
Poezia e Agollit  

Poezia e tij është e thjeshtë dhe e bukur, ai shkruan për njeriun e thjeshtë: punëtorin, 

fshatarin, mësuesin dhe lajtmotiv i poezisë së tij bëhet toka, që ka dy kuptime : tokë 

e buke dhe tokë- atdhe ku personazhi i kësaj poezie deklaron “Unë për gruan e 

tokën e lë kokën”. Agolli i bë poeti i tokës dhe i dashurisë për të, shkrimtari i filozofisë 

dhe i dhimbjes njerëzore. Vepra letrare e Dritëro Agollit krijoi traditën e re të letërsisë 

shqiptare. Ajo na bën të ndihemi me dinjitet përballë botës së madhe.  Agolli u shfaq 

në letërsi si një autor me kërkesa të larta për poezinë. Ai synoi një poezi më të 

përveçme, me më shumë individualitet. Agolli krijoi poezinë e "un-it", përkundër 

poezisë së "ne-ve", që shkruhej "për të bashkuar masat". 

Agolli krijoi një model të ri vjershërimi në problematikë dhe në mjeshtërinë letrare, 

gërshetoi natyrshëm vlerat tradicionale të poezisë me mënyra të reja të shprehjes 

poetike 

Agolli nuk është shkrimtar i laboratorit, por një njeri që lëviz vazhdimisht prandaj 

thekson “Poezia nuk shkruhet me këmbë në legën” Ai mendon se boshti i poezisë 

është heroi lirik i cili sipas tij, është motori poezisë. 

Poezia e Agollit krijoi një model të ri vjershërimi në problematikë, në shqetësime dhe 

në mjeshtërinë letrare. Me krijimtarinë e vet Agolli ka treguar se di të rrezikojë në 

letërsi.. Agolli krijoi një poezi antologjike me motive të përditshmërisë së jetës. Kjo 

poezi ka ndikime të drejtpërdrejta prej poezisë popullore, nga ajo e Naimit e 

Poradecit dhe poetëve botërorë. Kjo poezi emancipoi në tërësi mendimin letrar në 

Shqipëri dhe futi frymën e konkurrencës për ide të reja dhe cilësi në art.  

Vëllimet poetike të Agollit janë :  “Në rrugë dola” e botoi në vitin 1958, pastaj “Hapat 

e mia në asfalt”, “Shtigje malesh dhe trotuare”, “Devol- Devoll”, Nënë Shqipëri”, 

“Udhëtoj i menduar”, “Pelegrin i vonuar”, “Fjala gdhend gurin”, “Lypësi i kohës”, 

“Fletorkat e mesnatës”, etj.  Vepra e fundit poetike të cilën autori e botoi në 85-

vjetorin e tij të lindjes është ajo me titull “Më prit edhe pak”, të cilën siç deklaron ai, ia 

kushton të dashurës së tij Sadijes, të cilën e pati bashkudhëtare të jetës për më 

shumë se gjysmë shekulli.  

Në vëllimet më të fundit poetike, Agolli s'ka pushuar së qeni një poet mjaft popullor, 

që s'mban kurrfarë distance me lexuesin e thjeshtë; që dhimbjen, gëzimin dhe 

dobësinë njerëzore i merr si ndjenja universale dhe i shkrin me filozofinë jetësore. 

Agolli që nga fillimet e deri më sot mbeti një poet i dhimbjeve të mëdha për 

udhëkryqin e historisë shqiptare. Asnjë poet më shumë se Agolli nuk e ka të 

shprehur kaq me sinqeritet dobësinë e vet njerëzore. 

Më ndodh sikur s'jetoj në vendin tim, 

Por në një vend të huaj dhe të largët... 

(Sikur s'jetoi në vendin tim) 



... Dhe gishtat kërcas si kokrra arrash të forta 

Është koha kur mblidhem shuk nën peshën e natës 

Dhe pres i friksuar kusarët të vijnë te porta 

(Është koha) 

Po iki me trishtim i zhgënjyer nga miqtë, 

E mbylla dhe derën që rrinte e hapur... 

... Diku në një skaj të largët do prehem 

Me qafën e futur në jakën gri të xhaketës... 

( Trishtimi) 

Gjatë 40 vjetëve krijimtari, poezía e Dritëro Agollit ka ruajtur disa tipare përveçuese, 

të cilat janë të pranishme vijimisht: kultin e tokës dhe të bukës, shenjtërimin e 

natyrës dhe të njeriut, raportin vetjak me botën, mitin e dheut të të parëve dhe të 

historisë së tyre, përmasën e një të ardhmeje optimiste dhe zhgënjimin për humbjet 

e së shkuarës. 

 

Më poshtë po japim disa poezi të Agollit. 

Kur të Jesh Mërzitur Shumë 

Këtu s'do të jem, do jem larguar; 
Nën tokë i tretur si të tjerët, 
Në kafenenë e preferuar 
Nuk do më shohin kamarierët. 

Dhe nëpër udhët ku kam ecur, 
S'do ndihet kolla ime e thatë, 
Mbi varrin tim do të rrijë i heshtur 
Një qiparis si murg i ngratë. 

Ti do trishtohesh atëherë, 
Se s'do më kesh në dhomë të gjallë, 
Dhe, kur në xham të fryje erë, 
Do qash me erën dalëngadalë. 

Po kur të jesh mërzitur shumë. 
Në raft të librave kërkomë, 
Atje i fshehur do të jem unë, 
Në ndonjë varg a ndonjë shkronjë 

Mjafton që librin pak ta heqësh 
Dhe unë do zbres, do vij pas teje; 
Ti si dikur me mall do qeshësh, 
Si një blerim pas një rrëkeje. 



 

 

MOS MA KUJTO  

E shkuara ka çaste dhe orë të hidhura, mos ma kujto, 

për shembull, më pe me duar të lidhura, mos ma kujto! 

Për shembull më pe në rrugë të pirë, mos ma kujto, 

Të pirë e të humbur, të sharë e të grirë, mos ma kujto! 

Për shembull më rrahën dy-tre vagabondë, mos ma kujto, 

Tek shihja një grerëz tek rrinte mbi gonxhe, mos ma kujto! 

Për shembull pësova diku një disfatë, mos ma kujto, 

Dhe gjumi s’më zinte me ditë e me natë, mos ma kujto! 

Për shembull më pe duke ecur e qarë, mos ma kujto, 

Mbështetur pas murit me zemër të vrarë, mos ma kujto! 

Për shembull më pe duke ngrënë e gënjyer, mos ma kujto, 

Të prishur, të shthurur, të rënë e të thyer, mos ma kujto! 

Për shembull në shtrat s’u bëra për burrë, mos ma kujto, 

I turpshëm u drodha si qengj nën lëkurë, mos ma kujto! 

E shkuara ka orë dhe çaste të hidhura, mos ma kujto, 

Ka drojtje dhe heshtje kur lipsen të thirrura, mos ma kujto! 

https://observerkult.com/dritero-agolli-mos-ma-kujto/ 

https://www.teksteshqip.com/dritero-agolli/poezi-100198.php 

 

I Përndjekuri i Dashurisë 

Unë jam i burgosuri yt 
Rroj me prangat që ti më ke vënë 
Po çudi as qelia s'më mbyt 
Dhe s'më mbyt as dritarja e zezë 

https://observerkult.com/dritero-agolli-mos-ma-kujto/
https://www.teksteshqip.com/dritero-agolli/poezi-100198.php


Kur ti prangat m'i hodhe në mish 
Unë i putha duart e tua 
Është rast i pashembullt ta dish 
Që xhelatin ta puth a ta dua 

I përndjekuri yt erotik 
I përndjekur të mbetet gjithmonë 
Erotim i mirë a i lig 
Hidhmi duart në fyt, torturomë 

Ky burgim sa do zgjasë s'e di 
I përjetshëm do kisha dëshirë 
Veç ti eja më shih në qeli 
Të përndjekurit tënd i vjen mire 

 

Pelegrin 

Unë jam prej kohësh pelegrin 
Udhëtar në vendin e shpresës së thyer 
Jam ndarë padashur nga karvani im 
Mes shtigjeve nga vapa e shirat gërryer 

kërkoj karvanin tim në rërë e në shpat 
karvanin që e ka ndërruar drejtimin me kohë 
Ndaj në udhë jam krejt i humbur, jam fillikat 
Me shami të grisur lidhur në kokë 

Për ujë buza ime u bë zhur 
Dhe sytë më shpojnë nga shterrja e lotit 
Me duhet të arrijë karvanin e tretur qëkur 
Çapitur mes vapës, mes shiut e të ftohtit 

Unë jam prej kohësh pelegrin 
Shtegtar i karvanit të humbur 
Dhe bart në kurriz një premtim 
Të dhënë në hirin e gjyshërve të mundur. 

 

------------------------------------- 
Në gjithë rrugën krijuese prej afro një gjysmë shekulli Agolli ka gjetur rastin t'ia 
shprehë lexuesit raportet e veta me poezinë. Ky është një dialog i gjatë dhe i 
vështirë. Diku poeti ndihet keq se ka krijuar një poezi që i ngjan natyrës dhe nuk 
mund të imitohet; diku tjetër përqesh poetët e rinj mburravecë, që mendojnë se brezi 
i mëparshëm mbase u ka zënë rrugën; diku i lutet poezisë si shenjtit që t'i vijë e 
mbarë dhe e vetvetishme; diku i bën paralajmërim të sertë lexuesit që të mos e 
shkojë nëpër mend se poeti është plakur. "Pelegrini" është një poezi, në të cilën 
Agolli, pas një stine të vështirë kulturore, përpiqet të rikapitulojë vlerat e artit të tij, 



duke ia qarë hallin edhe rrugës së tij të jetës. 
Pelegrin i kohërave, poeti përjeton një çast të dhimbshëm. Ai e ka humbur karvanin, 
nuk i ka më pranë ata që i kishte pasur pranë si misionarë të të njëjtit urdhër. 
Trauma është e rëndë, por poeti guxon të ftojë lexuesin të besojë tek rilindja, tek 
amanetet e gjyshërve 

Trishtimi 

Po iki me trishtim i zhgënjyer nga miqtë 
E mbylla dhe derën që rrinte e hapur 
Për lajkatarët, për rrenacakët e smirëzinjtë 
Që shtireshin engjëj të dashur. 

Ku vete s'e di , veç s'dua të kthehem 
Sërishmë në rrenat e jetës 
Diku në një skaj të largët do prehem 
me qafën e futur në jakën gri të xhaketës 

 


