuzim kategorik. Por do 
ta bindte. Kur u kthye për ta marrë e pa një tjetër 
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zonjë. Atë që ishte rregulluar për të dalë në një 
darkë. Kishte përgatitur gjithçka që salla të dukej 
e errët. E kur qenë ndezur dritat, do të shpërthente 
një duartrokitje dhe do të shpalosej mbishkrimi: 
Mirësevjen Bilbili i Kosovës! Aty ishin të gjithë miqtë 
e saj më të mirë, artistët, kolegë të saj dhe artistë të 
rinj që duartrokisnin. 

“Kaluam një mbrëmje të paharruar! Të gjithë 
ishin të lumtur dhe secili ngazëllehej teksa shihte 
Nexhmijen të buzëqeshur e të lumtur. Pas darke e 
përcolla në shtëpi dhe më pyeti se kur do shkoja. 
Unë isha në gjysmë të rrugës, kisha ende për të 

bërë! Kisha fituar miqësinë me Bilbilin, por nuk 
mund ta kisha vetëm për vete, ajo ishte e të gjithëve 
dhe unë duhej t’ua jepja. U ndamë duke lënë takim 
të nesërmen dhe e nesërmja ishte aq ndryshe”, 
kujton Gjebrea.

Kujton se muzika kishte zënë pluhur dhe ata e 
çpluhurosën. Nexhmija i kishte treguar këngët e saj. 
Kur u përmend “Kur një ditë kthehesh ti”, Gjebresë i 
kishte shkrepur mendja.
 
“Nexhmije e dashur, këtë këngë do ta këndojmë të dy! 
– i them dhe ajo kthehet nga unë duke buzëqeshur 
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dhe lëshon një Joooooo të madhe”, 
kujton ai. 

Pas shumë diskutimeve do ta bindte, 
por prapë nuk besonte se ajo është 
e bindur. Për këtë thotë se i është 
falënderues e mirënjohës Fletës. 
E mbesa do të ishte surpriza e 
radhës për Pagarushën në Tiranë. 
Një prej momenteve që e përmend 
vazhdimisht është, kur e kishte 
parë Fletën në Tiranë pa e ditur 
fare se do të ishte aty. Presidentja 
e jurisë do të këndonte bashkë me 
Gjebrenë. E këtë moment artisti 
e kishte llogaritur si prej më të 
rëndësishmëve në jetë. Por rikthimi 
mbetet një gjë e papërshkrueshme 
edhe për Nexhmijen.

“Eh çka më ka ba ai”, flet ajo me 
admirim për Gjebrean.

“A din qysh m’ka mashtru? Kom me 
qenë juri vetëm qajo domethanë 
unë, me knu s’kom me knu edhe.... 
hyna lirisht shkova edhe shka me 
ba, ma ka dhanë letrën cilën m’ka 
pëlqy mu, edhe unë pe maj n’dorë 
edhe jom n’renin e parë edhe po 
m’thirrë n’binë me dalë... edhe po 
ma sheh letrën idioti n’dorë edhe po 
thotë: ‘Qy qy pe man letrën n’dorë 
s’pe lshon para krejt publikut’. Edhe 
shkova edhe m’tregoi qaty... masnej 
une u ula qitu, ai aty, publiku 
anena... ia nisi me folë dishka e une 
me iu përgjegjë ee fol e fol e fol... 
folëm mos vet e une hiç s’pom bjen 
n’men, kur me shku n’qat juri me asi 
jaaa krejt kom harru ku jom. ‘Tash 
e dashur do ta knojmë nji kangë’...
Kkukuuu m’ka tranu bree.. veç kur e 
kom ni ‘Kur nji ditë të kthehesh ti’”. 
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Të pranishmit në sallë kishin mundësi të shihnin 
rikthimin e divës. Ishte pikërisht ajo që në vitet 
’70-të i kishte bërë të ndërronin përceptimin për 
interpretimin skenik. Kënga lidhej tamam me 
kthimin e saj. Kur një ditë të kthehesh ti/braktisur 
nga të gjithë...

Një dekadë e gjysmë pasi ishte braktisur nga skena, 
Nexhmije Pagarusha do të këndonte përsëri. Do të 
ishte një hijall i vetes së saj të dekadave më parë. 
Një shkëndijë e artit që e kishte krijuar ndër vite. 
Një këngë e tërë kënduar me një yll shumë më të ri 
të një epoke tjetër artistike.

Pastaj, ishte tërhequr sërish. Kishte vazhduar jetën 
e saj duke qëndruar më shumë e mbyllur në banesë 
e me vizitat e përditshme të miqve e të kolegëve. 
Më nuk ia kishte marrë mendja kujt që ta ftonte të 
këndonte. Këngët e saj do të përpunoheshin nga 
të rinjtë. Disa versione i pëlqejnë. Madje, ka dëshirë 
t’i takojë ata artistë, por nuk e ka të mundur. Nuk i 
përgjigjen kërkesës së saj. E kjo e bën që të mendojë 
edhe më fort se njerëzit e kanë shfrytëzuar tërë 
jetën. Vjen deri në nivel aq të madh mosbesimi 
sa që nganjeherë i duket se edhe të afërmit nuk 
është se e duan e kanë respekt për të për shkaqe 
natyrale, por për shkak të emrit. Bile, numëron edhe 
raste konkrete, por vullneti i saj është që të mos 
jenë publike. Prej njerëzve më të besueshëm e më të 
dashur e ka Violetë Kukajn.

Violeta do ta kthente sërish te kënga. Në dekadën 
e nëntë të jetës. 

Më 2018, Kukaj do të realizonte një këngë me, siç 
thotë ajo, “plejadën e vjetër”. Nexhmija e para në atë 
plejadë. “Mbushni gotat” është një prej projekteve që 
Kukaj e ka fort përzemër. I ishte dashur shumë kohë 
që të përgatitej kënga. E Pagarusha, 85-vjeçare do 
të këndonte. 

Nuk ka vizitor që Nexhmija nuk e pyet se si i është 
dukur realizimi i asaj kënge. Këtë muhabet e bën 
edhe me fizioterapeutin. Ka dëshirë t’i dëgjojë 
përshtypjet e njerëzve. E kur i thuhet se kënga 
kishte dalë mirë, ajo menjëherë tallet. 

“Po çfarë miri bre?”

Rrëfimi i saj jetësor është i vajze që u lind në një 
shoqëri që sapo po niste luftën me analfabetizmin 
dhe me kafazët e traditës për gruan. Jeta e kishte 
dënuar që shpejt ta humbte nënën e pastaj edhe të 
atin. Momentet kulminante të jetës i ka në skenë. Do 
të thyente tabu me mikrofon me dorë. Kjo ishte një 
luftë për të e do të ndikonte edhe në personalitetin 
e saj. Si portret inkurajues shihet edhe sot e kësaj 
dite. Hija e rëndë që e mban nganjëherë i shkon 
për shtati. Mirëpo, nuk e do vetë atë hije. Këtë agor 
e mban sa për t’ua treguar vendin atyre që nuk i 
kuptojnë vlerat kulturore. Në çdo rast tjetër ajo 
është një grua modeste. Vërtet ka arritur kulmin në 
skenë si artiste. Në jetë është mike e dashur. 

Një mike që rron në kujtime. Që kujtimet i ka 
terapi, siç i ka terapitë mjekësore ditë e për ditë. 
E këngëtarja e skenave më prestigjioze të ish-
Jugosllavisë e më gjerë, ka çfarë të kujtojë. Në vitet 
e fundit, Violetë Kukaj është një prej personave më 
të afërt të Nexhmijës. Ajo kujdeset shumë për të. E 
bën të ndihet e gjallë. Por gjallëria e Pagarushës 
është vulosur kaherë në skenë. Me aso vule që koha 
nuk i lë shenjë.

“Une s’kom pasë çka m’u knaqë se kom shku me 
punu. Edhe knaqësia u konë aty. Jom konë e 
lumtur se gjithmonë me grup që kom shku, kemi 
ditë me keshë, kemi ditë me tregu barcoleta, m’u 
shoqnu, m’u dashtë, mos me shajtë, mos me bërtitë 
kurrë. Sidomos edhe me këta tjerët, kta mo veç 
qishtu që s’më majshin, (para duarsh v.j.). Edhe 
me ‘Shotën’ sidomos kur shkojsha, kur hijshim në 
garderobë edhe nëse nuk i kqyrsha hiç e dijshin 
që diçka idhnushëm jom me vetveten edhe dilshin 
jashtë masnej menjëherë. Masnej apet ma vonë 
vijshin se m’kalojke mu a din... ‘A po t’vyn dishka?’ - 
më thojshin”.

Kush e di çfarë do t’i ishte dashur atëherë. Tani ajo 
ka dashuri të posaçme për një person: mbesën e 
saj.
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“I ka pas ato albumet, 
fotografitë e saja, i kqyrsha 
kur nuk ishte ajo aty, i 
merrsha ato albumet i 
kqyrsha fotografitë se e kom 
ndi mungesën e saj edhe 
e kom ditë që nuk osht në 
shpi, osht rrugës.” 
– Fleta Pagarusha 
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Nganjëherë, por vetëm nganjëherë, ajo është 
më në qejf se zakonisht dhe duket si një 
vajzë e hareshme.

Kjo nganjëherë është sot në këtë ditë dhjetori 2018. 
Ja tek është me sy që i shkëlqejnë dashuri dhe duar 
që i përplas nga qejfi. Arsyeja e kësaj lumturie quhet 
Fleta. Në prag të ndërrimit të motmoteve, mbesa 
i ka ardhur në vizitë nga Zvicra, ku jeton. Dikur, 
Nexhmija ishte zhvendosur në Pejë për ta dërguar 
mbesën në shkollën e të verbërve. 

Raporti mes të dyjave shkon përtej asaj që i lidh: Fleta 
është e bija e djalit të Nexhmije Pagarushës. Por, jo 
vetëm kaq. Është njeriu që ia rikthen buzëqeshjen 
edhe në ditët më të rënda. Të dyja kanë një mal me 
kujtime. Të ndërthurura, ato e nxjerrin anën më të 
mirë, nga profili i një artisteje të kompletuar.

Shpesh, kemi qëlluar aty, kur Fleta e telefononte 
Nexhin. Nga bisedat që kishte me të, kurreshtja për 
ta njohur “pikën e dobët” të Nexhit, na shtohej edhe 

më. Deri në një ditë të acartë dhjetori, kur historisë 
iu shtua edhe një faqe.

Një bashkëbisedim mes tyre, thotë gjithçka për 
lidhjen e fuqishme që kanë:

Fleta Pagarusha: Unë ma s’pari kom pasë fat që 
kom lind me një familje që ti je e njoftun..., osht një 
fat i madh edhe e dyta osht që ti gjithmonë ki fol, 
ki fol haptas, ki thanë e kom një mbesë, e cila osht 
e verbër. Gjithmonë e ke thanë, edhe qajo osht 
shumë, shumë mirë.

Nexhmije Pagarusha: Une jom mburrë me ty, njerzit 
mshefin, une gjithkun jom krenu me këto.

Fleta Pagarusha: Haptas edhe e di qysh kom lind e 
pse jom verbu, ajo osht nji gja normale edhe shumë, 
shumë, shumë osht mirë edhe për zhvillimin edhe 
për krejt qi me e ditë e jo me mshef e me thanë 
jo valla s’di u rrëzu e s’di çka me thanë diçka. Pra, 

FLETA
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unë kom pasë fat që m’ke marrë gjithkun me veti, 
gjithkun m’kanë njoftë njerëzit edhe kështu qi 
osht... Po unë për veti jom mirënjohëse... tash s’di... 

Në rrëfimin e Fletës ka dhimbje e krenari. Momenti 
i ndarjes me të – kur Fleta e la Kosovën në kërkim 
të kushteve më të mira të jetesës në Zvicër në vitin 
1994 – mbetet ndër më të dhimbshmet në kujtimet 
e shumta të Nexhmijes. Të dyja u janë mirënjohës 
njerëzve që u kishin dalë në ndihmë në kohë të 
vështira. 

“Kemi pasë njerëz edhe në Pejë, të cilët shumë na 
kanë ndihmu gjatë asaj kohe,... i kemi pasë edhe 
dyert e hapuna, nuk na kanë marrë pare, na kanë 
ndihmu njerëzit në atë kohë sa kanë pasë, ato nuk 
e bon gjithkush, nashta e kanë bo edhe për hatër 
tanit, une nuk e di, veç po thom”, i drejtohet Fleta 
Nexhmijes. 

Nexhi shpalos një tjetër rrëfim të asaj kohe.

“Une nji mengjes e lashë këto edhe hina do rrugica 
tjera... ishte si shi kishte ra e mos t’asi, veç kur ka 
dalë nji njeri, osht ni lumë i vogël: ‘Zonja Nexhmije 
mirëmëngjes!’ Thashë: ‘Mirëmëngjes’... Tha: ‘Qy kemi 
ba nji ndihmë t’vogël... për ju’... M’doket m’i ka dhanë 
a 200 dollarë a 200 çfarë...marka... po na kanë pa 
qysh po vishem bre, me çizme t’llastikut kom shku 
dimrit, derisa pejonkat shtikllat qikaq midis bore, 

veç ato mu m’kqyrshin, une ato i kqyrsha, thojsha: 
‘Haj kuku’”. 

Kishte aso ditë, kur paratë për të blerë bukë i 
mungonin. 

“Beso s’e kom pasë nji cent nji gjysë buke me mar, 
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kom dashtë m’u çmend qat ditë ka ardhë qeky 
Fatosi (Hamza v.j.), une Fatosin e kom njoftë nji 
mirëdita kshtu m’i ka pru a 500 dinarë a 1000 dinarë 
tybe n’disha, edhe kush ka dhanë... emnat, paj a 
din bre shka asht kanë ajo edhe ka met ajo shoqni 
qashtu hala m’don, m’thirrë...”

Fleta i ruan të freskëta kujtimet e asaj kohe. 
Megjithë vështirësitë, ishin ditë të lumtura. Ato nuk 
janë vetëm gjyshe e mbesë. Janë mikesha të ditëve 
të zorshme. Bashkë i kanë kapërcyer pengesat në 
kohën kur Bilbili i Kosovës endej me një palë çizme 
gome që i mban mend edhe sot e për të cilat me 
humor thotë se ishin më të mirat në botë. 

“Të zeza, deri qetu. Vallahin po që me hi midis ujit 
nuk u lagshe. Ma t’mirat n’botë, t’llastikut...”, prek 
gjunjët Nexhmija.

“Na kanë dashtë, i kemi dashtë, e kemi pasë 
qetësinë, e kemi pasë, nuk kemi pasë diçka, nuk 
kemi pasë asnji luks, nuk kemi pasë kompjutera e 
celulara t’sotshit e ajfona - ato si kemi pasë, po e 
kemi pasë nji qetësi, e kemi pasë nji mirëkuptim, e 
kemi pasë nji respekt”, kujton Fleta. 

Të dyja ndajnë një brengë të përbashkët. Kushtet 
e të verbërve në Kosovë, duhen përmirësuar. Nuk 
është se këngëtarja ka fjalë të mira për shkollën, 
në të cilën e kishte dërguar mbesën me aq shumë 
sakrificë, në Pejë.

“Edhe aty kanë mungu arsimtarët, krejt instrumentet 
i kanë pasë, me piano, me gitare, me violinë, me 
krejt, kurrë nuk e ka marrë profesori m’i kallxu bile 
m’i prek qato instrumente e jo me i msu naj kangë 
e me thanë 8 vjet, sa herë ka dalë kom thanë: ‘Fletë, 
nona, a keni msu naj kangë?’. ‘Jo veç Fatonit i ka 
thonë hajt bjeri çiftelisë’. E ka pasë ni nxanës qi ka 
ditë me i ra çiftelisë edhe d.m.th ai 8 vjet e ka marrë 
rrogën veç badihava edhe hiç s’i ka ardhë marre, e 
ka kry msimin e ka shku”.

Maturia e saktësia me të cilën Fleta flet për kushtet 
e atyre që ndajnë fatin e njëjtë me të, e bën krenare 
Nexhmijen. Bile bisedën tonë me mbesen e saj e 
ka përmendur disa herë pasi ajo është kthyer në 
Zvicër. Për ta kujtuar atë e për të thënë se mburret 
me të, disa herë ka përseritur: 
“Valla bre ka folë Fleta... jaaaaaaa tepër mirë ka 
folë. Jom çuditë edhe vet”.   

Fleta Pagarusha e ka trashëguar prej saj anën 
humane, preokupimin për t’i parë mirë të tjerët.

“Se nuk osht n’rregull, n’krejt botën njerëzit, t’cilët 
nuk shohin, i kanë kushtet, i kanë mundësitë veç 
n’Kosovë s’ka, gjithkun, veç n’Kosovë s’ka e pse, se 
kërrkush nuk interesohet e as nuk don”, thotë Fleta.

Nexhmije Pagarusha disa herë është përpjekur të 
bëjë diçka në emër të tyre. Thotë se sikur të ishte e 
kamur sikur këngëtarët e tjerë, do ta ndërtonte një 
shkollë për të verbërit. Një kërkesë të tillë ia kishte 
shtruar edhe vetë kryetarit të Komunës së Prishtinës, 
Shpend Ahmetit, në një takim të rastit. Ai i kishte 
dhënë një numër kontaktues, por s’i qe lajmëruar 
kurrë. Kjo është një prej bisedave më të shpeshta që 
i bën Nexhmije Pagarusha. Është një thirrje e saj që 
ka rënë në vesh të shurdhër: një dëshirë e mbetur 
peng, një rëndesë në gjoksin e saj.

“Unë qitash jom smut se kom me shku n’çdo zyre, 
kom me shku”.
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“Për mua Nexhmija ka 
përfaqësuar gjithmonë 
një grua me shumë talent, 
bukuri, kurajo dhe liri, në 
botën shumë mashkullore të 
asaj kohe. Ajo ka qenë dhe 
është një ikonë.” – Elina Duni 
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NË DITË TË 
VËSHTIRA

Jeta nganjëherë të jep, e nganjëherë të merr. 
Nuk vjen, as nuk shkon me konceptet e 
drejtësisë që i ka ndërtuar njeriu ndër shekuj. 
Është e shkurtër. Kur një ditë të jetë sosur, 

rron vetëm ajo që kemi krijuar në të gjallë. Një 
artist trashëgohet nga vepra e tij. Një këngëtare, si 
Nexhmija, do të mbetet gjallë përgjithmonë përmes 
këngës së saj.

Shëmbëlltyra e saj do të jenë gjithmonë si frymëzim 
dhe ndikim për artistët e rinj dhe si vlerë universale 
estetike për dëgjuesit e zakonshëm. 

Megjithatë, rrugës drejt yjeve, gjithmonë ka 
teposhtëze e përpjetëza. 

Në skenë, Nexhmije Pagarusha ka ndriçuar si yll. 

Mirëpo, historia e saj i ka edhe do skuta të errëta 
e ditë të vështira. Në ditë të tilla është gdhirë 
shpeshherë, e pafuqishme dhe e dobët kundrejt 
goditjeve që i kishte dhënë jeta. 
Dhimbjet e sakrificat i ka pasur përherë miq besnikë. 
Përtej glamurit të një ylli të skenës, Nexhmije 
Pagarusha është një njeri i rëndomtë, të cilin e 
kanë dashur e kritikuar, përkrahur e refuzuar në të 
njëjtën kohë. 

Duhej kurajo t’i kundërviheshe të zakonshmes, siç 
bëri ajo. Dhe në kohën kur e bëri ajo.

“Aaaa.  Po këtu nuk m’kanë dashtë atëhere hiç. 
M’shtramojshin rrugës kur kalojsha, sa herë kom 
ardhë t’u kajt n’shpi, t’u piskatë e kurrë s’ja kom 
kthy kerkujt fjalën a ja ja ja...”.
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Përveç paragjykimeve, telashet financiare, për një 
kohë, dolën të jenë telash serioz për Nexhmije 
Pagarushën. Braktisja e këngës i kishte mbyllur 
shumë dyer. Ditët e zorshme do të vinin varg. Po nuk 
do ta thyenin dot.

Nexhmije Pagarusha i rrëfen me humor edhe 
momentet e saj më të vështira. Mënyra sesi i bën 
qesharake edhe situatat më të zorshme, e shton 
madhështinë e personalitetit të saj. Në kohën 
kur kujdesej për mbesën e saj, Fletën, Nexhmije 
Pagarusha jo rrallë kishte mbetur pa para. Sadik 
Kryeziu, familjar i saj nga Pagarusha, kujton kohën 
kur e kishte takuar dhe Nexhi qe ankuar se kishte 
hyrë në borxhe të mëdha. I kishte grumbulluar 2 
mijë marka nëpër familjarë dhe ia kishte dhënë. 
Nexhmija është falënderuese për ata që i dolën në 
ndihmë atë kohë dhe i përmend shpesh në ditët e 
pleqërisë. 

Kur kënga e kishte lënë, disi e kishin harruar edhe 
institucionet.

Kjo gjendje e saj kishte mobilizuar disa miq e 
bashkëpunëtorë, që i kishin dhënë krah. Baki 
Jashari, kthehet në vitin 2007 për të rrëfyer sesi 
drejtori i asaj kohe i Radiotelevizionit të Kosovës, 
Agim Zatriqi, e kishte ftuar në një takim për të 
biseduar si t’i ndihmonin Nexhmijes.

“Ai si drejtor gjeneral i RTK-së më fton në një 
bisedë që nuk e disha për çka bohet fjalë dhe ma 
prezanton idenë që Nexhmije Pagarusha, e cila 
nuk ishte e mbrojtur nga asnjë institucion, një, pra 
personalitet aq i madh me të cilën ne krenohemi si 
Bilbili i Kosovës, e kështu me radhë - ai kishte ardhë 
në një, të themi vetiniciativë - mesa kuptova unë 
që t’i gjindet një zgjidhje institucionale të themi e 
përkrahjes, e mbështetjes së saj në pleqni, e cila 
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nuk gëzonte as nga Ministria e Kulturës as nga 
asnjë instancë,... kurrfarë mbrojtje”,  kujton Jashari 
takimin me Zatriqin.

Jashari thotë se bashkë me Zatriqin i kishin bërë një 
vend në redaksinë e muzikës së Radio Kosovës, në 
cilësinë e një konsulenteje të jashtme. Detyra e saj 
ishte të monitoronte programin muzikor të Radio 
Kosovës. Krejt kjo sa për t’ia siguruar një pagë, me 
të cilën do të mund të jetonte. 

“Kjo ka qenë si me thanë një përvojë e 
drejtpërdrejtë..., qato vite masi u mor ai vendim, 
ajo vinte rregullisht, shpesh ka ndodhur që unë 
vetë pasi e ka kryer qëndrimin në zyrë tek unë, 
me taksi unë personalisht e kam ndihmuar se 
ka qenë natyrisht edhe e moshuar edhe me 
probleme, kështu e kam ndihmuar, që thonë, 
për krahësh me taksi edhe deri në banesën ku e 

ka këtu afër, te Ulpiana, e shumë mirë e mbaj në 
mend shumë herë deri brenda në banesë e unë 
jam kthyer pastaj në zyrë. E kam pasur për nder 
edhe, natyrisht, në anën tjetër gjatë qëndrimit të 
saj ajo është interesuar posaçërisht për muzikën 
e vjetër dhe më ka sugjeruar këngë apo këngëtarë 
apo shoqëri kulturo-artistike që kanë qenë,... ka 
kërkuar incizime specifike, të cilat kanë qenë të 
dëmtuara dhe unë në masë të madhe në procesin 
e digjitalizimit i kam përmirësu meqë ta mundëson 
teknologjia dhe ka qenë edhe një moment, kur ajo 
ma kërkon një kangë t’sajën..”, rrëfen Jashari. 

Bëhej fjalë për këngën “Kur një ditë të kthehesh ti”, 
me të cilën ajo do t’i kthehej skenës, në një duet të 
përbashkët me Ardit Gjebrean. 

Ditët e vështira jetojnë në kujtesën e saj. Bashkë me 
ato të lavdishmet. “Nderi i kombit” është titulli që i 
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jep nder më së shumti. Modestia sikur e tradhëton 
kur e përmend.

Nexhmije Pagarusha nuk i harron asnjëherë ata që 
i janë gjetur në ditë të vështira. Rrëfimin me Zatriqin 
e ka të freskët në kujtesë. Mirënjohja është një prej 
virtyteve të saj.

“Unë kom dasht edhe këtë me pare me refuzu, se 
nderimin ma t’madh e kom ‘Nderin e kombit’, edhe 
mu nuk m’vyn, edhe pse mu Agim Zatriqi m’ka 
pshtu, e i kom ka 500 euro në muj si pension, edhe 
pse e kom pas pensionin 100 dinarë a shka po di 
une sa u kon atëherë... Nji muj ditë m’ka prit une 
me nënshkru qi kanë t’drejtë prej gjyqit me asi, 
me marrë nji punëtore t’jashtme qi u vyn për nji 
emision me fol,... jo, jo, une me nejt n’shpi edhe me 
marrë rrogë. ‘Ti a je n’veti?!’ - ia bojsha Agimit. Ai 
m’ka dashtë shumë, mo merre me mend nja nji muj 
ditë m’ka thirr e kom shku se derisa mandej kemi 
banu bashkë me Rexhën... (më thoshte v.j.): ‘Kur jemi 

kon me nji hymje, a din qi m’jepshe çokollata kur 
kalojshe shkallve’ ma bojke..”. 

Shpesh e ka rrëfyer këtë histori. Madje, mezi ishte 
bindur. 

“Aiii. Edhe herën e fundit m’thirri. Shkova. ‘Kqyre 
bre’ - tha – ‘a din, bre, sa t’du une ty?’ Thashë: ‘E di’. 
Edhe nana e vet m’ka dashtë, edhe baba i vet, ma 
kur o kanë i smut, kur i kom thanë boni t’fala babës 
po m’kallxon, tha: ‘I kanë shku lot, kur i thashë ti qi 
i ke bo t’fala’. Edhe tha: ‘Bone për mu qeto’ - tha – 
‘se me ligj e kemi lejen’. Thashë: ‘Hajt ligjin, ti e ke 
nënshkru, mos bon hajgare’. E ka pas nji taketuke 
qaty n’zyre, e madhe, shkojke deri te ajo dritarja e 
dhezke cigaren, derisa folke me mu e shymke qikaq 
u mush ajo edhe n’fund a din shka m’tha? Tha: ‘Bon 
bre’ - tha – ‘dishka për mu se shumë t’du’ – tha – ‘i 
kom do shokë qi hiç s’m’dojnë o kur t’nijnë qi për 
ty kom bo dishka, kanë me m’dashtë’. Qe qitu m’ka 
zanë edhe e kom nënshkru”.
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Përpjekjet institucionale për ta nderuar në vitet e 
pasluftës nuk ishin shumë. Edhe kur inicoheshin, 
dështonin. Një projekt i Ministrisë së Kulturës, 
Rinisë e Sportit, për një pako prej një dokumentari, 
videoklipi të këngës “Baresha” dhe një monogafie, 
nuk u realizua kurrë - përveç videoklipit të këngës 
së njohur e që nuk doli siç e dëshironte ajo.

Nexhmije Pagarusha do të trokiste vetë nëpër 
dyert e televizioneve nacionale për të kërkuar 
mostransmetimin e këtij videoklipi. 

Shteti s’u kujtua ta nderojë as në 85-vjetorin e lindjes. 
Këtë ditëlindje jubilare, ajo e priti në Shqipëri, ku u 
organizua mbrëmje e veçantë në nderim të veprës 
së saj dhe iu nda edhe mirënjohje nga Departamenti 
Amerikan i Shtetit, kryesuar nga Donald Trump. 

“Për angazhimin e saj jetësor në ndërtimin e një 
kombi të fortë nëpërmjet shërbimit vullnetar”, 
Nexhmije Pagarusha mori çmim për arritje 
jetësore nga Korporata për Shërbim Nacional e 
Komunitete dhe Zyra e Presidentit të Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës. Kryeqyteti shqiptar, 7 majin 
e vitit 2018 u bë nikoqir i festës për ditëlindjen 
e këngëtares. Ceremonia e dorëzimit të çmimit, 
përfshirë certifikatën dhe dekoratën mbi të cilën 
është gravuar mbishkrimi “The President’s Lifetime 
Achievement Award”, u mbajt në sallën e Akademisë 
së Arteve të Bukura në Tiranë. U organizua nga 
Unioni i Gazetarëve Shqiptarë dhe shoqata nga 
Elbasani “RessEgnatia”. 

Me shumë krenari e përmend Nexhmija nderimin e 
shtetit amerikan, në ditët e saj të pleqërisë, anipse 
nuk e mban mend emrin e presidentit amerikan, 
Donald Trump: “Mirë, une prej asaj kurgjo s’kom se 
ma t’lartë se ‘Nderi i kombit’ qi e kom marrë sidomos 
kjo e fundit qi edhe ai amerikani ma i madhi ma ka 
çu...’“ 

Në ditëlindjen jubilare, më 2018, asaj iu dha edhe 
“Çelësi i Qytetit” në Tiranë, derisa krerë shteti të 

Kosovës e uruan nga distanca. Nëpërmjet rrjeteve 
sociale. 

Në Bashkinë e Tiranës, kryetari Erion Veliaj i 
dorëzoi “Çelësin e Qytetit”, në shenjë mirënjohjeje 
për kontributin e saj për muzikën e artin shqiptar 
në përgjithësi, duke e cilësuar si simbol të 
pakontestueshëm të artit, të kulturës dhe të asaj që 
përfaqësojnë Shqipëria e shqiptarët.

Një pension meritor artistes nuk iu dha deri më 
2018, kur Qeveria e Republikës së Kosovës, e shpalli 
person me merita të veçanta duke i siguruar të 
ardhura mujore prej 500 eurosh. 

Këto të holla i shpenzon për t’u kuruar nga telashet 
shëndetësore që i janë rënduar së fundi. Tri 
kujdestare e mbikqyrin gjithë kohën. Me to ka krijuar 
një raport miqësie. Kujdesi ndaj saj përfshin edhe 
shujtat. Nexhmije Pagarusha i ka në qejf ushqimet 
tradicionale, lakrorët me miell misri e përsheshin 
me kos. Telekomandën e mban afër. Kurreshtja për 
t’i dëgjuar të rejat e fundit është e madhe. Lajmet 
i përcjell nëpërmjet ekraneve televizive për ta 
kuptuar se në çfarë po kapërcen vendi, për të cilin 
ka kontribuar gjithë jetën. 

Votimi i ligjit që i hap rrugë krijimit të Ushtrisë së 
Kosovës e gëzon tej mase. Ngre kokën nga jastëku 
dhe pasi shikon televizorin, pyet: “Kur mujmë me pa 
ushtrinë në marshim?”

Por, lajmi i mirë shpejt e bën ta kthejë mendjen nga 
gjërat e këqija. Mllefi ndaj liderëve shtetërorë e 
përcjell edhe Nexhmijen, si qytetare që për çdo ditë 
i gdhin mëngjeset në një vend të vogël, me telashe 
të mëdha.

Megjithatë, një shkëndijëz shprese jeton brenda 
qenies së saj. Nexhmije Pagarusha pret lajme të 
mira. Edhe në ditë të vështira. Nexhmije Pagarusha 
mbart kujtime të mira. Edhe në ditë të vështira.
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TË TJERËT PËR NEXHMIJE PAGARUSHËN
“Po gëzim asht kanë për ne, ajo s’na ka harru edhe kur o kanë e 
panjofshme edhe masanej edhe gjith ka ardhë edhe gjith e ka ni 
veten sikur n’shpi t’vet. Edhe na edhe katuni edhe krejt.. atëhere n’atë 
kohë kur ka dalë kjo me knu sefte se ndër femna shqiptare e para 
asht kanë une n’pozitë temen ka pasë njeri se atëherë ...  Por na jena 
kanë krenarë me babën e saj, tana edhe me to”

Sadik Kryeziu

“Që në fillimet e saj është dallu me talentin, zërin e bukur, intonim të 
pastër, këndim të lehtë dhe shumë të natyrshëm. Me kalimin e kohës 
ka ardhë në shprehje potenca e zërit, ambitusi i gjerë, interpretimi, 
paraqitja e denjë skenike që e kanë kompletu në një këngëtare – 
artiste të mirëfilltë. Popullariteti i saj ka vazhdu deri në ditët e sotme 
edhe pse ajo për shumë vite nuk është në skenë. Kjo vërteton vlerat 
shumë të larta të saja si këngëtare. Fatmirësisht, në ngritjen e saj si 
këngëtare në atë periudhë ka kontribu shumë kompozitori i shquar 
Rexho Mulliqi. Duke njohur aftësitë e saja interpretative, ka kompozu 
këngën “Baresha”, një këngë e thurur me mjeshtri të madhe duke i 
dhanë të gjitha bukuritë ritmike, melodike, orkestrale e Nexhmija e 
lartëson edhe ma shumë me interpretimin e saj. E këndojnë shumë 
këngëtarë, me realizime mjaft të bukura – kuptohet tani me kushte 
ma të volitshme, por askush se këndon në versionin e Nexhmijes”

Pranvera Badivuku

“Nexhmija solli diçka shumë 
të madhe sepse solli një nivel 
nuk solli një gotë me ujë, 
por solli një gotë vere ose 
spumante ose shampanjë 
Kosove shumë të mirë, dhe kjo 
ka vlerë në sallën e Teatrit dhe 
të Operës në atë kohë, dhe 
kjo ndikoi të hidhte poshtë 
këtë izolimin e Shqipërisë, 
se ata janë të shtypur dhe 
shife ku janë, kështu kishte 
një kuptim patjetër, por e 
gjitha kjo ishte midis një 
heshtje që, madje, edhe kur e 
kemi përmendur atëherë me 
Nexhmijen, shumë veta kanë 
qenë prezentë janë kujtu më 
vonë se çfarë ka ndodh, asnjë 
njeri s’e kishte realizuar këtë 
si ç’ishte se pastaj kishin fillu 
ngjarjet e tjera jo artistet e 
tjera të Kosovës këtu, jo çfarë 
veprimtarie, jo televizioni, u 
bë diçka e zakonshme më 
dhe u shuajtën këto mbresa 
tek ata, ndërsa ajo ishte 
goditja e parë e Nexhmisë që 
nuk harrohet kurrë.”

Zhani Ciko 
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TË TJERËT PËR NEXHMIJE PAGARUSHËN

“Krenarushë e madhe ka qenë Nexhmija, 
krenarushja e madhe...Vaçe Zela është një 
kangëtare evropiane. Nexhmija po ashtu. Nexhmija 
ka karakterisitike zanin e saj, e s’ma merr mendja 
që mund të përsëritet ai za ndonjëhere. S’ma merr 
mendja”

Reshat Randobrava 

“Gruaja ime ka kenë këngëtare. Ajo tha Nexhmija 
nuk erdhë këtu për me dhanë koncert rasisht, po 
na erdh tha na ka msu si duhet me knu. Nexhmija 
ishte një gru-damë, një zojë taman, artiste taman. 
Kur ka knu edhe në Jugosllavinë e asaj kohe... ka 
knu gjithmonë shqip”

Avni Mula 

“E kem nji lloj paragjykimi për, për skenizimin e saj, për paraqitjen në skenë edhe për këndimin. Pra, të dyjat 
te ajo kanë qenë të unifikuara: zani dhe figura, shumë i ka dhanë ritëm edhe me figurë edhe sjellje edhe me 
gjeste... gjethshka kangës vet. Po ne e kem pa me paragjykime ngapak po, megjithatë, përveç paragjykimit 
unë konsideroj se ajo ka vlera të larta dhe pse pamja e saj ofron shumë.. një eksperiencë e mirë skenike 
edhe po ta marrish ate, tekstin e saj të kangës edhe t’ia japësh asaj ta flet atë tekst do ta kemi nji aktore 
që në nji mënyrë e arsyeton edhe pjesën vokale”

Isa Qosja 
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TË TJERËT PËR NEXHMIJE PAGARUSHËN
“Natyrisht që nuk ka njeri 
që nuk e njeh Nexhmije 
Pagarushën. Nexhmija ka 
qenë pjesë e rëndësishme e 
asaj kohe, natyrisht këngët 
e saja shumica kanë qenë 
hite edhe kur jom marrë unë 
me shiritat, sa herë e kom 
pa Nexhmije Pagarusha unë 
jom rrëqeth, kom thanë të 
shikojmë se çka ka këtu”

Baki Jashari 

“Për mua Nexhmija ka përfaqësuar gjithmonë një grua 
me shumë talent, bukuri, kurajo dhe liri, në botën shumë 
mashkullore të asaj kohe. Ajo ka qënë dhe është një ikonë. 
Institucionet janë mburrur shumë me të edhe pse mendoj që 
nderet nuk i janë bërë mjaftueshëm. Një artiste e rangut të saj 
meriton një pension shumë më të mirë sesa çdo politikan dhe 
ambasador, sepse në zemrën e çdo shqiptari kumbon zëri i saj 
i lidhur përgjithmonë me gjuhën dhe kulturën shqiptare”

Elina Duni 

“Nexhmija mbetet e madhe jo vetëm si këngëtare, por mbetet e madhe edhe si ‘pishtare’ e kapjes 
së mikrofonit në vende publike. Mos harroni po flas për kohën kur e pasna pasë Nexhmijen në 
shtëpi, nana ime jo fort larg e ka pasë çarshafin, kanë qenë gratë, nanat tona të mbuluara sikur 
që po i shohim sot nëpër ISIS e ku ta di. Do të thotë është një realitet që të rinjtë nuk e dijnë. Rexho 
Mulliqi ke shkaktar që Nexhmijen e ngriti akoma ma lart, mjafton me përmend ‘Bareshën’, që është 
ikonë e Rexho Mulliqit dhe ikonë e interpretimit të Nexhmijes edhe mbeti në të gjitha hapësirat e 
shqiptarisë si kuran, kurani i mirëfilltë i një interpretimi të një kange çfare ishte ‘Baresha’, mbeti 
edhe sot e asaj dite aktual. Po e këndojnë, po e interpretojnë ma shumë femra se sa meshkuj 
sepse ajo është shkru edhe për zërin e Nexhmisë, se njeriu ka kufizime në interpretimin e lartësive 
dhe thellësive. E Rexhoja, ia ka marrë thellësinë maksimale të Nexhmijes dhe lartësinë maksimale, 
prandej ajo kangë ka vlerë në këtë aspekt që është shkru për nji person, vetëm për të. Në atë kohë 
majtas-djathtas s’ka mujtë me u gjetë personi me atë thellësi edhe me atë lartësi. Prandej, ka metë 
ajo kangë të them ‘letërnjoftim i këngës shqipe’, jo vetëm në Kosovë e Shqipëri po ma majtas e 
djathtas”

Fahri Beqiri  
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TË TJERËT PËR NEXHMIJE PAGARUSHËN
“Unë maspari kom pasë fat që kom lind me një familje që ti (Nexhmije v.j) je e njoftun, ajo osht 
një fat i madh edhe e dyta osht që ti gjithmonë ki fol, ki fol haptas ki thanë e kom një mbesë, 
e cila osht e verbër. Gjithmonë e ke thanë, edhe qajo osht shumë shumë mirë”

Fleta Pagarusha 

“Nexhmije Pagarusha nuk ka kohë. Edhe 
sot po të vinte si artiste do të kishte 
këtë sukses, sepse është personaliteti 
i saj që është kaq i veçantë dhe kaq i 
papërsëritshëm. Nga ana vokale, se do 
të bëj një analizë sot nga ana vokale, 
do të them që Nexhmija po të ishte 
bërë këngëtare e muzikës operistike do 
ishte përfekt një AS i vërtetë në muzikën 
operistike, se mënyra e të kënduarit e saj, 
zëri i saj që kishte një diapazon shumë 
të gjerë, që vinte nga mezosoprano, 
por ngjitej sipër me notat e larta me një 
zë të shkolluar do të thoja, ishte i tillë 
që repertori i saj ishte i hatashëm. Në 
kushtet e caktuara ajo këndoi në Kosovë, 
ndoshta po të kishte bërë një karierë 
operistikte, po ta linte Kosovën do të 
kishte shkuar në Sodofisti e Maria Callas, 
në një vend tjetër. Megjithatë, unë them 
që ajo grua shumë i ka shërbyer këngës 
shqiptare me personalitetin e saj në 
kohën e caktuar. 

Inva Mula 

“Ajo është një personalitet i veçantë 
kulturor. Ajo jo që ka një zë, por ka një 
korpus ndjenjor, të cilin di ta shprehë 
në çfarëdo lloji të artit. Ajo di që sa 
të luajë edhe të paraqitet nëpërmjet 
ndjenjave. Ecja e saj nëpër kuadër 
duhej ta paraqiste një dhimbje të 
madhe në shpirt. Këtë nuk mund ta 
luante dikush si ajo. Të paktë janë ata 
që pa fjalë imponojnë ndjenjat. Kur e 
përmendi emrin Nexhmije Pagarusha 
e di që kam pasur nderin që të punoj 
me të. Jo vetëm unë por të gjithë ata 
që kanë punuar me të mburren që 
ishin pjesë e jetës së saj”

Ekrem Kryeziu 
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1. Të kthehmi kah gjërat kapitale – Intervistë me znj. Nexhmije Pagarusha – E enjte 12 shkurt 1970, RILINDJA. 
- N.P: “Duhet të kthehemi njëherë më edhe kah gjërat kapitale, në të vërtetë ta vazhdojmë rrugën aty ku e kemi ndërprerë,
 ta plotësojmë sado kudo boshllëkun e madh”..
- Interpretimi sipas N.P: “Përjetimi e pëlqimi i këngës: melodia e motivi i tekstit, dhe, ndofta vetëm për mua personalisht –  
 momenti i këngës, ai mbarim i gradacionit të thurur bukur, që merr fund me një klimaks ku shpërthejnë tërë ndjenjat”
- Sukseset më të mëdha: “Koncertet në Berlin, Bullgari... ‘Akordet” pesë vjet rresht, Karvani i miqësisë...”
- Q: Ke pasur ndonjë aksident?
 A: Po, në Qafë të Duhlës dhe që nga ai, vendi quhet “Kthesa e Nexhmijes”.
- Njerëz që N.P i konsideron si yje: “Enriko Karuzo, Fjodor Shalapini, Benjamino Gjili, Mario Lancan, Renata Tebaldi...”

2. Mbrëmje me Nexhmije Pagarushën – KOHA, 12 prill 1995
- Mbrëmje për të nderuar e për t’ia kthyer vetëbesimin znj. Nexhmije se artëdashësit e saj si dhe miqtë e përhershëm edhe  
 në këtë kohë të vështirë e kujtojnë Nexhmijen dhe gjithë atë që bëri ajo për Kosovën dhe për muzikën shqiptare. 
- Personalitet që e kujtuan e nderuan në atë mbrëmje ishin: Valentina Saraçini, Liljana Çavolli, Ramiz Kelmendi, Fahri Beqiri,  
 Miradije Ramiqi, Gani Miftari...
- “Mbrëmja me Nexhmijen ishte e qëllimtë dhe i dedikohej një libri, një monografie, që gazetari Shaqir Foniqi e kishte  
 në përgatitje e sipër”... “.. si përmbledhje shkrimesh, krijimesh letrare që janë të inspiruara dhe i kushtohen këngës e  
 këndimit të Nexhmijes”.

SHTYPI
PËRGJATË 

VITEVE PËR
NEXHMIJE

PAGARUSHËN
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3. Ju prezentojmë NEXHMIJE PAGARUSHËN – Rexhai Surroi intervistë me Nexhmije Pagarushën
- Për herë të parë para publikut ka kënduar në klasën e katërt në Rahovec;
- Shoqja e saj Melihat Hasani e ftoi të merrte pjesë në audicion n’Radio Prishtinë – atëherë ishtë nxënëse e Gjimnazit në  
 Prishtinë;
- Hera e parë kur është paraqitur para publikut serioz si këngëtare – është regjistruar në shoqninë kulturo-artistike të  
 Beogradit “Ivo Llolla Ribar” në vitin 1950. “Vjetin 1951 kjo kjo shoqni organizoi nji mbramje në sallën ‘Bozhidar Axhija’. “.. Së  
 shpejti mbërrina edhe para mikrofonëve të Radio Beogradit. Si antare e ansamblit të radios, këndova edhe në sallën e  
 Universitetit të Kollarcit;
- Kënga që i pëlqen më shumë dhe që e mban ‘për vehte’ është kënga “Unë ty të kam dashtë”;

4. BILBILI I KOSOVËS, KËTË HERË, FLET!... - Bisedë e së shtunës me znj. Nexhmije Pagarusha – RILINDJA, 14. XI. 1970 
- “Jam, tani profesionaliste, këngëtare. Dua të këndoj si të kem dhjetë, njëmijë bilbila në fyt. Kënga ime është e imja gjersa  
 gjendet në mua, në zemrën time, kur niset në udhëtim, publikut, ajo është e secilit njeri, unë humbas e ata fitojnë, prej  
 shumë këngëve, së paku një që u fle në zemër!...”
- Q: Çudi! Unë kam menduar që kënga shitet me dinarë e me valuta?
 N.P: “E shesin! Unë jam e kënaqur me një jetë modeste. Me një banesë të vogël. Dikur me katër rrotët e ‘Fiqës’ e tani me  
 këmbët e mija dhe autobisin e qytetit. Jam e kënaqur kur ma falin një lule të vogël dhe një buzëqeshje të madhe. Jam e  
 kënaqur kur dy e tri herë sillet rresht disku me këngën time. Dëshiroj të dëgjoj atë fjalë magjike: ‘Bis, bis, bis’ dhe këndoj  
 edhe aqë sa nuk mundem!”
- Q: Sa është jeta e një kënge?
 N.P: “Një, dy, dhjetë interpretime, një muaj, një pranverë, një vit, pesë vjet ose një fikëllimë, një uaaa!...”
 NOTE: Kjo intervistë është më letrare, pra nuk përmban vite e data... nëse iu duhen info. të këtij lloji iu lutem referojuni  
 meqë paska material të bollshëm.

5. PAK ORIGJINALITET – Mbramja e dytë e festivalit muzikor “AKORDET 67” – E hanë, 26-VI-1967, RILINDJA
- Autori: “Tue e ndëgjue Nexhmije Pagarushën tue e këndue njeriut i vjen të klithi: ‘Akordet, vlen të mbahen vetëm për ty, oj  
 Nexhmije!’”

6. KONCERTI (I PARAPARË) I NEXHMIJES – Gërshetime kohe, 1. VI. 1971, Musa Ramadani
 Përshkrim i vizitës së N.P në Shqipëri dhe koncertit të pa planifikuar të saj
- Vizita e Nexhmijes në Shqipëri bashkë me Zef Tupecin – 19 prill 1971
- Koncerti i Nexhmijes në sallën e Operas dhe Baletit në Tiranë  – më 29 prill
- “Me 3 maj, ambasadorja e këngës sonë inçizoi për televizionin shqiptar këngët: ‘Vajza kosovare’, ‘Baresha’, ‘Vjen nisen o rak 
t ak’, ‘Ti moj bukuroshe’ dhe ‘Unë ty moj të kam dashtë’”.

7. EDHE NJË SUKSES I NEXHMIJES NË BOTËN E JASHTME – Këngëtarja jonë e popullarizuar me kualitetet e larta artistike  
 të të interpretuarit faseionoi publikun e Berlinit/intervistë me znj. Nexhmije – RILINDJA, viti 1969
- “.. Përfaqësoi Jugosllavinë bashkë më orkestrën e vogël të Radio Prishtinës në ‘Fushat e Elizesë’, njërin ndër manifestimet  
 më të mëdha të muzikës argëtuese në Evropë, që u mbajt para ca ditësh në Berlinin Përendimor’
- N.P për këtë manifestim: “Unë këndova dy këngë: ‘Bareshën’ e Rexho Mulliqit dhe ‘Sytë për ty i kam të njomë’ të Isak  
 Muçollit”... “Ky ishte njëherësh edhe suksesi më i madh i imi, si e mendoi unë”
- N.P “... ne nuk ua dimë vlerën gjëravë të çmueshme, na mungon një kulturë muzikore, nuk kemi traditë të mirë në këtë  
 drejtim..”
 
8. KUSH PO E HARRON NEXHMIJE PAGARUSHËN? – Bardh e zi, RILINDJA VITI 1969
- “... E quajten ‘Bylbyli i Kosovës’, ‘Zëri i Kristalt’, pastaj ‘Ime Sumak jugosllave’ e komplimente të tjera. Kurse, këtu ndër ne –  
 thuase nuk egziston fare. Bashkëpunëtorët më të afërt të saj, ndofta të primë nga njëfarë xhelozie, ja kanë kthyer shpinën  
 dhe, ndonëse janë të obliguar moralisht e sëfundi – kolegialisht, për t’i dhënë përkrahje ata heshtin...”
- “.. Në sa e sa koncerte ka marrë pjesë në qendra të ndryshme të Jugosllavisë dhe të botës së jashtme. Me zërin e saj,  
 gjithkund ku është paraqitur ka mahnitur publikun... Megjithkëtë për producentët tanë këtu në Prishtinë, të autorizuar  
 nga Ndërmarrjet ‘Diskos’, ‘Jugoton’, ‘Beograd-disk’, etj. Nexhmije Pagarusha, sipas kujdesit që ata i kushtojnë – nuk qenka  
 e talentuar(!) dhe se disqet e saja nuk mund të shiten...”
- ‘Mirëpo, edhe pa disqe, Nexhmije Pagarusha ka fituar popullaritet te një rreth më i gjërë më shumë se të gjithë krijuesit  
 dhe interpretit muzikor te ne”
- Një adhurues i Nexhmijes nga SHBA shkruan ‘“E dashura artiste e melosit popullor”  Toni Vilixh me adresë: Bay 3463, H.  
 P. Detroit, Mishigan 48203 USA, shkruan: ‘E kam një disk të juajin. Shumë më pëlqejnë këngët, të cilat i këndoni ju...  
 U dëshiroj sukses! Sipas mundësisë, vazhdon ai – ma dergoni një fotografi me autogram. Që më parë u falënderohem. Të  
 fala – Toni.”
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9. FILLIM SHUM I MIRË NË LAMËN E MUZIKËS SERIOZE – Jeta kulturore, RILINDJA, E ejte 26-III-1964 – R. Krasniqi
             Koncert i suksesshëm i Orkestrës simfonike të Prishtinës dhe solistëve Nexhmije Pagarushës, Miodrag Jovanoviqit dhe  
 Jordan Nikoliqit me arie operash
- “Rrallëkush parëmbramë në sallën e Teatrit krahinor nuk e ka pritë bukur me skepticizëm koncertin e paralajmëruem  
 t’arieve operistike, që do t’i këndojshin vetëm kangëtarët prishtinas Nexhmije Pagarusha, Miodrag Jovanoviq e Jordan  
 Nikoliq, sepse, përveç me muzikë popullore, gjegjsisht argëtuese, publiku nuk ka dijtë shumë edhe për ambicjet e këtynë  
 kangëtarëve në lamën e muzikës operistike.”
- ... “Veçanërisht për Nexhmije Pagarushën, soprano, kjo do të jetë mbramje e paharrueshme, sepse u duertrokit disa herë  
 frenetikisht, jo pse asht e njoftun, por, pse me të vërtetë shkëlqeu si askush tjetër dhe vende-vende fitohej përshtypja  
 se nuk kemi të bajmë me nji kangëtare të melodive popullore e argëtuese, por me kampionen e ndonji shtëpije të madhe  
 operistike. Kjo ma së miri u duk n’arien e njoftun ‘Nji ditë të bukur’ nga opera ‘Madam Baterfllaj’ e Puçinit, ku u derdh e  
 tanë ngrohtësia aq shum e njoftun e zanit të Nexhmijes, dhe kështu na bani që ta ndjejmë e ta kemi shum t’afërt. Me këtë  
 arie vërtetë triumfoi Nexhmije Pagarusha, dhe me siguri ky asht triumfi deri tash ma i randësishëm i saj.”

10. BISEDE ME KATER FITUES TE SHPERBLIMIT KRAHINOR TE DHETORIT – Mozaiku Kulturor, ZANI – 1962
 “Komisioni për ndamjen e Shpërblimeve tradicionale Krahinore të Dhetorit, i udhëhequn prej Refki Dautit, për shpërblimet  
 e vjetit të kaluem zgjodhi: Anton Pashkun për letërsi, Radmilla Petroviqin për art teatral, Nexhmije Pagarushën për artin e  
 tingujve....”
- N.P për këtë shpërblim: “.. Ky shpërblim më dha me kuptue se përpjekjet e mija nuk kanë qenë të kota, e aq ma tepër kur  
 shoqnija me ka kuptue dhe ka çmue punën time.”

11. SHPËRBLIMET E “AKORDEVE 71” – RILINDJA, E enjte, 2. XII. 1971
- “Pleqësia e festivalit ‘Akordet e Kosovës 71’ dhe Banka e Kosovës muarën një vendim që duhet përshëndetur me gjithë  
 zemër: për kontributin e saj 25-vjeçar në afirmimin e përhapjen e këngës sonë ja siguruan Nexhmije Pagarushës një  
 automobil ‘Zastava 850’.

12. NEXHMIJE PAGARUSHA – SHPËRBLIMIN PËR AKTRIM – Përfundoi festivali i televizionit jugosllav në Portorozh – 26 maj,
 S. HALITI
- “... Ndërkaq, dy shpërblime (nga 6.000 dinarë) për aktrimet më të suksesshme i morën Nexhmije Pagarusha, për rolin e saj  
 në dramën TV ‘E kafshoja terrin’ të Ekrem Kryeziut, prodhim i TV Prishtinës, dhe Toldi Bibçi për rolin e tij në dramën ‘Piktori  
 i marrë’
- “Nexhmije Pagarusha: edhe një mirenjohje, kësaj radhe si aktore”

13. SOLISTËT DHE ORKESTRA POPULLORE E RTP-SË NË AUSTRI – Turnetë e ansambleve tona me rastin e festave të majit –
 M. EMËRLLAHU
- “... Po ashtu, më 22 të këtij muaji, në turne njëjavëshe për në Austri nisen edhe solistët edhe Orkestra Popullore e   
 Produksionit Muzikor të RT të Prishtinës. Kjo Orkestër me nëntë solistët: Nexhmije Pagarusha, Liliana Çavolli, Sabri  
 Fejzullahu, Jordan Nikoliqi, Vera Oruçaj, Luan Hajra, Mirjana Pavlloviqi, Zymryt Pantina dhe Shpresa Berisha, do të  
 shfaqin koncerte këngësh e vallesh popullore në gjuhët e kombeve dhe të kommbësive tona në qytetet: Linz, Nojtat, të  
 Vjenës, Vienë, Salzburk dhe Insburk.”

14. NË KRAHËT E NJË ATMOSFERE TË RËNDOMTË – Pjesa me melodi argëtuese e ‘AKORDEVE ‘73’ – MOZAIKU, janar 1973 –  
 Jusuf Gërvalla
- “Shpërblimin e parë për të tetën herë me radhë në ‘Akorde’, e morën Severin Kajtazi (kompozitor) dhe Nexhmije Pagarusha  
 (këngëtare)

15. SUKSESI I NEXHMIJE PAGARUSHËS NË FESTIVALIN NDËRKOMBËTAR TË MELODIVE POPULLORE N’ITALI
- “.. Tash ajo asht tue marrë pjesë në Festivalin ndërkombëtar të melodive popullore, që po mbahet n’Itali, prej nga në  
 të vërtëtë ka mbërri telegrami, në të cilin thuhet se Nexhmije Pagarusha ka entuziazmue publikun publikun e këtij  
 manifestimi ndërkombëtar.”
- Ajo shkoi në këtë festival me antarët e Shoqnis Kulturo-artistike “Nikolla Teslla” nga Beogradi.

16. NJËZET E SHTATË VJET KËNGE – Intervistë me Nexhmije Pagarushën – Kosovarja
- “Shpërblimi i sivjemë i Vukut (mirënjohje, të cilën e ndan Bashkësia kulturo arsimore e Serbisë) i takoi edhe Nexhmije  
 Pagarushës.
- N.P për këtë rast “A jam lodhur nga kënga? Jo, psiqikisht, jo. Por, them, puna e zërit është diç shumë delikate. Pas kaq  
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 vjetësh këndimi (u bënë njëzet e shtatë), mund të më tradhëtojë, e kjo për mua do të thotë – fundi i jetës time!” 
- N.P: “.. Kam flijuar shumë për këngën. Shumë gjëra jetësore që kanë qenë të lidhura edhe me famijlen, i kam lënë anash.  
 Kam pasë dëshirë, edhe unë, si të gjitha nënat tjera, të kem më shumë fëmijë se një. Më duhet të përmendi se krah të fortë  
 e ndihmesë të madhe gjatë jetës më ka ofrua – njerka! S’kam fjalë për t’i shprehur mirënjohje për të gjitha të mirat që më  
 ka bërë. Isha fëmijë, kur më vdiq nëna, mbeta jetime, por në njerkën gjeta prehërin e dytë të nënës. Asaj, qysh heret, ia  
 besova edhe rritjen e djalit tim. S’dij, ndaj, si t’i dal borgjit për të gjitha këto?”

17. NEXHMIJE PAGARUSHA – Programi RADIO TV – Prej 13 deri më 18 tetor 1979
- “Në skenën e muzikës kosovare, deri më tash askush nuk ka qëndruar aq gjatë dhe me aq dinjitet, sa këngëtarja jonë  
 Nexhmije Pagarusha.”
- “.. Kësaj jave do të kemi mundësi të takohemi me Nexhmijen në ekran të vogël, të shtunën në kuadër të emisionit ‘Ju  
 argëton Nexhmije Pagarusha’

18. VLERA TË NIVELIZUARA – Mbrëmja e melodive argëtuese të “AKORDEVE TË KOSOVËS ‘73” – Jeta kulturale, 27.01.1974 –  
 Jusuf Gërvalla
- “Okarina e artë’ i takoi kompozitorit Severin Kajtazi për melodinë ‘Një pikë vesë’, në interpretim të Nexhmije Pagarushës.  
 Përndryshe, krahas tri a katër melodive të tjera të kësaj mbrëmjeje, kjo melodi e theu monotoninë e vlerave të nivelizuara,  
 e cila është bërë karakteristike jo vetëm për festivalin tonë”

19. DUA TË JETOJ E TË KËNDOJ ME KËNGËN – Nga notesi, E shtunë, 27. XI. 1971, RILINDJA – Ibrahim Kadriu (bisedë me znj.  
 Nexhmije)
- N.P: “Është mëkat i madh po qe se ne, këngëtarët, nuk i afrohemi publikut. Jemi shumë larg tij. Jam shumë e bindur se ata  
 na duan, kanë qejf të këndojnë para tyre... Në Kosovë jemi bukur shumë këngëtarë.  Jemi, si të humbur, askush nuk çanë  
 kokën për ne.. Unë jam këngëtare, dua të këndoj e të jetoj në këngë..” 
- N.P: “... Edhe në programin e radios, në atë të Radio Prishtinës, heton mjaft anomali. Emisionet muzikore pregaditen jo  
 sipas shijes së dëgjuesëve po sipas qejfit të një-dy apo tre vetëve të cilët i përgatisin emisionet. Të lutem mos shëno. Për  
 këtë që po flas di çdo njëri, ndaj çvleftë mund të kenë këto fjalë të mija?”
- N.P: “.. Unë mjaft më kam kënduar: Për mua s’është më aq e nevojshme se a do të këndoj, se a do të paraqitem para  
 publikut apo jo. Por t’u mundësojmë të rinjëve. Kam dëshirë që, kolegët e mi të mos presin angazhimin si toka shiun në  
 verë të thatë. Nuk di, këtu në Kosovë, kush i ka frejt e angazhimit. Nuk di... jo, jo nuk di a gjendet këtu tëk ne ndonjë  
 organizator, ndonjë zot i madhnishëm të cilit do t’i binim në gjunjë për angazhim ... për një koncert ose për një emision  
 televiziv. Çudi, besa çudi po më vjen, përse nënçmohemi aqë shumë..”

20. NEXHMIJA – Në vend të portretit – 30. XI. 1965, RILINDJA – Ramiz Kelmendi
- “...I bahet njeriut, tue e shikue e tue ndëgjue, se ajo i ka tëhollue njiherë mirë e mirë, dredhë e përdredhë, ndiesitë e saj,  
 ka ba fije, të cilat mandej merr e i gërsheton, i qëndisë, krijon kangë mbushë me begati, qëndisë me ndjenja, e njomë,  
 frymzue  e ushqye kurrkund tjetër pos kurdoherë vetëm në zemër, në shpirt.”
- “.. Nuk dij sa vjet këndon Nexhmija. E dij: kënduen shumë para saj, kënduen shum me të, kënduen shum mbas saj.   
 Kënduen e shkuen. Jetuen si metoritë në botën e kangës. Mbeti vetëm nji at ditë e sot: Nexhmija”

21. KANGA KUSHTUE NEGJMIJE PAGARUSHËS – “SËRBIJA FILMI” i Beogradit po xhiron filmin “KANGA” me Nexhmije   
 Pagarushën në rolin kryesor – Bisedë me koskenaristin Boris Jovançiqin – Beograd, gusht – Vehap Shita
- “.. Skenarin, që e kemi shkrue bashkë me Zhivko Nikoliqin, i cili duhet të bajë ndoshta edhe regjinë e filmit, i cili   
 përkohësisht mban titullin e punës ‘Kanga’, - na tha Boris Jovançiqi – do t’ia përshtasim kangëtares suej të çmueshme  
 Nexhmije Pagarushës. Në të vërtetë, krejt filmin kemi mendue me ia kushtue personalitetit të saj”

22. KUDO PRITJE E PËRZEMËRT – Turneu dhjetëditësh i Ansamblit Folklorik ‘SHOTA’ nëpër RF të Gjermanisë – Bon, 27 maj  
 1971 – Jusuf Buxhovi
- “Prezentim i denjë i folklorit të Kosovës dhe i viseve të tjera të Jugosllavisë. – Gjermanët të mahnitur me zërin e këngëtares  
 Nexhmije Pagarusha”
- “.. Përfaqësuesit e radios gjermane (VDR) dhe disa muzikologë të tjerë na deklaruan se Nexhmija është një këngëtare e  
 madhe dhe se ajo me paraqitjen e saj në këtë ansambël, ka bërë që vlera e tij gjithsesi të jetë edhe më e madhe.”
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23. KONCERTET E BUKURA TË ANSAMBLIT FOLKLORISTIK “SHOTA” TË PRISHTINËS – 18 mars 1973, Drita, Tiranë – Çesk Zadeja
- “Duke marrë pjesë në premierën që dha ansambli para publikut kryeqytetas, e ndjejmë vetën para një spektakli poetik, ku  
 pasqyrohet kënga e vallja popullore e larmishme me forcën e vet depërtuese.”
- Për N.P: “Kjo këngëtare e talentuar, me një diapazon të gjërë emocional, me një poetizëm dhe mjeshtri të lartë u dallua për  
 interpretimin e sinqertë dhe plot ndjenja të këngëve në përgjithësi... Logjika me të cilën ajo transmeton botën shpirtërore  
 që ndryen në vete kënga popullore, rrjedh në vokalin e këngëtares e natyrshme, me mendime dhe me poetizëm bindës.  
 Këtë e dëgjuam tek kënga e stilizuarm këtë e dëgjuam tek këngët ‘Një lule’ dhe ‘Sa hije të paska shamija.”

24. EDHE ‘E KAFSHOJA TERRIN’ – TV Prishtina në ‘Portorozhin 78’
- “Në këtë rivistë televizive TV Prishtina merr pjesë me të gjitha kategoritë e emisioneve, pos asaj muzikore-argëtuese. Në  
 kategorinë e dramave televizive, kjo studio prezentohet me dramën ‘E kafshoja terrin’ të Ekrem Kryeziut, i cili njëherit  
 është edhe skenarist edhe regjisor i saj. Rolet kryesore i luajnë: Nexhmije Pagarusha, Kumrije Hoxha, Avdush Hasani, Malo  
 Gami, Skender Tafaj.”

25. DITËT E STAFETËS – “Zbulimi” i një Nexhmije tjetër në dramë televizive “E kafshoja terrin” të Ekrem Kyeziut – E shtunë  
 1.IV.1978, RILINDJA – Vehap Shita
- “Drama e Ekrem Kryeziut, ndërkaq, na ka ofruar një rast të papritur, thuaja, që të ‘zbulojmë’ të tërë fuqinë artistike të  
 ndryer tek Nexhmije Pagarusha edhe si aktore shumë serioze e dramës.”
- “... Në dramën e Ekrem Kryeziut ‘E kafshoja terrin’, na paraqitet aktore komplete profesioniste dhe artiste e formuar..”

26. NGA VIZITA SHQIPËRISË – Nexhmije Pagarusha (përshtypje) – Qershor 1973, Kosovarja
- N.P: “Kaluan dy muaj, por padyshim do të kalojnë edhe shumë të tjerë e bile edhe vjet të tëra – e nuk do ta harroj takimin  
 me publikun këngëdashës të RP të Shqipërisë... Gjithëkund pritje e ngrohtë, pritje që nuk harrohet lehtë dhe kurrë..”
- N.P: “Por, nuk është vetëm pritja e publikut në sallë që këtë turne e bën të paharrueshme. Janë aty edhe shumë takime me  
 njerëzit e njohur në muzikën tonë, kompozitorë dhë punëtorët tjerë, të cilët unë më parë i njoha vetëm si emra,si krijues..”

27. NEXHMIJA “AMBASADORE E KANGËS” – R.K
- “Thonë për te, për kangën e saj, për zanin: edhe nji se gjen si Nexhmija. Nexhmije Pagarusha.”
- “.. E ndëgjomë, prandej, me andje vazhdimisht na nëpër Kosovë e Metohi. E kërkojnë, prandej shum nëpër koncerte jashtë  
 Krahine. E lypi shpesh Beogradi. I duartrokiti Zagrebi. Ia inçizuen melodin në film. Këndoi në televizin. ‘Jugotoni’ i bani dy  
 pllaka të saj kaherë... E ndëgjoj edhe Bullgarija. Këto ditë u kthye – prej Italije.”

28. “E KAFSHOJA TERRIN” – SOT në TV, E hënë, 18.X.1978
- “Dramë TV e Ekrem Kryeziut, që emitohet në programin e parë të TV Beogradit”

29. ANSAMBLI FOLKLORISTIK I KOSOVËS “SHOTA” I PRISHTINËS NË VENDIN TONË- Bashkimi, Tiranë, 17 mars 1973
-  “Zëri i ëmbël i këngëtares së mirënjohur Nexhmije Pagarusha, që me një interpretim komunikues ekzekutoi ‘Këngën e  
 Rexhës’, ‘Një lule’ dhe ‘Sa hije të paska shamia’, u prit me duartrokitje të ngrohta nga artdashësit tanë.”
- “... Ai timbër i pastër, ajo dashuri për këngën popullore, për të ruajtur në të, nëpërmjet një interpretimi origjinal, atë  
 specifikë dalluese e ngrohtësi që të ngre peshë, i dha sallës kënaqësinë të dëgjoj me respekt nga kjo këngëtare këngë  
 të tilla të preferuara nga ai. Në secilën nga ato ajo zbuloi një botë tjetër, dhe pa ndroje mund të themi se renditet ndër  
 interpretueset më të mira të këngës popullore shqiptare. Ajo ka ecur në gjurmët e tyre, të tradfitës së krijuar nga ato.”

30. NIVEL KUALITETI PËRMBI MUNDËSITË REALE – Mbrëmja argëtuese e “Akordeve të Kosovës ‘74” – RILINDJE – Jusuf Gërvalla
- “Kompozitoi Tomorr Berisha, me melodinë e tij ‘Le të dridhet mali’, në tekst të Murat Binakut. Mori çmimin e parë të  
 jurisë profesionale – në saje të një pune konstruktive të kompozitorit dhe të interpretimit të mrekullueshëm të Nexhmije  
 Pagarushës.”
 
31. MIRËNJOHJE PËR znj. NEXHMIJE PAGARUSHA – 19. XI 1964 – Komuna e Prishtinës
- “Kuvendi i Komunës së Prishtinës me rastin e 20 vjetorit të çlirimit i shprehë Mirënjohje publike ‘Nexhmije Pagarusha’ –  
 Qytetarit me merita të Prishtinës për përpjekje të jashtëzakonshme dhe punë vetëmohuese në zhvillimin ma të shpejtë  
 dhe ma të gjithanshëm të Prishtinës.”
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“25 pranverat”
“Ah kur fillon me dal behari”
“Ani mori nuse”
“Ç’ke Selvie” 
“Ç’u ngrit lulja në mëngjes”
“Çilnjat zemër plot kujtime” 
“Baresha”
“Bashkë me ty”
“Bien Tupanat” 
“Çobani”
“Dallëndyshe”
“Dashurisë”
“Dashuro”
“Dëshira”
“Do të qaja nesër”

“Do të vish përseri”
“E dehur jam”
“E ma gëzofsh shaminë e kuqe”
“Eja zemrën me ma qetësu”
“Eni dasmorë”
“Erdhi msiti me më lyp mue”
“Festa e dashurisë sonë”
“Fryni era”
“Hajde nuse”
“Hajde të dalim kah pazari”
“Hopa nina na”
“Kaçurreli i ballit”
“Kah pranvera”
“Kanga e krushqve”
“Kanga e Prishtinës”

KËNGË TË
KËNDUARA NGA 

NEXHMIJE
PAGARUSHA
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“Kapiteni i ri”
“Kaptina e fundit në roman”
“Ke selvitë”
“Kënga e Rexhës”
“Kënke nur i bukurisë”
“Kosovarja e bukur”
“Kosovarja e re”
“Kuqeloshe”
“Kur më del në derë”
“Kur më shkon si zog n’hava”
“Kur një ditë të kthehesh ti”
“Lulëzoi fusha”
“Mbi retë e kaltra”
“Mbushni gotat” Nexhmije Pagarusha & VioletëKukaj
“Mërgimtari”
“Moj bukuroshe”
“Mora testin”
“Mori syluaneshë”
“Mos kërko”
“Një lule”
“Një lule në Gostivar”- Bashkim Paçuku & Nexhmije Pagarusha
“Një mend qenke si më kanë thënë”
“Një pikë vesë”
“Oj Lulija Jonë” - NexhmiePagarusha
“Orfeu i zi”
“Për ty vuaj, për ty këndoj”
“Perëndeshë e bukurisë më je” me Liliana Çavollin
“Prej së largu të dashuroj”
“Qengji i vogël”
“Rini e humbur”
“Sytë për ty i kam të njomë”
“Ti more djalë”
“Unë ty moj të kam dashtë”
“Vaj si kënka ba dynjaja”
“Vajza e gëzuar”
“Vetë ke mbetë”
“Vjollce”
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Fotografitë janë siguruar nga arkivi personal i Nexhmije Pagarushës, dhe nuk përmbajnë data apo 
emra të autorëve. 
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Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare  e Kosovës “Pjetër Bogdani”

78(496.51)(092)
929(496.51)Pagarusha, Nexhmije

Maxharraj, Shaban
Nexhmije Pagarusha / Shaban Maxharraj, Elvira 
Berisha. -  Prishtinë : Integra, 2019. -138 f . : ilustr. ;  
24x24 cm.

1.Berisha, Elvira

ISBN 978-9951-8941-5-9
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Republika e Kosovës
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 
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