Me Kanun e pa duvak, nuse në New York

Bajrush Morina - New York - (Bazuar në një ngjarje të vërtetë!)
"Hi! Po më martojnë sot! Po m'bajnë nuse me zor!"
"Pse? Si ashtu? Ku je tash?"
"Jam në restoran, në një dhomë të pritjes! Po pres krushqit me ardhë me m'marrë e me m'dërgu te shtëpia e burrit!"
"No, way! Me prit, po vij me të marrë!"
Pas pak minutash ajo zhveshi fustanin e bardhë të nusërisë, u vesh në rrob sportive dhe përmes dritares së banjos së katit të parë, doli në rrugë, ku po e priste ai.
Fishkëllima e gomave të veturës dhe zhurma e motorit ishin shenja se Ajo dhe Ai tashmë po largoheshin nga restorani ku ishin mbledhur qindra dasmorë për të përcjellë e për të marrë nusen me duvak!

2.
Salla e restoranit po mbushej me dasmorë. Po këndohej e po vallëzohej njëkohësisht. Burra të veshur me rroba solemne, nuse të martuara e vajza beçare po vallëzonin vallen e nusërisë.
Në krye të vendit, rrinte kryekrushku! Ai ishte një burrë i dokshëm, i gjatë, paksa i thinjur që kishte rreth të 60-tat, por që duke më i ri, aq më tepër që ishte rregulluar e veshur me rroba solemne. 
Herë pas herë hedhte vështrimin tej dritareve të sallonit të dasmës për të parë se kur po vinin dasmorët të merrnin nusen. Disa të tjerë i afroheshin dhe e përshëndetnin ngrohtësisht, edhe si kryekrushk edhe si malësor i vendit.
Derisa po i hedhte një vështrim anembanë sallës së dasmës, në drejtim të tij, pa se po i afrohej vëllau i nuses. Dukej jo në qef e madje bukur i mërrolur!
"Kryekrushk, a mund të bëjmë një llaf veç unë e ti! Na ka ndodhur një taksirat!'
"Çfarë taksirati he burrë, në ditën e dasmës?" i ka ktheu kryekrushku!
Që të dy u larguan nga salla drejt një dhome të vogël, veç ata dy.
"Kryekrushk, na iku nusja!"
"Ça thua he burrë? Si iku nusja? Ku shkoi ajo dreç? Si nuk e patë kah iku?, vazhdonte pa u pra pyetjet e tij kryekrushku ndaj vëllaut të nuses që ishtë bërë vrerë në fytyrë e që më shumë rrudhte krahët se sa që arrinte t'u jepte përgjigje të gjitha pyetjeve të Kryekrushkut.
"Iku për dritare të banjos. Kishte zhveshur fustanin e nuses në një nga dhomat e katit të parë dhe për dritare kishte dalë në rrugë. Aty e kishte pritur i dashuri i saj spanjoll dhe që të dy ishin larguar me shpejtësi me veturë. Askush nuk e kishte vërejtur gjithë këtë ngjarje. E para mori vesh nana. Ajo kur u fut në dhomën ku qëndronte nusja, pra vajza e nanës e motra ime dhe kur kishte parë duvakun përtoke ishte tmerruar. Erdhi e më kërkoi me vrap dhe më ftoi të shihja "taksiratin" me sy. Në mes të dhomës pashë duvakun e saj e në banjo pashë dritaren e hapur, prej nga ishte larguar nga kishte marrë rrugë me të dashurin! Na mori fytyrën krushk! U bëmë gazi i botës krushk! Si do t'ia bëjmë hallit tash o krushk?, ishin pyetjet që i drejtoheshin pa u ndalë, kryekrushkut!
Ai nuk po mund të besonte se kishte ndodhë diçka e tillë! Pse nuk iku më herët dreçi po ditën e dasmës? Si na e bani këtë punë he djalli e marrtë. Po ka zakone të randa për këtë punë o djalë? Krushqit pa nuse nuk kthehen në shtëpi. Kjo punë o rregullua edhe me Kanun *1. Do bahet gjaku deri n'gu o djalë, se kështu o tradita"...po shfrynte me mllef kryekrushku dhe po luante kokën herë majtas herë djathtas në shenjë nervoze.
"Si do t'ia bajmë ksaj pune o djalë? Heu dreç o punë si m'zuni taksirati edhe mua n'kto punë. Po m'thoshte gruaja, hiqu kësaj pune o burrë se kanë ndryshu kohnat, po une nuk e dëgjova gruen time..." po bluante në kokë e po bëlbëzante me za të ulët kryekrushku. Kishte vënë dorën mbi ballë dhe po mendohej!
"Dogjo ore djalë, bane gati një vajzë tjetër? A ke ndoj motër a kushërinë të gatshme për martesë?
Vëllau i nuses u step nga kjo pyetje e papritur e kryekrushkut. E mendoi pak pyetjen dhe tha:
"Kam motrën, dy vjet më të re!"
"Bëje gati shpejt se erdhën krushqit e na përpiu e zeza! Shpejt!" shfryu me za pak më të naltë Kryekrushku dhe nga gëzimi që bëri zgjidhjen e duhur në momentin  e duhur, u ngrit nga karrika dhe mori të dalë nga dhoma e të ulet prapë në vendin e kruekrushkut.
"Po kjo nuk është e bame nuse, he burrë, do kohë me rregullua e me ba nuse?"
"Veshnja fustanin e bardhe e venja n'kokë jo një po dy shami të kuqe e mos e leni kend me shplua nusen deri sa të shkojë të shpija e burrit. Atje le të bahet çka të bahet veç krushqit të marrin nusen e të mos plas belaja këtu.
A është vajza këtu, thirrmna ijehrë të flas vetë me të!"
Pas pak para tij doli vajza, motra e nuses që kishte ikur nda dasma. Ajo dukej sa e hutuar sa e trishtuar pasi kishte dëgjuar për veprimin e motrës në ditën e dasmës së saj.
"Ndigjo këtu oj vajzë. Ti sot ke dy munsi: O me ba gjakun deri n'gu k'tu, o me pshtu krejt familjen tate e krejt k'ta dasmorë nga belaja. Veshu shpejt e shpejt e bahu nuse n'vend t'motres tate e nisu me dasmorë. Kur t'mrrish te shpija e burrit, ban çka të duash, n'të ardhtë shteku, ik edhe ti, veç shpëtona prej kësaj belaje që na ka gjet k'tu" po i thoshte Kryekrushku vajzës që po bëhej nuse për të shpëtuar ngatërresën e madhe mes dy familjeve të mëdha e të njohura në Nju Jork, që të dy familjet me prejardhje nga Malësia e Anës së Malit në Mal të Zi.

3.
Kur po i jepte dorën e përshëndetjes, daja i dhëndrrit, po i thoshte Kryekrushkut!
-Na e paskeni mundu nusen o Kryekrushk, po na duket e vogël dhe e hajthme prej shnete, o Çka i keni ba k'shtu nuses?.
-Ec he burrë së të ka lanë mendja. Nusja asht për merak. Për hajr u qoftë e udha e mbarë, i tha Kryekrushku dajës së dhëndrrit i cili po e priste te shtëpia një nuse tjetër, motrën e nuses së parë.
Pas nja dy jave edhe kjo krushqi u prish. Nusja iku nga burri, por me kryesorja u evitua belaja mes dy familjeve malësore.
Përplasja mes zakonit kanunor të Malësisë së Madhe me lirinë e sjelljes e lëvizjes në vendin me të lirë në botë, në Amerikë kanë "prodhuar" edhe ngjarje të tilla, sa të pabesueshme aq edhe të vërteta!

*1 NYE I SHTATëMBEDHJETë, - Libër i Tretë - Martesa
Sheji, pika 43. Vajza nën unazë nuk ka tager me lshue djalin
-Po s'ndigioi vajza me shkue m'at fat, qi e pat xanë, edhe me perdhuni do t'ia apin atij, qi ka xane me "Fishek me shpine" e per n'i rafte per sy vajza tue hikun, ky e vret me fishek të prindës së saj,e gjaku i vajzës shkon hupës, per arsye qi me fishek të yne e vrau" (Kanuni i Lekë Dukagjinit, Gjonlekaj Piublishing Compsny, New York, 1989, fq27 )


