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Në s e n u k b ë n
për dashurinë,
je i humbur
Gazmore,

K

joshëse dhe pa komplekse.

jo është Leila Kraja apo siç e njohim të gjithë, Lei Kraja,
vajza e sportit, me shkodrançen amerikane, që nuk ngurron të shprehet pa doreza. Zakonisht, njerëzit që vijnë
nga jashtë i shohim me adhurim, ngaqë janë të lirshëm
në veprime dhe në atë çka thonë. Nuk stepen, të pranojnë
dhe dinë të bëhen shpejt pjesë e shoqërisë.
Fati e deshi që Lein ta njihja këtë shtator. Sigurisht, e njihnim njëra-tjetrën
nga larg, por këta njëmbëdhjetë muaj në rrugëtimin tonë të përditshëm
në “Ditë pas dite” ishin një hap më shumë në njohjen tonë. Te Lei gjeta
vajzën solare, të qeshur e çapkëne, që e do ekranin dhe mundohet të japë
më të mirën. Punon fort duke kërkuar çdo ditë më shumë, ashtu siç di të
bëjë mirë llogaritë se, për të qenë në ekran, duhen bërë disa balanca të
mira mes privatësisë dhe popullaritetit.
Në këtë intervistë jam munduar të tregohem asnjanëse, për të mos
dhënë nota miqësie. Jam përpjekur të sjell një kopertinë të freskët, jo
vetëm nga koncepti, por edhe nga intervista. Do ta quaja pa mëdyshje një
koktej vere me përbërësit e duhur: spontanitetin, feminitetin, karrierën,
miqësinë e mbi të gjitha përbërësin kryesor, dashurinë, të cilën Lei e
dhuron pa interes, duke dëgjuar gjithmonë, pikërisht atë, zemrën.
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Një koktej ALLA LEI
Si fillim, pse vendose të ktheheshe në Shqipëri?
Si e gjen veten një vajzë e rritur dhe e formuar
në Amerikë, në një ambient le të themi të huaj, si
Shqipëria? A të mirëpritën?
Ishte diçka pa plan, që vendosa të mos i shkoja kundër.
Mora një mesazh për një ofertë pune në Digitalb/Supersport, e cila m’u duk interesante. Pastaj projektet kanë
ndjekur njëri-tjetrin dhe ja ku jam . Fati është i çuditshëm. Fakti që vazhdoj të jem këtu, tregon shumë dhe u
jam shumë mirënjohëse bashkëpunëtorëve të mi.
Kush ta ka vënë emrin?
Emrin ma ka vënë mami, pasi adhuronte Erik Kleptonin dhe këngën “Layla”. Mundësia e dytë ka qenë
emri Sofi. Tani që adhuroj Sofia Lorenin do të kisha
dashur shumë ta kisha emrin Sofi.
Sa shkodrane e sa amerikane ndihesh në shpirt?
Që të jem e sinqertë, ndihem më shumë shkodrane,
sesa amerikane. Ndonjëherë mërzitem që kam harruar dialektin shkodran, por, nëse do të qëndroja disa
ditë në Shkodër, do të flisja si shkodrane e vërtetë.
(Qesh) A maj ta marrsha!
Të pëlqen kur të thonë “vajza nga Amerika”?
Nuk ka ndryshim për mua, përpos që kam ca lehtësira
kur udhëtoj nëpër botë. Ndërsa po të më thonë shkodrane, më ndrijnë sytë!
Cili nga prindërit të ka mbështetur më shumë në
karrierën televizive dhe cili nuk ka qenë kurrë
dakord që të ndiqje këtë rrugë?
Si fillim ka qenë e vështirë, pasi mami, duke qenë inxhiniere dhe biznesmene, ka dashur që unë të përqendrohem në formimin arsimor dhe të kem një profesion,
ndryshe nga ai i ekranit, ndërsa babi, ngaqë e nisa
karrierën televizive në fushën e sportit, ka qenë më
mbështetës. Po tani kam mbështetjen e gjithë familjes.
Në fund të fundit, ata duan lumturinë time.
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Aktualisht po studion për...
Kam mbaruar “Bachelor” për Biznes Ndërkombëtar
në “Arizona State University” dhe aktualisht jam duke
studiuar për master shkencor në “Digital Marketing”,
në të njëjtin universitet.

»

Ndonjëherë e ndiej veten si princesha e sportit
e më pëlqen shumë kjo ndjesi, ama mendoj
që kam mundësi të jap edhe në fusha të tjera të
televizionit, të cilat nuk i kam eksploruar ende.

«

Momenti i parë para kamerës... emocionet e para.
Si e mban mend veten?
Skandal, skandal, skandal! Kisha shumë probleme
me gjuhën dhe nuk flisja shqipe të pastër. Jam shumë
falënderuese ndaj kolegëve dhe eprorëve të mi, të cilët
patën durim të madh me mua. Mbaj mend që vetëm
dridhesha nga emocionet dhe bëja shumë gabime në
të folur.
Kush ishin ata që të dhanë dorën në fillim, për të
ngritur bazat e forta për më vonë?
Patjetër që Vera Grabocka, Dritan Shakohoxha, Ervin
Kurti, shoqet e mia, Sisilija, psikologia ime Keta dhe
Ketrina, e cila më jepte shumë kurajë dhe korrigjonte edhe shqipen time amerikane. Pastaj, sigurisht, ju
të gjithë e dini që është e pazëvendësueshmja Arjeta
Dhima, e cila edhe tani më mbështet në karrierë, për të
përmirësuar të folurën në gjuhën shqipe.
Si të njohin njerëzit më shumë, si vajza e sportit
apo si vajza seksi e sportit?
Më saktë, më njohin si vajza gazmore e sportit dhe
thonë që nuk ka një Lei Kraja të dytë në fushën e sportit.
Ti vetë si e njeh veten? A bën ndonjëherë analiza
me vete?
:) Ndonjëherë e ndiej veten si princesha e sportit e më
pëlqen shumë kjo ndjesi, ama mendoj që kam mundësi të jap edhe në fusha të tjera të televizionit, të cilat
nuk i kam eksploruar ende. Ku ka më bukur sesa të
njihesh si mbretëresha e televizionit! 😂
Nëse do të të bënin një ftesë për t’u rikthyer në
Amerikë, a do të zgjidhje të ktheheshe?
Patjetër që do ta pranoja, nëse do të më ofronin më
tepër nga çfarë kam këtu. Varet nga rrethanat.
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Sot fjalori yt në gjuhën shqipe është pasuruar me
fjalë të reja. Pse vendose të bëje një kurs gjuhe, të
njiheshe me gramatikën e saj?
Sado që jam munduar ta konsideroj të folurën si
armën time të fortë dhe atë çka më dallon nga të tjerat, mendova që një kurs gjuhe do të më ndihmonte për
ambiciet e mia të mëtejshme në fushën e televizionit.
Je e shenjës së Gaforres dhe fanse e çmendur e
horoskopit. Cilat janë ato karakteristika që pëlqen
më shumë te vetja dhe ato që nuk pëlqen? Ç’të ka
bërë ta duash kaq shumë horoskopin dhe të jesh
kaq e lidhur me shenjën tënde? Beson çdo gjë që të
thonë dhe lexon?

»

Do të doja
shumë të kisha
një fëmijë, mbi
të gjitha një
vajzë. Kështu e
kam imagjinuar
veten që e vogël
në këtë moshë.

«

Karakteristikat që më pëlqejnë më shumë te vetja
janë: besnikëria, fakti që gjithmonë ndjek zemrën dhe
humori. Gjërat që nuk duroj te vetja janë: ndjeshmëria,
butësia dhe padurimi. Me pak fjalë, një “Drama
Queen”! Nuk është se jam e fiksuar me horoskopin,
por e ndjek për gallatë. Është diçka që ma zbukuron
ditën.
Për Lein vlen zemra mbi mendjen apo e anasjella?
Çfarë mund të bësh për dashurinë?
Gjithmonë zemra mbi mendjen. Ata që nuk bëjnë për
dashurinë në jetë, janë të humbur. Gjithmonë do të jetojnë me pendesa!
Nëse do të të jepej mundësia të bëje një zgjedhje të
menjëhershme në këto çaste, cila do të ishte ajo?
Do të doja shumë të kisha një fëmijë, mbi të gjitha një
vajzë. Kështu e kam imagjinuar veten që e vogël në
këtë moshë.
Nga zgjedhjet te zgjidhjet: e ke të vështirë t’i gjesh
ato? Si përballesh në të shumtën e rasteve me
situata të cilat ndoshta s’janë dhe aq të mira?
I kam provuar të dyja, kam zgjedhur me zemër dhe
ka pasur edhe raste që jam detyruar të zgjidh duke
zgjedhur.
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Ke diçka për të cilën pendohesh? E ke ti diçka të
tillë brenda vetes?
Deri më tani nuk pendohem për asgjë, pasi kam bërë
çdo gjë me zemër dhe asgjë për interes. Kam qenë 100
% Leila Kraja.

»

Gjithmonë e kam adhuruar pjesën e
spektaklit. Shoh shumë ngjashmëri me
Sofia Vergarën dhe do ta shihja veten në
spektakle të ngjashme me ato që bën ajo.

«

Nga sa shfaqesh e njihesh, çfarë do të ndryshoje
në imazhin tënd, çfarë do të doje të njihnin njerëzit
më shumë dhe cila është ajo anë për të cilën thua
“janë me fat që s’e njohin”?
Unë e kam pranuar veten me të gjitha çfarë kam, dua të
ndihem rehat nën lëkurën time. Pak a shumë të gjithë
e kanë njohur çdo anë të mirë dhe jo të mirë të Leilës.
Nëse nuk do të ishe marrë me sport, çfarë do të
pëlqente të bëje?
Gjithmonë e kam adhuruar pjesën e spektaklit. Shoh
shumë ngjashmëri me Sofia Vergarën dhe do ta shihja veten në spektakle të ngjashme me ato që bën ajo.
Do të më pëlqente ta provoja veten në zhanre të tjera
të televizionit.
Pjata jote e preferuar
Mezet më pëlqejnë shumë, me ndonjë birrë dhe sigurisht me shoqëri të mirë.
Ëmbëlsira e preferuar
Pavlova dhe çokollata me gjalpë kikiriku. Vdes, vdes,
vdes për këto!
Ç’përfaqëson vera për ty si stinë?
Vera përfaqëson relaks pas një viti të gjatë dhe të
lodhshëm. Pikërisht një rikarikim me energji të reja,
për të filluar plot bateri një vit me projekte të tjera.
Po mbyll një sezon të suksesshëm në RTSH me
emisionin “Ditë pas dite”. Si je ndier në këtë
format ndryshe nga të mëparshmit?
Është një përvojë shumë e bukur. Mund të them
se është e para jashtë fushës së sportit dhe ka bërë
të më shtohet vetëbesimi si moderatore televizive.
Falënderoj shumë stafin dhe produksionin që më ka
mbështetur në këtë përvojë. Gjëja më e bukur që më
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dha ky format janë njohjet e shumta në të gjitha fushat
e jetës, duke filluar nga politika, arti, sporti, moda, të
cilat kanë krijuar ura të reja njohjesh në profesion.
Me të mbyllur sezonin, çfarë do të bësh?
Gjëja e parë që do të bëj është një relaks total. Pastaj
do të filloj të analizoj të gjitha mundësitë që kam për
sezonin e ri. Uroj që të bëj zgjedhjen më të mirë.
Në përgjithësi je vajzë solare, fal vetëm
buzëqeshje. A ka pasur raste kur ta kanë marrë për
dobësi këtë gjest?
Uf, jo ndonjëherë, shumë herë. Po unë vazhdoj përpara, përsëri me atë buzëqeshjen që më karakterizon, pa
u dhënë mundësi ta marrin për të mirëqenë për herë
të dytë.
Si është përditshmëria e Leit?
Çdo ditë është ndryshe. Varet nga angazhimet. Në
kohën e shkollës kam vetëm dy objektiva: punë dhe
shkollë. Daljet e mia gjatë javës janë të rralla, me përjashtim të eventeve apo aktiviteteve ku më ftojnë.
Fundjavat preferoj t’i kaloj me të afërm ose me njerëzit
e zemrës.
Si i pret sulmet mediatike që në njëfarë mënyre
kohët e fundit kanë qenë të shpeshta?
Në fillim më kanë lënduar shumë dhe nuk mund të
them që ka qenë e lehtë për t’i kapërcyer. Po duke pasur
pranë njerëzit e mi të zemrës, jam munduar ta vazhdoj
jetën pa u ndikuar prej tyre. Kush e njeh Leilën, e do!
Ç’do të thotë të jesh në kopertinën e revistës
Living? Si e prite këtë?

»

Daljet e mia gjatë javës janë të rralla, me
përjashtim të eventeve apo aktiviteteve ku më
ftojnë. Fundjavat preferoj t’i kaloj me të afërm
ose me njerëzit e zemrës.
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«

E dini që kjo është kopertina ime e parë? Si mund ta
shpreh gëzimin dhe kënaqësinë që ndiej?! Çastin kur
ma komunikuan që do të isha në kopertinën e revistës
“Living” u preka aq shumë sa nuk mund të ndaloja
lotët. Më dhuruat një nga kujtimet më të bukura të
jetës. Ju jam shumë mirënjohëse dhe shumë falënderuese!

LIVING.AL

13

14

LIVING.AL

VERË 2021

15

»

E dini që kjo
është kopertina
ime e parë? Si
mund ta shpreh
gëzimin dhe
kënaqësinë që
ndiej?! Çastin kur
ma komunikuan
që do të isha
në kopertinën e
revistës “Living” u
preka aq shumë
sa nuk mund të
ndaloja lotët.

«
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