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Ki guxim, Sofia, dhe lufto kundër dëshpërimit dhe mendo
se ai engjëlli i vogël i vdekur nuk vuan më dhe që ti gjatë
jetës i ke falur çastet më të bukura. – „Atë që njeriu dëshiron me mall, e humbet përjetë. Ajo që mund të vajtohet,
edhe ajo humbet, mëshira e fatit zhduket lirshëm dhe, po
të kërkohet, na ikën si era“, teksa i thosha këto fjali dje në
skenë, m’u desh të mendoja për ty dhe për dhimbjen tënde. Njëmijë puthje, Sofia, lamtumirë!
Moisiu në një letër që i shkroi së motrës
Pragë, 2 qershor 1902
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Princi ushtron profesione të ndryshme. Janë të çuditshme këto punë të paguara keq, si argat krahu, sepse ai
duhet të fitojë të holla. Princi mban një mantel të vjetër
dimri dhe këpucë të arnuara dhe merr një hije në mushkëri, e cila i mbetet shoqëruese e pandarë për gjithë jetën.
Princi ka fat, sepse, në të ardhmen, po qe se është e
domosdoshme për shëndetin e tij edhe ashtu të dobët,
mund t’i bartë shpenzimet në sanatoriumet e Zvicrës e të
Schwarzwaldit. Fama që i paraprin dhe të cilën familjarët
dhe bashkëshortet e qëndisin edhe më shumë, do të tejkalohet nga realiteti dhe duhet të pranohet se ishte edhe më e
madhe. Ai do të jetë një princ, Princi Moisi, aktori fisnik.
Ai kishte vuajtur nëpër shkollat e Gracit, të Durrësit
dhe të Trieshtës, ka një baba të sëmurë, që jeton larg tij,
një baba pranë të cilit kaloi një fëmijëri indianësh dhe të
cilit i shkruante letra të ftohta e dëshpëruese: „Festa e Vitit
të Ri po afrohet dhe unë nuk mund veçse të mendoj për ty
dhe të të dëshmoj dashurinë time përmes sjelljeve të mira.
Të uroj shumë, shumë vite të lumtura në rrethin e të
dashurve të tu dhe ne kemi dëshirën që të gëzohemi me
fatin që të të kemi baba edhe për shumë vite. Këto dëshira
t’i dërgon biri yt më i vogli, i cili të mban në zemër, Aleksandri.“ Ai ka motrat, të cilat ishin si mamaja, e urdhëronin dhe e ngacmonin, me një dashuri tiranike. Kishte
dëgjuar atë që pat paralajmëruar nëna: të shkohet drejt
Vjenës! Në Vjenë jetojnë të afërmit që u kishin ofruar
ndihmë. Gjendja ekonomike e familjes keqësohet aq rëndë,
saqë një fillim i ri si të panjohur në kryeqytet, krahasuar me
një qëndrim të pashpresë në Trieshtë, është më i fortë.
Sërish vendos mamaja. Ashtu si edhe në vitet e para të
martesës, kur kundërshtonte kushtet jetësore primitive në
Shqipëri, mbrohet nga varfëria, që sidomos asaj, si një ish
qytetare e pasur e qytetit tregtar të Trieshtës, i dhimbte më
fort. Ç’kërkon një familje edhe ashtu pa të zotin e familjes
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në një port të tillë? Në Trieshtë bëhen pazarllëqe. Për
Moisitë nuk ka më mundësi për ndonjë tregti.
Në vitin 1898, ata mbërrijnë në stacionin e trenit në jug
të Vjenës, në një kupé të klasës së tretë. Në rrethin e tretë
të qytetit gjendet një banesë me dy dhoma të vogla. Një
kushërirë e mamasë dhe motër e një ministri, Emili
Mataja, ka mundësi t’u gjejë nga një punë të thjeshtë vashave Moisiu. Alessandro kalon në orët e italishtes, një
ide kjo e guximshme dhe dëshpëruese. Gjermanishtja e tij
çalonte dhe rënkonte. Mirëpo familja e pasur dhe me
ndikim dhe, së fundi, edhe e ëma e pranojnë planin e
çmendur: Djaloshi do të bëhet këngëtar opere. Zëri i tij
është i bukur, magjeps, sikurse fotografitë e tij. Mund të
sillet si shembull portreti në Fyellin magjik të Moxartit.
Më në fund, po lëviz diçka. Moisiu e kalon provimin pranues në Konservatorin e Vjenës me bravour. Profesorët
janë të mahnitur nga zëri prej tenori i këtij ëndërrimtari
dhe e pranojnë. Familja nuk kishte të holla për shkollim.
Moisiu kapërcen çdo masë me këtë veprimtari të re dhe
nuk ka pikë vështirësish të këndojë disa partiturave opere
pasditeve. Mësuesit thoshin se është një talent natyror i
egër, por pa disiplinë, dhe se këndon vetëm ashtu, pa kontroll. Kur ka mundësi, ai braktis orët e mërzitshme të ushtrimeve; teknikat e frymëmarrjes nuk kanë pikë vlere për
të. Ai nuk do dhe nuk mund të mësojë. Jo teori dhe jo sipas rregullave akademike.
Shkon çdo mbrëmje në shtëpinë e operës Hofoper, ku
fiton disa grosh si duartrokitës dhe shikon vajzat e bukura.
Gjatë një shfaqjeje të Faustit të Gunosë goditet si nga rrufeja. Është i mahnitur nga fqinja e tij, edhe ajo ia kthen
shikimet në errësirë, pëshpëritin me njëri-tjetrin, ai ia merr
dorën dhe nuk ia lëshon më deri në pushimin mes akteve.
Drita ndizet dhe mahnitja vetëm sa shtohet. Por zonjusha
nuk dëshiron të shëtisë nëpër korridorë. Ajo nuk e pranon,
sipas tij ca si tepër ashpër, as ftesën për një shëtitje në
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Wienerwald të nesërmen. Ata mbeten ulur edhe pasi mbaron shfaqja dhe pasi Moisiu e kreu detyrën e tij si duartrokitës në Hofoper. Tani ai ngulmon që ta përcjellë pak për
në shtëpi, por ajo i lutet: Unë nuk vij me ju! Ai nuk dorëzohet. I rrëmben nga dora letrën e garderobës dhe kthehet
ngadhnjimtar me mantelin e saj. Në këtë çast, ajo ngrihet
nga karrigia në galerinë e katërt dhe çalon drejt tij. Një
mangësi ecjeje! Një këmbë e paralizuar! Ai i hap sytë, i
zhgënjyer, i ç’mahnitur, i turpëruar, dhe s’gjen asnjë fjalë
përshëndetëse. Ndërsa ajo çalon më tutje...
Ai nuk e harroi gjithë jetën. Kështu thoshte Kazanova
Moisi. Gjithmonë kish dashur të kërkonte ndjesë për atë
gabim të tmerrshëm. Shkruan pas një çerek shekulli pas
asaj nate në operë në një letër kujtimesh. Ai që kurrë nuk
fliste për gratë e veta. A ishte ajo e para, së cilës ia pat
thyer zemrën? A dëshironte që ta përjetësonte këtë grua,
ngaqë as emrin nuk ia dinte dhe nuk mund të demaskonte
askënd me këtë pranim të vetin. Apo thjesht mburrej gjer
në qiell me atë ndjenjë gjoja-turpërimi dhe shtirej si i
ndjeshëm: „Gjatë gjithë këtyre viteve e kam kërkuar këtë
qenie të gjorë.“ Hirushja dhe princi! Dhe ata që e kishin
njohur, sidomos gratë, flasin për të si për një njeri tejet të
dashur, të kujdesshëm, zemërgjerë dhe shumë të thjeshtë.
Dhe se gratë pikërisht për këtë e kishin dashur, këtë burrë
joshës. Princi që i mësoi gratë të falnin.
Çdo mbrëmje punonte në operë dhe gjatë ditës kishte
gjetur një punë me pagesë të vogël, për të cilën i nevojiteshin disa aftësi aktrimi: qëndrimi, dinjiteti, por gjatë
këtyre roleve duhej të heshtte. Moisiu punonte si ndihmës
në një ndërmarrje shërbimesh mortnore në varrezat
qendrore të Vjenës. Këtu ndihmësit e funeraleve quheshin
Pomp-Funebrer. Në këtë qytet nuk kishin vetëm kult ndaj
teatrit, por edhe kult ndaj vdekjes. Vdekja zë një vend të
rëndësishëm në këtë qytet, e pikërisht për këtë arsye ekziston edhe një muze kushtuar funeraleve. Për princin, për

53

princin danez, Hamletin e ardhshëm, puna si ndihmës në
ndërmarrjen shtetërore të varrimeve ishte një parastudim i
shkëlqyer. Moisiu nuk do të bëhet një aktor morbid
shkundullues, por një artist që, falë gjallërisë së tij, do t’i
qëndrojë vdekjes shumë pranë. Se çka fshihet në të, as ai
vetë nuk e di fort mirë: „Ajo që më vinte në lëvizje ka
qenë një fuqi e errët, e cila, në çastin e duhur, më ndihmonte të veproja ashtu si duhej.“
Në Konservator, studentët e tjerë e këqyrnin Moisiun si
tejet të motivuar, të ekzaltuar, të dashur, ndërsa privatisht:
të tërhequr, dhe ishin të bindur se shumë shpejt do të
shërohej nga kjo çmenduri aktrimi. Profesori Forsten,
mësuesi i Moisiut, i jepte atij këshilla të mira, por që
tingëllonin gati si kërcënime: „Kështu nuk do të përparoni
fare. Me brimat tuaja marroke vetëm sa do të prishni
zërin.“ Disi çuditshëm ishte harxhuar zëri i tij, edhe pse
dëgjohej si zë i rrallë, por i ëmbël, kujton një student i
vitit të katërt të konservatorit, i cili e paskësh dëgjuar
atëherë në ndërtesën e vjetër të shoqatës muzikore dhe të
cilin e pyetën dy dhjetëvjetsha më vonë për Moisiun, për
aktorin e famshëm Aleksandër Moisiu.
A nuk kishte ëndërruar si pesëmbëdhjetë-gjashtëmbëdhjetë vjeçar që të fillonte një arsimim muzikor në Milano? A mos vallë kishin formuar mësuesit e të kënduarit
një zë që do të rritej nëpër ngrehinat e operave? Profesori
Forsten e ndërpret orën e ushtrimeve. Mbështetet mbi piano. Në fund të semestrit të parë e kishte humbur durimin:
„I dashuri im Moisi, hiqeni nga koka karrierën e këngëtarit. Me zërin tuaj nuk do të bëhet gjë.“
Ende jo kurrfarë karriere. Ky lloj jete i ngjante një prove teatri, që pas dy-tri skenave të para nuk vazhdohet. Fillohet nga e para, sërish nga e para, pa asnjë shpresë përmirësimi në aktin pasues. Vetëm kjo, qëndrim në vend, një
jetë si një eksperiment shkencor, i cili sërish duhet të ndërpritet, ose si një lidhje dashurie, e cila mbetet në kokë, pasi
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të dashuruarit ende nuk arrijnë t‘i shprehin ndjenjat në fjalë;
në dramat e Çehovit nuk munden asnjëherë, duke ia ngulitur sytë njëri-tjetrit, vazhdojnë rrugën në vetmi.
Largimin qëllimmirë nga Konservatori pasi iu mor
vendi, Moisiu nëntëmbëdhjetëvjeçar nuk e përjeton edhe
aq keq. Ai e ka një pasion të ri, një ide të re, që duket të
jetë edhe më e krisur nga ato që kish provuar deri më tash.
Me zërin e tij si në të kënduar, me theks të fortë të huaj
jugor, konkurron në teatrin Burgtheater për shkollim në
aktrim. Me 1 dhjetor 1899 reciton para komisionit të regjisë. Reagimi i zotërinjve të Burgtheater-it është njëzëri: „I
papërshtatshëm për aktrim.“ Edhe më i rreptë dhe
shkatërrues është vlerësimi që gjendet i dokumentuar diku
tjetër nga ajo kohë e errët: „Për aktor i paaftë.“
Ai gjen përmes një studenti të konservatorit me emrin
Kracher, babai i të cilit ishte aktor, një vend si figurant në
Burgtheater. Këtë punë mund ta ruante edhe pas refuzimit
përçmues nga të mëdhenjtë e teatrit, edhe pas disa vërejtjeve për sjellje jo të përshtatshme. Njëherë Moisiu kishte
nisur të qante pasi qe prekur shumë nga ngjarja; një herë
tjetër kish harruar të zbriste, pasi kish mbetur i shtangur
nga ngjarja dramatike, dhe u duhej ta thërrisnin që të dilte
nga prapaskena. Figurantët nuk kanë asgjë për të thënë në
skenë. Moisiu, ndonëse trupvogël, arrin të ketë një paraqitje të mirë dhe joshëse. Kjo e shpëton. Moisiu qëndron
mes popullit, herë si romak, herë si grek, herë si francez
në Cyrano de Bergerac.
Gruas së dytë të Moisiut, aktores Johana Tervin, i kujtohet shumë mirë kjo kohë: „Alessandro studionte me një
kolege pjesët nga Narziss dhe nga Rikardi III. Mësuesja e
re mundohej me mish e shpirt që t’ia përmirësonte sadopak theksin.“ Kuptohet pse Johana Tervini nuk e përmend se kush kishte qenë kjo mësuese e re. Maria Urfus
quhej ajo, dhe në vitin 1910 bëhet gruaja e Moisiut. Me
1911 u lindet vajza, Beate.
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Aktorët e Burgtheater-it, të verbër e të shurdhër nga
mendjemadhësia e tyre, nuk e vlerësonin këtë talent
marramendës që i kishte kapërcyer kufijtë si figurant dhe
kishte rënë në sy. Gjatë shfaqjeve, Moisiu i recitonte
vargjet nxitueshëm e me vrull; Shekspirin e përkthyer në
gjermanisht nga Schlegeli dhe Tiecku, e recitonte me
theks dhe me ritëm italian. I paaftë! I papërshtatshëm! Ky
teatër nuk i dha Moisiut asnjë shans. I mjaftonin rolet në
komedi dhe ku duhej të këndonte. Moisiu arnohej me role
të vegjël. Me Buka e mëshirës të Turgenjevit, një titull
programi. Dhe pasi lëvdohet nga një shkrim kritik i një
gazete, vetëbesimi i rritet gjer në qiell. Nuk mund ta ndalnin më ata mëkëmbësat e Burgtheater-it. Në vjeshtën e
vitit 1900, në Nussdorf, afër Vjenës, trupa e parë dhe e
dytë e Burgtheater-it ishte mysafire. Është një përpjekje
që të përkrahet ky teatër i vogël, që kishte vështirësi. Dy
ditë para shfaqjes, një aktor e refuzon rolin. Moisiu
shtyhet që ta marrë këtë rol. Spiegelbergu, në Cubat e Shilerit është roli i tij i parë klasik.
Këto role nuk ndryshojnë gjë në situatën vazhdimisht të
vështirë financiare. Në fund të vitit 1900, Moisiu ndërmerr një hap të pazakonshëm. I shkruan drejtorit të Burgtheater-it një letër, sepse i nevojiten të holla dhe ngaqë
ishte i bindur se duhej ta ndihmonin dhe se ia kishin
borxh. Moisiu i kërkon 100 korona, shumë kjo jo edhe aq
e vogël, po të kihet parasysh që paga e një figuranti për
një mbrëmje ishte 80 kreuzer. Ai shkruan se „vazhdimisht
është i brengosur për ushqimin“. Ai shkruan në vetën e
tretë, që nuk tingëllon shumë zyrtarisht dhe me më shumë
modesti. „Përveç kësaj, e mundojnë edhe disa borxhe të
vogla, të cilat, për shkak të rrethanave, nuk ka mundësi t’i
shlyejë.“ Ai shkruan me një gjermanishte të ngurtë, të
mësuar dhe jo pa shkëndija humori. „Të ardhmen e sheh
Fatziu ashtu si edhe të tashmen, sepse tani po afrohet dimri dhe ai përnjimend nuk ka asgjë për të veshur. Po të
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kishte mirësinë drejtoria e lartë ta aprovonte kërkesën e
tij, do të ishte një lehtësim.“ Ai nënshkroi me një „nderimet e mia të larta, Aleksandër Moisiu, anëtar i Trupës së
figurantëve“. Dhe ai ka fat. Inspektori i lartë Ferrari, përgjegjës për figurantit në Burgtheatër, e aprovon kërkesën:
„Figuranti Aleksandër Moisiu, i lindur në Trieshtë, është
një talent i madh dhe dëshiron të bëhet artist gjerman. Ai
meriton të përkrahet në synimin e tij, veçmas tani, kur e
kanë mbuluar shumë telashe.“
Jo, jo, nuk mund të quhet fat. Disa mendojnë se, në kësi
rastesh, luan rol dora e Zotit, që i ka përmbushur parashikimet. Se çfarë do të ndodhë tani me të krisurin figurant në teatër, me Aleksandër Moisiun, i cili sa rrëshqet
rastësisht, aq edhe turret në teatrin e madh, ndodh me
ndihmën e magjisë, të cilën Moisiu e ka me tepricë. Një
princ është gjithmonë një premtim, që natyrisht nuk duhet
të mbahet prore, edhe atëherë kur princi do të vuajë
shumë. A të ftohet engjëlli i Rilkes? Në ndërrimin e shekujve, Vjena është një qytet që sjell letërsi të re, art të ri
dhe muzikë të re. Fillestarin Moisi nuk e ndihmon shumë
kjo gjë. Ai nuk ka qasje në këto rrethe artistësh. Adhuron
Wagnerin, Verdin, Shekspirin dhe ç’i duhet një aktori të
ardhshëm, që është duke pritur role të mëdha, të sillet me
lule kënetash të avangardës? Ai njihet shumë më vonë me
Hugo fon Hofmanstalin dhe ky do të jetë një takim i rrufeshëm. Shumë, shumë më vonë. Veç kësaj, Teatri i
Vjenës rreth viteve 1900 është një mishërim tejet konservator i monarkisë austro-hungareze. Maks Rainhardi e
tërheq të renë në Berlin. Por, sipas mendimit të Moisiut,
qendër mbetet Vjena e vitit 1899, ku kthehet Jozef Kainci,
i rritur në Vjenë – aktori i parë gjerman i asaj kohe. Elegant, fisnik, stilist, një virtuoz i gjuhës gjermane, me një
intelekt të spikatur. Është njëzet vjet më i vjetër se Moisiu
dhe krejt i ndryshëm. Më tepër një ikonë, sesa një idhull.
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Kainci çmohet shumë. Moisiun e butë, gjithashtu, në një
kohë do ta admirojnë sikur të ishte toreador.
Rastësi, parandjenjë, fat – Moisiu flet një ditë prej
ditësh për një „pahir“, që atij do t’i lejohet të qëndrojë para Kaincit në Burgtheatër. Kainci luan Tartufin e Molierit,
mashtruesin bigot, Moisiu luan shërbëtorin Lorenc. Ai
është memec, i duhet vetëm të endet dhe të gungaçet dhe
të mos bëzajë. Por atij do t’i flasin. Moisiu sillet gabim.
Në një ngushticë tek hyrja, para shfaqjes, orvatet të hyjë
në bisedë me Kaincin. Kainci nuk e vë re fare. Kainci dhe
Moisiu dalin në skenë. Ky është ai çasti kur askush nga
publiku dhe asnjë i pranishëm në skenë dhe pas skenës,
asnjë drejtor teatri dhe asnjë kritik nuk e kanë idenë se
ç’do të ndodhë. Në fakt, asgjë fare. Dorëzimi i stafetës,
ndërrimi i brezit nga Kainci tek Moisiu nuk ndodh tani,
dhe s’kish si të ndodhte. Por ka ndodhur diçka tjetër,
diçka vetëm mes tyre. Moisiu e adhuron nga larg Kaincin,
me ngazëllim – dhe këtë e kupton aty edhe vetë Kainci;
Perandori i artit të aktrimit e vëren Moisiun. Ai vazhdon
me tekstin: „Lorenc, shërbëtori im, bëmi gati rrobat e pendesës.“ Moisiu kishte ngecur në admirimin e tij. Qëndron
si i gozhduar. Kainci e kundron, e sheh në sy këtë shërbëtor. Vazhdon me tekstin e vet. Belbëzon. I merret goja.
Më kot përpiqet sufleri, se Kainci nuk reagon ndaj atyre
pëshpërimave të çjerra. Kainci ka humbur orientimin.
Shërbëtorin e mbulojnë djersë të ftohta. Sa ka zgjatur ky
çast magjik? Kush tjetër e ka vënë re? Regjisori anash bën
një zhurmë. Vetëm tani Kainci e gjen fillin përsëri.
Kjo ndodhi shumë shpejt. Kjo skenë do të duhej të
shihej edhe një herë. Shfaqet Tartufi i Molierit, komedia
klasike. Pak para shfaqjes, Kainci kalon shuplakën sipër
një rrethoje prej druri, ia tregon regjisorit gishtat me pluhur dhe thotë se mund të kujdeseshin për më shumë pastërti. Moisiu përshëndet këtë kolegun mbretëror, por mbetet pa përgjigje. Të dy futen në skenë nga hyrja anësore,
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Moisiu pesë a gjashtë hapa pas Kaincit. „Lorenc,
shërbëtori im, bëmi gati rrobat e pendesës“. Pason një
lëvizje e lehtë anash, pasi duket se shërbëtori nuk vjen në
kohë, Kainci e ndjen që Moisiu heziton të shfaqet, atëherë
Tartufi i lëshon Lorencit një shikim si qortues e pyetës –
dhe topitet. Mbetet pa tekst.
Po çfarë pa ai që, qoftë edhe vetëm për një grimë, humbi të folurën? Grimë, por mjaft e gjatë, që t’u merrte
qetësinë suflerit dhe regjisorit. Çfarë kishte parë Kainci?
Si ëndërrimtarin, e zgjojnë nga gjumi i tij i shkurtër. Nuk
mund të flitet për një dashuri me shikim të parë, por për
një goditje rrufeje. A mos kishte qenë një engjëll, se
s’mund të ketë tjetër fjalë më të bukur për këtë ndodhi të
pashpjegueshme? Ose nëse vështrohet esull: për një çast,
Kainci e kish kuptuar se para tij qëndronte një talent i
madh, i veshur në kostum shërbëtori. Për këtë gjë ai nuk
do të duhej të qe habitur ashtu, të ishte lemerisur fare në
një skenë të hapur. Në historinë e Golemit të Gustav Meyrinkut, ai që takon sozinë e vet duhet të vdesë.
Kur Jozef Kainci qëndron si Tartuf në Burgtheatër është
dyzetvjeçar dhe ka edhe dhjetë vjet për të jetuar, me flokët
e gjatë, të rralluar, deri mbi supe dhe me vijë në mes. Me
një jakë të bardhë me dantella, si të një motre nderi,
ndërkaq Moisiu kishte gjallërinë e njëzet vjetëve dhe
rrezatonte një energji të veçantë.
Kjo nuk vinte nga vetëbesimi. Kainci ndjente vdekjen e
vet si aktor, ndoshta edhe si njeri, dhe kjo mungesë e
mbushte me krenari e jo me frikë. Por mashtruesi Tartuf
nuk ka asnjë përjetim si i Shën Pavlit të Damaskut, ashtu
siç nuk ka as aktori Kainc; sepse është ai tjetri, Moisiu, që
e përjeton këtë skenë me pafajësi dhe habi. Edhe për të, që
nuk di të tregojë se si ka ngjarë kjo punë, bota bën një
kthesë vendimtare. Jo atypëraty, por së shpejti. Shumë
shpejt. Të nesërmen figuranti duhet të shkojë tek drejtori i
Burgtheatrit, Shlenter. Moisiu pret një dëbim të menjë-
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hershëm nga puna. Kush kalon i pandëshkuar pasi të ketë
penguar rrethinën e Jozef Kaincit?
Shlenteri e pret me bujari. Por drejtori dyshon. Kainci i
madh i kishte thënë se mbrëmë kishte parë aktorin e së
ardhmes. Shlenteri heziton. Kainci i kishte thënë edhe më
shumë: „Moisiu nuk flet gjermanisht, por s’ka gjë. Unë do
t’ia mësoj. Ju do të shihni se theksi i tij ekzotik do t’i falë
gjermanishtes një tingëllim të ri. Dhe kjo fytyrë, këta sy,
ky shikim, kjo figurë ...“ Shlenteri është i mahnitur nga
Moisiu, por nuk do ta marrë në punë. Aleksandër Moisiu,
ashtu siç e deshi fati, nuk u bë kurrë anëtar i Burgtheatrit.
Vjenën e pushton më vonë vetëm si mysafir.
Moisiu i kalon shpesh paraditet në zyrën e agjentëve të
teatrit Levy dhe Mondshein. Levy dhe Mondshein e propozojnë në çdo teatër ku flitet gjermanisht. Asnjë drejtor
teatri nuk ia ofron mundësinë këtij aktori. Të gjithë e shohin Moisiun si të paaftë. Ai do të mund të shkonte në Olmuetz për dhjetë korona në muaj, por kjo pagë është qesharake, është një pagë për të vdekur urie, të cilën edhe
më i urituri e përçmon. Të bëhet ajo e drejta në çastin e
duhur, apo të lihet. Historia e Kaincit nëpër lakimet të rrugëtimit arrin skajin. Shlenteri nuk e do Moisiun. „Ju duhet
të punoni me veten tuaj. Ju duhet të shkoni në një teatër
province.“ Ai e dërgon Moisiun në Pragë, tek drejtori Angelo Neuman i Teatrit Gjerman. Edhe Kainci e rekomandon; Maria Urfus ka gjithashtu lidhje me Pragën dhe me
Neumannin. Nëse diçka lëviz, atëherë papritmas lëviz e
rrotullohet gjithçka.
Praga nuk është larg dhe vjen si një çlirim. Moisiu bën
jetë bohemi. Shkon nga një klub verërash në tjetrin. Pi me
vagabondë e mashtrues, kacafytet me policë. Vashave u
tregon përralla se si ai, në Shqipëri, punonte si shitës qilimash, ngarendte majë kuajve dhe lundronte me anije me
vela. Ai mbytet në borxhe, firmos fare pa u stepur, dhe
ftesat nga policia nuk janë të rralla. Ai pinte duhan,
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dashuronte, dehej, flinte gjithë ditën dhe harronte provat,
kujton Paul Lepini, një mik e bashkëpijetar i kohëve të
Pragës. Në Teatrin e Ri Gjerman luan Shilerin, Shekspirin,
Gëten, Nestrojin, Shniclerin dhe stërvitet në rolet e
pjesëve të kohës, titujt dhe autorët e të cilave sot nuk gjenden askund. Në të shtatëdhjetë rolet, të vogla e të mëdha,
gjatë viteteve të Pragës, mësoi zhgënjimin. Kalon edhe
nëpër suksese të vogla në këtë shkollë të ashpër.
E preokupon shtypin. Ky Moisi bie në sy me gjuhën e
tij të çuditshme, për shkak të temperamentit dhe instinktit
të tij. Vlerësohet si i mërzitshëm që e tepronte, mandej si i
dhunshëm, çuditen për theksin e tij hundor. Shkurt: „Z.
Moisi zgjon interesim edhe atje ku shfaqet si fillestar“,
shkruan në nëntorin e vitit 1901 Gazeta e Ditës e Pragës.
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