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Si e kanë menduar puthjen e parë
gjimnazistet e Prishtinës?

Kur u puthëm –
i doli flaka dynjasë!

SI E KENI MENDUAR
TAKIMIN E PARË?
Donjeta: - Takimin e parë e kam 
pritur me një droje të madhe. Por, 
në kujtesë më ka mbetur takimi i 
tretë, atëherë kur edhe filluam të 

njiheshim paksa më mirë... 
Atë ditë, me njeriun e ëndrrave të mia, 
shkuam nga Prishtina në Prizren. Buzë 
lumit u rrokëm dorë për dore dhe fil-
luam të shëtisnim...
Tolja: - Takimin tim të parë kurrë s’e 
harroj... Edhe pse gjatë pushimeve 
veriore nuk u takuam shkaku se unë 
një kohë qëndrova për pushim me 
familje në Shqipëri, i paharrueshëm 
ishte momenti kur u ktheva nga 
Shqipëria dhe, të nesërmen, kur u 
takuam, ai më priti krahëhapur dhe 
me përqafoi me afsh.
Aurelja: - Takim i paharrueshëm për 
mua ishte ai i pari, në Gërmi. Po atë ditë 
m’i ledhatoi flokët dhe në shpejtësi më 
përqafoi... Pas pak, një re e dendur shiu 
erdhi mbi kokat tona dhe na bëri qull. 
U detyruam të strukemi nën degët e 
dendura të një lisi, si dy zogj.

SI E KENI MENDUAR 
PUTHJEN E PARË?
Donjeta: - Ndryshe e kisha men-
duar, por ajo ishte krejt ndryshe. 
Ishte e kundërta e asaj që e kisha 
menduar... 
Tolja: - Puthja e parë për mua ishte 
shumë e këndshme dhe më la për-
shtypje të paharruar. Ishte mrekulli... 
Mendoja se fluturoja...
Aurelja: - Si të mrekullueshme e 
kam pritur, por... E kam menduar me 
ledhatime, ashtu që puthja të jetë 
e ëmbël, si mjalti... Por, nuk ishte 
ashtu... 
Isha ndërmjet kënaqësisë dhe frikës 
se çka po bëja... A e kam mirë a keq? A 
po veproj mirë a keq? Ishte vetëm një 
çast që më bëri të hutuar... 

Diturie Haxhaj

Si e keni menduar 
takimin e parë? Si 
e keni menduar 
puthjen e parë? 
Këtyre pyetjeve u 
përgjigjen gjimna-
zistet e Prishtinës: 
Donjeta, Tolja, Au-
relja.
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Në ballinë

Zana Berisha e fitoi kurorën e më të bukurës së Kosovës në vitin 2018, 
ku edhe u shpall “Miss Universe Kosova”. Por, kjo nuk ishte rastësi, meqë 

Zana shkëlqeu dhe u veçua ndër të gjitha vajzat konkurrente në çdo 
paraqitje në skenë.

Zana Berisha, ish-“Miss Kosova 2018”,
imazh i kompanisë botërore

Pas shpalljes mis dhe përfaqësimit 
të Kosovës në nivel ndërkombëtar, 
bukuroshja sikur hoqi dorë nga bota 
e spektaklit, nga intervistat dhe çdo 
gjë që mund ta bënte atë një person 
publik e të përfolur në media. 
Pra, nuk i pëlqeu të jetë në qendër të 
vëmendjes, ani pse nuk i munguan 
ofertat dhe ishte e angazhuar në nivel 
ndërkombëtar.
E bukura Zanë shquhet edhe si vajzë 
shumë e përkushtuar ndaj familjes, 
madje është tejet punëtore. Ajo 
përherë është cilësuar si modeste dhe 
e sinqertë. Përtej asaj që di publiku, 
Zana është ekonomiste e diplomuar 
në drejtimin e menaxhmentit dhe flet 
rrjedhshëm anglisht. 
Pa dyshim, është vajzë pa komplekse, 
jo mendjemadhe.
Thënë ndryshe, Zana nuk ka të bëjë 
me paragjykimet mbi miset, që kon-
siderohen se “nuk ecin me këmbë në 
tokë”... 

KURIOZITETI
I ZANA BERISHËS
Kuriozitet i Zanës është pastërtia. 
Është e dhënë shumë në pastërti. Po 
ashtu, gatuan shumë mirë. Zanës i 
pëlqen e bardha, sepse simbolizon të 
mirën, paqen. 
Sidoqoftë, Zana, edhe pse kanë kaluar 
katër vjet pas triumfit në skenën “Miss 
Universe”, ende duket 100 për qind 
mis. E, po të garonte, sërish do fitonte 
titullin e njëjtë. 
Në anën tjetër, Zana është adhuruese 
e shpejtësisë dhe veturave të shpejta, 
gjë të cilën familja, miqtë dhe të tjerët 
që e njohin, ia konsiderojnë të metë. 
Thotë se shpejtësia i jep adrenalinë të 
jashtëzakonshme, andaj nuk mund ta 
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frenojë dëshirën për të vozitur shpejt. 
Përtej kësaj, është e dhënë në fitnes, por i 
pëlqen shumë edhe tenisi. 
“Miss Universe Kosova 2018” është ad-
huruese e filmave komedi, lexon romane 
nga autorë të huaj dhe vendorë. E,  këta të 
fundit janë favoritët e saj.

MOMENTI
MË I VEÇANTË...
Nuk harrohet dot momenti kur Zana 
Berisha, në “Miss Universe”, thirri fuqishëm 
emrin e shtetit të vet, Kosovës. Ajo thirrje, 
e që tregonte atdhedashuri, dëshirë për 
identifikim dhe krenari, pa dyshim, ka mb-
etur në kujtesën e publikut, të njerëzve që 
Zanën nuk duan ta kenë vetëm në kujtimet 
e tyre, por ta shohin më të përfshirë në 
fushën e modës, në botën e televizionit etj.
Dhe, koha ka ardhur, meqë Zana ka një 
ofertë nga kompania prestigjioze “YGI 
Group”, me seli në Nju-Jork, që i ofron 
bukuroshes kontratë disavjeçare që të jetë 
imazhi i kompanisë. “YGI Group” është kom-
pani e njohur që merret me ari, diamante e 
aksesorë të ndryshëm me vlerë.
Gjatë qëndrimit në Nju-Jork, ish-misi i 
Kosovës, ka marrë pjesë edhe në sfilata të 
ndryshme... 
Megjithatë, Zana, me të kthyer nga SHBA-
ja, ka pësuar një aksident jo të lehtë, për 
çka ka pasuar edhe një intervenim. 
Por, tash është mirë, si për nga shëndeti 
ashtu edhe pamja. Dhe, është e gatshme 
për aktivitete dhe suksese të reja... 
E, nëse u intereson statusi i saj, është single.

N. Neziri



Në vend se të jenë të privilegjuar...
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Janë dhënë shumë emisione tele-
vizive për luftën në Koshare, për 
thyerjen e kufirit shqiptaro-shqiptar, 
kufi që konsiderohej si më i tmerrshmi 
në botë, ku faktori njeri i dha kahun e 
duhur fitores. 
Për këtë luftë, më kishte folur men-
jëherë pas mbarimit të luftës më 1999, 
një luftëtar që kishte luftuar atje. Më 
tregoi në detaje edhe për vrasjen e 
hoxhës Jonuz Zejnullahu, nga fshati 
Skifteraj i Vitisë. Hoxha me bomba në 
dorë kishte hipur mbi bunkerët serbë, 
duke i vrarë ata dhe duke e vrarë edhe 
veten.
Ai, para se të vritej, veç sa kishte filluar 
punën si imam i xhamisë në fshatin 
e tij.

FËMIJA I DËSHMORIT 
RRI I STRUKUR...
Nejse, po e lidhi një storie të këtij 
tregimi me një storie fetare, e që bën 

pjesë në mrekullitë e profetit Mu-
hamed. 
Profeti i kishte parë për Bajram një 
tubë fëmijësh që luanin të lumtur. Por, 
në mesin e tyre sheh një fëmijë që 
ishte strukur e nuk luante me askënd.
“Po ti, pse nuk luan me fëmijë?”, e pyet 
profeti.  
“Mua më është vrarë babai në luftën 
e Bedrit, nëna është martuar, kurse 
burri i saj më ka përzënë nga shtëpia 
dhe nuk kam ngrënë as pirë, nuk kam 
as tesha për këtë ditë të shenjtë!”, ia 
kthen fëmija.
“A pranon të vish me mua dhe të 
bëhesh djali im dhe i gruas sime 
Ajshes dhe vëlla i Ihsanit e Hysenit?”, 
i thotë.
Djali i thotë po, me shumë kënaqësi, 
sidomos kur e kuptoi se fliste me të 
dërguarin e Zotit... 
Profeti e mori, e veshi djalin mirë. 
Fëmijët e panë të lumtur dhe i thanë:
“Çka ndodhi me ty? Deri para pak 

çastesh qaje, e tash dukesh më i lum-
tur se ne?!”.
Djali i dëshmorit u tregoi se ç’kishte 
ndodhur, e fëmijët i thanë: 
“Qysh nuk janë vrarë edhe baballarët 
tanë, që ne të bëheshim djemtë e 
profetit!”. 

PSE FAMILJET
E LUFTËTARËVE
JANË LËNË PAS DORE?
Pas lufte disa luftëtarë të Koshares 
kishin respekt shumë të madh në po-
pull. Por, me kalimin e kohës, duke u 
varfëruar e duke mos pasur, ata binin 
përditë e më shumë përtokë, aq sa 
nuk tregojnë as sa kanë vuajtur...
Pse?
Sepse, t’i thuash tash dikujt se jam 
filan komandanti, njerëzit ikin prej 
teje. Ikin duke menduar se ke të bësh 
me një dallaverexhi, fajdexhi…

S.

Fëmijët e luftëtarëve që luftuan hakikat
s’kanë gjë pos shpirtit!
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I PASHPRESI 
Pakënaqësia e qytetarëve, mosbesimi dhe 
zhgënjimi nga institucionet është gjithnjë 
në rritje...
Jeta e rëndë, e pandryshuar pas shpalljes 
së Pavarësisë qe 14 vjet rresht, ka bërë që 
edhe fjala shtet të mos ketë aq rëndësi, 
siç është dashur ta ketë, siç edhe e kemi 
menduar e pritur...
Në të gjitha institucionet tona, me ndër-
rimin e stafit politik, e që ndërrohet në çdo 
ndryshim qeverie, stafi tjetër punësohet pa 
kritere dhe në mënyrë jo transparente.
Rrallëherë institucionet tona shpal-
lin konkurs publik për punësim, ndërsa 
përditë punësohen punëtorë të rinj. Pra, 
punësohen pa konkurs publik! Punësohen 
ata që janë të afërm të menaxhmentit, të 
politikanëve e të tjerëve që kanë poste. 
Dhe, në ato institucione mund të takohesh 
me filanin a filanen, që është mik, dhëndër, 
kunatë, baxhanak, dashnore a sebep tjetër 
me dikë që është në krye të atij institucioni 
publik a politik...
“Vallahi, bre dost, veç mund t’i dorëzosh 
dokumentet kot, e as ymyt mos mbaj se 
mund të punësohesh në atë vend pune, në 
të cilin një fisnike ka kohë që punon...”, më 
thotë Artan Gashi, fjalët që ia kishte thënë 

njeriu që punonte në sportelin e institu-
cionit ku kishte konkurruar. 
Artani i ka kaluar të tridhjetat. Ka diplo-
muar juridikun qe pesë vjet. Është i mar-
tuar. I ka dy fëmijë. Pesë vjet endet duke 
konkurruar gjithkund, ku edhe dëgjon se 
është hapur konkurs. Por, kot. 
“S’kam kurrfarë lidhje, o vëlla!”, më thotë i 
zhgënjyer dhe i pashpresë se do gjej punë. 
Andaj, jeta ia imponon të mendojë ta 
lëshojë Kosovën. 
E, ky është vetëm një nga shumë të rinj 
kosovarë, të cilët janë mbushur me premti-
met e liderëve dhe gjithnjë e më shumë po 
e humbin durimin...

LUTJA
Njerëzit që janë të varfër, të uritur, nuk 
frustrohen me jetën, jo.
Ata nuk mund të jenë të frustruar.
Ata nuk kanë jetuar ende. E, si, atëherë, 
mund të jenë të mundur?
Ata e kanë shpresën. Skamnori përherë e 
ka shpresën. Skamnori gjithmonë shpre-
son se diçka do të ndodhë – nëse jo sot, 
atëherë nesër. E, në qoftë se jo në këtë jetë, 
atëherë në jetën tjetër...
Eh, në jetën tjetër!

Gani Dili

FAQJA E SHTATË

MË KA ARDHUR
DURIMI NË FYT!
Skamnori e ka jetë shpresën. Por, a jetohet gjithmonë 

me shpresën se do të bëhet mirë?



M’i ka lëshu Zoti do ëndrra të këqija...
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Rusia hyri në Ukrainë,
Serbia erdhi në Kosovë!

Natën Serbia i solli tanket në Kosovë që të mos shqetësohej populli, 
sepse serbë e shqiptarë ishin pajtuar në Bruksel dhe më nuk kishte 

probleme të pazgjidhura. Andaj, të huajt nuk qëndruan më në Kosovë, 
sepse i kemi lodhur duke u thënë se UÇK-ja e ka çliruar Kosovën...

22 vjet kisha jetuar i qetë dhe i 
lumtur, duke shëtitur andej-këndej 
Kosovës: herë Republikës së 
Kosovës, herë shtetit të Kosovës. 
Isha takuar vetëm me komandantë. 
Me ushtarë të UÇK-së, çuditërisht, 
nuk kam arritur të takohem, sepse 
nuk gjeja të tillë! Cilindo që e ta-

koja ishte komandant...
Këndej, ku shtrihet republika, kam 
bredhur e ecur. Ndërkaq, andej lu-
mit Ibër kam kaluar vetëm dy herë. 
Nuk ishte e lezetshme të kalohej 
andej, prandaj nuk kisha as nevojë 
të dilja shpesh. Sikur thoshte një 
komandant: “Jo që kisha frikë, por 

nuk është mirë të takohesh me ata 
që luftuam...”. 
Po, ja që u bën 22 vjet pas lufte 
dhe republika jonë po lëngon 
akoma. I ka njëmijë plagë në trup. 
Sikur të dija të bëja poezi, kushedi 
çfarë poeme do të dilte prej repub-
likës sime... 
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“Pse i thua republikë?”, më pyeti 
Drini, një pasdite, teksa e mora 
në dorë një raki të fortë, asi që “e 
ndezë” edhe shtëpinë... 
“Ashtu, më ka mbetur në shpirt re-
publika, sepse kemi luftuar shumë 
për republikë. Jemi burgosur për 
republikë. Kemi shpërndarë afishe 
për republikë”, i thashë. 
Për shtet nuk di që kemi folur 
atëbotë. A ka dikush që është 
dënuar për shtet të pavarur të 
Kosovës? Një të tillë nuk di... Pra, 
të gjithë i kemi pasur sytë kah 
republika... 
Ata që nuk besojnë, po e plotësoj 
me të dhënat se çdo aktivitet për 
Kosovën gjatë viteve 1980-1990 
bëhej me flamurin e Jugosllavisë 
dhe flamurin kombëtar shqiptar.
Edhe kur kemi ecur këmbë në gre-
vat e punëtorëve për ta mbrojtur 
Azem Vllasin e Kaçusha Jasharin, 
edhe kur kemi fjetur në qytet duke 
protestuar, jemi rreshtuar pas fl-
amurit të Jugosllavisë dhe flamurit 
tonë kombëtar. 
Sidoqoftë, flamurin e Jugosllavisë 
nuk e kemi dashur, por e tillë ishte 
politika... Ishte një maskë për të 
mos na vrarë, se po të dilnim pa 
atë flamur do na vrisnin, duke na 
akuzuar irredentistë, që përmbys-
nim rendin kushtetues të Jugosl-
lavisë. Andaj, për ne buka kishte 
më pak vlerë se flamuri kombëtar...
Por, tash e kemi bërë edhe shtetin 
tonë, për të cilin pakkush ka 
menduar se mund të ndodhë. Tash 
e kemi edhe flamurin e Kosovës, 
flamurin e kaltër me yje, tamam 
flamur evropian. 
Por, e kemi një problem me re-
publikën: Flamurin e saj nuk po e 
duan disa politikanë tanë, disa që 
veten e mendojnë më patriotë se 
të tjerët...

KFOR-i E LËSHOI 
KOSOVËN!
U befasova me ndryshimin e 
madh, më i madhi në këto 22 vjet 
të pasluftës. Ata që na çliruan, 

duke qenë të zhgënjyer me ne, 
thanë: Po ikim! Në fakt, po e lënë 
Kosovën... 
Amerika tha se në Kosovë tash 
është qetë, luftë nuk ka. Serbia më 
nuk ka fuqi ta sulmojë askënd dhe 
se nuk kanë arsye të qëndrojnë në 
Kosovë misionet që bëjnë sigurinë 
e shtetit. Thanë se u kemi çliruar 
dhe tani e keni lirinë. Mbrojeni 
vetë lirinë. Ajo që na takonte e 
kemi kryer...
Pasi Amerika po shkon, menjëherë 
do vjen Serbia. E, çka do të bëjmë 
me Serbinë?! Të luftojmë apo të 
ikim? Por, më nuk është koha si 
dikur, të hapim front lufte. Andaj, 
duhet të ikim para se të ikin politi-
kanët, sepse s’besoj se ka politikan 
që e pret Serbinë...
Dhe, kur erdhi e nesërmja, çka me 
pa: Tanket e KFOR-it e lëshonin 
Kosovën...  Ata shkonin në drejtim 
të Shkupit, kurse në Podujevë veç 
kishte hyrë Serbia! 
“A është ndonjë lojë e kurdisur 
mes tyre apo si ndodhi që Amerika 
të ikë nga Kosova mu në kohën 
kur Rusia e sulmoi Ukrainën?!”, i 
bëra pyetje vetes. 
A thua, do të ndodhë ndonjë 
katastrofë natyrore që po na brak-
tisin?! A thua, ka qenë Marrëveshja 
e Kumanovës e tillë që të na lënë 
pas 22 vjetësh? 
Nuk di, njerëz, por Serbia po vjen 
dhe nuk di çka do të bëjnë gjithë 
ata komandantë që kanë luftuar 
kundër Serbisë?! Atyre ua kam 
brengën se jo vetes! Dhe, si në film 
më del para syve një storie nga 
një manifestim në Kleçkë, në vitin 
2000, kur një nga komandantët 
tanë lavdërohej se UÇK-ja e ka 
çliruar Kosovën, kurse në ndihmë 
i ka ardhur edhe Amerika! Në ato 
çaste, Komandanti i Aleancës 
Veri-atlantike, Xhekson, filloi të 
qeshë me marrëzitë e atij që fliste 
në skenë, para një mase bukur 
të madhe qytetarësh. E lëkundte 
kokën në shenjë habie me fjalët 
e ish-komandantit të UÇK-së, sa 
gati nuk i tha: Ulu aty se edhe ti 

e di fort mirë se kush e ka çliruar 
Kosovën! 

TANKU SERB U MËSHOI 
DYERVE TË OBORRIT! 
Erdhi një tank dhe i ra derës së 
oborrit. Katër ushtarë serbë dolën 
nga tanku dhe u futën në oborrin 
tonë. Më urdhëruan ta merrja një 
lopatë, një shati dhe të ecja pas tyre. 
Do më pushkatojnë, i thashë vetes.
Gruaja, nga ballkoni, më tha: 
“Ku shkon o burrë?”. 
“Unë askund, por pyeti këta ku po 
shkojmë!”, ia ktheva. 
I kërkova gruas hallallin dhe ajo 
ma ktheu: 
“A na e bën hallall edhe ti neve?”. 
“Të gjithëve hallall, pos shtëpisë!”.
“Pse jo edhe shtëpisë, o burrë?”.
“E ndërtova për së dyti, sepse 
në luftë ma patën djeg dhe pak 
e shfrytëzova, meqë qe kohë e 
shkurtër”, ia ktheva.
Nejse, serbët më quan në një 
varrezë të madhe, më dukej sikur 
isha në pjesën veriore të Mitro-
vicës. Më thanë: “Mih këtu dhe 
hape një varr!”. 
Dhe, teksa rrëmihja, mendoja se 
posa ta hapja varrin do më vris-
nin dhe do më hidhnin në të. U 
thashë:
“Nëse doni t’më vrisni, nuk do 
të rrëmihë fare, bile dua të vdes 
i pushuar, e jo të shkoj në botën 
tjetër i lodhur!”.
“Rrëmih!”, më bërtiti ai që ishte me 
gradë ushtarake.
Kur e hapa varrin ishte skeleti i 
një njeriu. Dhëmbët i kishte prej 
dukati. 
Do ketë qenë burrë i pasur, men-
dova në vete.  
“Nxirrja dhëmbët nga goja dhe m’i 
jep mua!”, më urdhëroi po ai që 
ishte me gradë ushtarake.
Kur e futa dorën në gojën e të 
vdekurit, skeleti ma kafshoi dorën! 
U tmerrova...
Kur i hapa sytë, thashë: O Zot, shy-
qyr që paskam qenë ëndërr...

Sokol Murturi
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Në stilin e Nastradinit...

Kishte hipur një njeri mbi degën 
e një lisi dhe e prenë degën ku 
qëndronte vetë. Kalon aty pari 
Nastradin Hoxha dhe, posa e pa 
se po e prenë degën ku ai rrinte, 
i tha:
“O burrë, do rrëzohesh se po e 
prenë degën ku ti rri vetë!”. 
Druprerësi i tha: 
“Shiko ti punën tënde! A nuk ke 
me çka tjetër të merresh, por me 
mua, a?!”. 
Nastradini vazhdoi rrugën, kurse 
ai bie nga lisi posa e prenë de-
gën... Kur ra në tokë tha se kalim-
tari paska pas qenë profet dhe i 
sulet pas. 
Kur e arriti, i tha:
“Ti qenke profet, a?! Më trego kur 
do të vdes?”. 
“Nuk e di kur do të vdesësh!”, i 
kthen Nastradini.
Ai nuk e lëshonte Nastradinin të 
ecte tutje pa i treguar. 
Dhe, kur Nastradini pa se ai nuk 
do e lëshojë dot, i tha: 
“Ti do të vdesësh kur të rrëzohet 
lisi!”. 
“E, si po e di?!”, e pyeti.
“Sepse, ai të shtypë!”.
Andaj, edhe pushtetarët tanë 
janë të tillë. Nuk dinë se po rrëzo-
hen edhe kur e humbin push-
tetin. Të tillët mendojnë se ende 
mund të del ndonjë gjë, helbete...

H. R.

Politikanët tanë
po e prenë  degën
ku rrinë vetë!
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Pjesa më e madhe e fëmijëve të Jeti-
mores së Mitrovicës ishin shqiptarë. 
Ata, si dhe të tjerët që ishin të stre-
huar në Jetimoren e Mitrovicës, pas 
mbylljes së saj në kohën e represionit 
serb në Kosovë, i dërguan në Serbi, 
konkretisht në Beograd.
Ata, të cilët konsideroheshin ende të 
mitur, pra deri në moshën 12 vjeç, iu 
shpërndanë familjeve të interesuara 
për adoptim, familje kryesisht nga 
Franca, Gjermania, Amerika...

Ç’NDODHI
ME FËMIJËT QË NUK
I ADOPTOI ASKUSH? 
Ata që nuk i adoptoi askush mbetën 
në mëshirën e të tjerëve. Meshkujt 
paksa të rritur filluan të punon në 
fabrika të ndryshme të Beogradit. 
Por, pjesa më e dhimbshme ishin 
vajzat. Ato duhej të vendosin vetë për 
fatin e tyre...
Disa që ishin më të pjekura me moshë ia 
mësynë Gjermanisë, ku i mori një serb, 
kinse për t’i “punësuar”. Askush nga to 

nuk e diti se për ç’punë bëhej fjalë... 
Një gjë të tillë nuk e ka ditur as Nailja, 
e cila aso kohe ishte njoftuar me 
një boshnjak dhe kishte refuzuar të 
shkojë në Gjermani. Boshnjaku e bindi 
të mos shkonte, sepse kishte dëgjuar 
për tmerrin e atij udhëtimi...
Por, e keqja ishte se Nailja duhej të 
largohej nga ajo jetimore, sepse në 
jetimore nuk kishin vend ata që ishin 
mbi 18 vjeç. Andaj, boshnjaku e mori 
me vete në Bosnje, por familja e tij 
nuk e mirëpritën si duhet, sepse aso 
kohe as në Bosnje nuk kishte rehati. 
Lufta veç sa s’kishte filluar...
Dhe, duke qenë e vetëdijshme se në 
atë shtëpi ishte e padëshiruar, Nailja 
vendoset në një shtëpi në periferi të 
Sarajevës.

SI VAZHDOI JETA
NË BOSNJE
E NAILE MALAJT?
“Meqë kisha kryer një kurs për flok-
tare në Jetimore, hapa sallonin tim 
dhe fillova të jetoja me boshnjakun. 

Ndërkohë mbeta shtatzënë. Por, në 
muajin e katër të shtatzënisë sime u 
rrethua Sarajeva. Mbeta e mbyllur në 
shtëpi, ndërkaq im burrë iu përgjigj 
thirrjes për luftë.
E, në ato kushte lufte, punët nuk më 
shkonin mirë me shtatzëni. Lajmet për 
masakrat që ndodhnin më shqetëso-
nin shumë...
Rrethi çdo ditë ngushtohej. Filluam të 
lëviznim sa në një pjesë të qytetit sa 
në tjetrën. Dhe, pak para se të hyja në 
muajin e nëntë dështova. Fëmija lindi 
i vdekur. Ishte vajzë. Isha në gjendje 
të rëndë shëndetësore. Me ndihmën 
e Kryqit të Kuq na kanë dërguar në 
Slloveni mua dhe disa gra që ishin afër 
lindjes. Nga Sllovenia na kanë dërguar 
në Gjermani, ku edhe jam mjekuar 
një kohë, derisa nisa ta merrja veten”, 
më pat thënë ajo, në kohën kur qesh 
takuar me të në Gjermani.
Shtrohen pyetjet: 
A thua, kush janë prindërit e Naile 
Malajt? 
Çka ka ndodhur me fëmijët e tjerë?

M. K.
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Njëri ndër ta: Naile Malaj

Ç’ndodhi
me fëmijët
e Jetimores së Mitrovicës
që i quan në Serbi?

Naile Malaj është njëra nga bonjaket e Jetimores
së Mitrovicës, e që pas mbylljes së jetimores, të gjithë 
fëmijët i dërguan në Beograd. A thua, ku janë tash?

Naile Malaj



...POR KISHTE 
EDHE TË PADIJSHËM!
Në vitin 1981 ishte detyrim ta 
ruanin fshatin nga irredentizmi. 
Në fshatin tim, pra në Gadime 
të Lipjanit, dilnin do pleq dhe i 
merrnin me vete edhe disa të rinj. 
Nata kalonte tërësisht me batuta 
dhe humor, por ishin do komu-
nistë pak më të devotshëm që ia 
mbanin vetes të ditur, e që nuk 
dinin gjë. 
Një natë vere po flisnin për pasur-
itë natyrore të fshatit dhe lumin që 
rridhte nga malet. Lumi gjatë rrjed-
hjes kalonte fusha e male, zabele 
e lugina dhe fakti që kishte bukuri 
natyrore, ne i ngacmonim komu-
nistët, duke u thënë: “O burra, a 
po e dini çfarë bukurie natyrore 
kemi ne, e po ta kishim republikën 
tonë do të bënim edhe pishina e 
basene për larje e pushim!”. 
Kryekomunisti e pohonte me kokë 
që demek keni të drejtë, kurse ne, 
pastaj, i thoshim se kemi shumë 
hije dhe lahet sa lahet njeriu në 
pishinë e ulet nën hije... 
Ai sërish me kokë e pohonte në 
shenjë të asaj se e keni mirë, por 
kurrë nuk i binte në mendje se pas 
larjes duhet me u rrezitur e jo të 
hyhet nën hije. 
Kështu disi janë edhe disa njerëz 
të politikës sonë, sepse i ngatër-
rojnë gjërat...

XHEMATI I KEQ
Në vitet 80, në fshatin tim, pu-
nonte berber një i moshuar, për të 
mos thënë plak. Ishte nga një fshat 
jo larg fshatit tim. Një ditë, para 
faljes së xhumasë, ishte ulur në një 
dru shelgu dhe shënonte diç në 
fletoren e tij...  
“O berber, çka po shkruan në atë 
fletore?”.  
“Të tregoj më vonë, veç mos më 
pengo tash!”, ma ktheu.
Kur xhemati hyri në xhami, ai më 
tha: 
“Në fletore i kam emrat e atyre që 
shkuan në xhami”. 
Kur i lexova disa emra, thashë: A 
edhe këta në xhami, a?!

NISET PËR NË LIPJAN
E S’DI KU SHKON!
Xha Hamitin e kisha fqinj. Pothu-
ajse çdo ditë shkonte në Lipjan, 
punë e pa punë. Meqë fqinji tjetër 
punonte në komunë, ai e dinte 
kohën kur ai udhëtonte me veturë 
dhe e priste në rrugë. 
Një ditë ia bën me dorë ta ndalte 
veturën.
“Xha Hamit, sot jam tu shku në 
Shkup”, i thotë ai, me shpresë se ai 
do t’i thotë jo...
“Në Shkup, a?! Po unë bash në 
Kaçanik kam punë!”, i thotë teksa 
hynte në veturë.

Sokol Murturi

Rrallë e përmallë

Në Gadime të Lipjanit, nga jam unë, dikur kanë 
qenë të gjithë të mençur. Qind për qind më të 
mençur se sot disa që merren me politikë. Ndër-
tonin pishina e basene dhe pas larjes pusho-
nin nën hijet e shelgjeve! E, nëse besoni e keni 
gabim, sepse pas larjes në pishinë askush nuk 
pushon nën hije, por rrezitet në diell...

Pse në katundin tim
të gjithë janë të mençur?
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Anketë: A do të pranonit ta riktheni dashurinë e vjetër?

Nuk të ngrohë
dielli i dimrit
si ai i verës!

Çdo lidhje dashurie 
i ka edhe problemet 
e veta, e disa janë 
edhe të patejkal-
ueshme dhe pason 
edhe ndarja. Gjatë 
kohës larg partne-
rit personi e kupton 
edhe vlerën e partne-
rit dhe pranon gabi-
min e bërë, ndarjen. 
Dhe, në një moment, i 
lind ideja e rikthimit, 
e ripërtërirjes së lid-
hjes. 
Të anketuarve ua 
bëmë pyetjen: A do 
të pranonit të rikthe-
heshit në ish – lidhjen 
e dashurisë?

RIFADIA, ASISTENTE: 
ZEMRA NJË HERË FALET! 
- Jeta nuk është e gjatë dhe të 
mbajmë zi për atë që e kishim dikur 
në krahë e nuk e kemi më… Nëse ia 
falë, ai përsëri do ma bëj edhe më zi, 
sepse ke të bësh me të njëjtin njeri. 
Jo, nuk do të pranoja të rikthehem, 
sepse zemra një herë falet, e nuk 
do ia vlente të rifilloja me të njëjtin 
përsëri. Mbetët e kaluar ajo çfarë për-
jetuam bashkë, tani është i lirë dhe le 

të kërkojë dashuri të re, tjetër, se për 
mua ai do të jetë i vdekur…

FLATRA, EDUKATORE: 
NUK DO E LEJOJ TË LUAJ 
ME NDJENJAT E MIA
- Meshkujt janë të atillë që vetëm 
pas humbjes së personit të dashur e 
kuptojnë vlerën e tyre. Dhe, do ishte 
absurde ta pranonim një gjë tillë, 
ngase, si sot e si nesër, përsëri do të 



Një urë lidhë dy brigje
Një e puthur mbyll dy shtigje...“
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bënte të njëjtat gabime. 
Nëse njëherë e kam lejuar të luaj me 
ndjenjat e mia, nuk do të nguronte 
ta bënte prapë të njëjtën gjë, sepse, 
po të kishte respekt dhe dashuri në 
atë lidhje, nuk do të ishim ndarë dhe 
është e papranueshme nga ana ime.

VEGIMJA, DIZEJNATORE: 
DOJA T’I KTHEHESHA, 
POR NUK PRANOI
- Sa shumë doja ta pranonte ofertën 
time edhe një herë ish - i dashuri im 
pas ndarjes sonë, por ishte e kotë, 
ngase nuk donte as të fliste me mua, 
e lëre më të jemi bashkë. 
Jeta e tij kishte marr kah tjetër, me 
një person tjetër dhe më unë nuk 
bëja pjesë në zemrën e tij… Dhe, e 
tëra ndodhi me fajin tim. Ua pafsha 
hajrin pasojave! Një gjë e kam të 
qartë: kurrë asnjëherë nuk do ta dua 
dikë siç e desha atë, por tani është 
vonë dhe çdo fjalë që e flas është e 
tepërt, e kotë.

ASTRITI, KAMERIER: 
NUK JETOHET ME DIKË 
QË NUK TA DO ZEMRA
- Vajzat e mbajnë krenarinë shumë 
dhe i shtypin ndjenjat. Ato nuk flasin 
gjithmonë çfarë u thotë zemra. Çdo-
kush gabon, andaj edhe ne, si të rinj, 
gabojmë dhe duhet të kemi edhe 
rastin për t’i përmirësuar gabimet. 

Sikur të isha në vendin e saj, unë do 
ia falja gabimin dhe do e pranoja të 
jetë me mua, ngase prej një gabimi 
mëson. Nuk është mirë të nisemi nga 
ajo që ka njerëz të përkryer dhe nuk 
ka vend për gabime, kjo është gjë e 
pamundur, ngase një ditë e kupton 
se edhe për të është e rëndë të jetojë 
me dikë që nuk ta do zemra.

VIONA, FARMACISTE:
ZEMRA E LËNDUAR
NUK SHËROHET
- Ndarja vjen vetvetiu… Dhe, nëse 
njëherë ndodh ndarja dhe prapë 
mendon të kesh një lidhje të shën-
doshë po me atë person, vetëm 
gabohesh, sepse nëse njëherë të 
lëndohet zemra është shumë vështirë 
të shërohet. 
Andaj, rikthimi i të njëjtit person 
në jetën tënde nuk ia vlen, ngase ai 
është i njëjti dhe nuk e meriton të 
merresh më me të.

VIRTYTI, LABORANT: 
KU PËSHTYJ NUK LËPIJ!
- Aty ku pështyj ma nuk lëpij. Nuk 
thuhet kot: Nuk të ngrohë dielli i 
dimrit si ai i verës! Prandaj, nuk ka 
vend për falje. Pra, të kaluarën le ta 
merr pluhuri i harresës ngase po t’u 
thye zemra njëherë dhe pikon loti për 
dashuri, nga ajo lidhje s’mund të ketë 
asgjë më veç dhimbjes.

GJINI, PUNËTOR 
ADMINISTRATE:
NËSE KËRKONI FALJE, 
ZGJIDHEN PROBLEMET
- Për dashuri ia vlen të sakrifikosh çdo 
gjë, sepse nuk thonë kot se dashuria 
është gjëja më e shtrenjtë në jetë, 
andaj ajo të shtyn të veprosh edhe 
jashtë vetes. Mendoj se secila femër, 
përball një personi që e dashuron me 
zemër, do harronte çdo gjë, madje 
edhe vuajtjet e shkaktuara. 
Mendoj se ka kthim mbrapa për të 
mirën e dyanshme dhe unë person-
alisht do e pranoja ofertën e saj nëse 
një ditë do t’më ndodhte një gjë e 
tillë edhe mua. 
Pra, në dashuri ka vend për falje dhe 
ajo do i zgjidhte problemet e krijuara.

PËR FUND
Dashuria i mund të gjitha, madje 
edhe vuajtjet që i shkakton ajo. Secili 
nga ne mund të gabojë, ndoshta, 
edhe pa dashje dhe nga një gabim 
nuk është e mirë të vuani gjithë jetën, 
ngase një ditë mund të pendoheni, 
por, pa dyshim, do të jetë vonë… 
Andaj, lëreni inatin anash, siç tha njëri 
nga të anketuarit, se dashuria është 
gjëja më e shtrenjtë në jetë. 
A nuk do ia vlente një kërkim-falje për 
një dashuri të madhe dhe t’i harroni 
të gjitha, të jetoni të lumtur si dikur?

Diturie Haxhaj



Çdo kund, gjatë shoqërimit me të 
rinj, mund të dëgjosh vetëm ankesa, 
kritika, rrëfime e shaka monotone. 
Kështu, përditshmëria jonë sikur është 
margjinalizuar brenda kotësisë neveri-
tëse, apo siç thotë populli “Askush s’po 
e di sap o shkon pasuli!”.
Këto që thamë janë një pjesë e 
realitetit tonë, apo më mirë të themi, 
pjesë e përditshmërisë sonë, të cilën 
po e paraqesim pa zbukurime, pa 
improvizime…
Inspirimin për këtë e gjeta, ku tjetër, 
pos në rrugët tona me akull, vende-
vende me baltë, në kafenetë tona 
bajate e me tym duhani, si dhe në 
ndejat tona të përditshme, ku me 

filxhanin me makiato para vetes, ia 
tregojmë njëri-tjetrit ardhmërinë se si 
do e gjejë një djalë si Tom Kruzi, apo 
ndonjë vajzë si e dikurshmja Merlin 
Monro.
Thjesht, për ne sikur është nda-
lur koha. Veç politikës monotone, 
s’ndodh asgjë tjetër me rëndësi që do 
ta thyejë monotoninë e kësaj kohe të 
ligë...
Megjithatë, ajo që jeton e gjallëron në 
shpirtin e të rinjve, ajo që i jep kuptim, 
vullnet e freski, pa dyshim, është 
dashuria.
Por, si e cekëm edhe më lart, edhe 
dashuria sikur është bërë viktimë 
e krizës sonë totale. Vajzat, pa më-

dyshje, i sheh afër shkollave, krye-
sisht të mesme, me cigare në gojë, e 
djemtë ndoshta edhe më keq se sa 
ato që pinë duhan!
Shumë të tjerë këqyrin si me ia 
“mbathë” dika pas shkollimit apo edhe 
gjatë shkollimit, s’ka rëndësi kur…
Dhe, ndonëse kultura e Perëndimit 
sikur frymon te ne, apo, së paku, mun-
dohemi ta imitojmë atë, asnjëri prej 
nesh nuk e kuptojmë thelbin e saj.
Andaj, si ta përmbyllim këtë shkrim?
Kulturën e Perëndimit duhet ta 
shfrytëzojmë që të mos mbesim 
prapa, por jo edhe të degjenerohemi 
më shumë se ata…

Diturie Haxhaj

Askush nuk po e di sa po shkon pasuli...

Krizë
në politikë,

krizë
në dashuri!
Kriza në shëndetësi 
shkaku i pandemisë, 
kriza në politikë, kri-
za në ekonomi, kriza 
në arsim etj., e si 
pasojë e këtyre edhe 
kriza në dashuri. 
Kjo e fundit, ndosh-
ta, tingëllon paksa 
çuditshëm, por edhe 
kjo po e përjeton një 
krizë të llojit të vet...

16 KOSOVARJA



w w w . h e l f e r w a t c h e s . c o m / h e l f e r _ l i f e s t y l e



Letër bijës në strehimore
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U takuam me babanë tënd në derë 
të shkollës sime, në kohën kur isha 
gjimnaziste. Ai hyri në korridor, por 
sytë i mbetën në mua. Isha ndër të 
vetmet vajza në shkollë që nuk kisha 
gjetur djalë akoma, as pas tre vjetësh 

shkollim. 
Të nesërmen më ndali në rrugë. Nuk 
u ndala, sepse i kisha premtuar babait 
se do e kryeja shkollën pa e përlyer 
nderin tim dhe të tij.
Ditën tjetër më doli sërish në rrugë, 
me kërkesën e vetme që të bise-
donim.
Ai nuk ishte nxënës i shkollës sonë, e 
as student siç më gënjeu! Më tha se 
ishte dashuruar në mua, se më donte...
Më doli në rrugë 27 herë. Ndërkaq, 
të 28-ën më doli në rrugë me veturë 
dhe më futi brenda. Më dërgoi në një 
shtëpi që thoshte se ishte e tij, por e 
pabanuar.
Dhe, në atë shtëpi mallkuar, më dety-
roi të bënim dashuri të dhunshme. E, 

pas disa orë mbajtjeje në atë shtëpi, 
më premtoi se do më donte tërë jetën 
dhe se isha e tij përfundimisht.

UNË QAJA,
AI MË PREMTONTE
MARTESË!
Dhe, t’ia tregoja hallin babait tim, ai 
do e zgjidhte problemin me plumb! 
Andaj, në fund të fundit, pranova 
fatin që ma ofroi babai yt, bija ime: Të 
bëhesha “gruaja” e tij, në rrethana të 
tilla...
Mirëpo, me kohë nisa të bëhesha e 
lumtur dhe ta doja babanë tënd, e 
shtyrë nga shpresa se do krijonim një 
familje të mirë e të lumtur... 

As nuk më lejoi të abortoja,
as nuk më mori grua!
Tash që je rritur nuk 
do të lëndohesh, bija 
ime, nëse të shkruaj 
se si u njoha me ba-
banë tënd, si më tha 
se do ishim bashkë 
gjithmonë, si mbeta 
shtatzënë e si më la...
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Por, nuk kaluan disa ditë dhe 
e kuptova se nga ajo “ndejë” 
në atë shtëpi të braktisur 
kisha mbetur shtatzënë.
I tregova babait tënd se isha 
shtatzënë. I thashë se doja 
të abortoja, në mënyrë që 
të mos e ndërprisja shkol-
limin, por ai refuzoi, duke 
më premtuar se në fillim të 
vjeshtës do të martoheshim, 
se do të bënim dasmë me 
pak njerëz, sepse, sipas tij, 
ishte me rëndësi të jemi 
bashkë, e të tjerat ishin të 
dorës së dytë...

NË MUAJIN
E GJASHTË 
SHTATZËNË IKU 
E MË LA!
Kaluan tre muaj, duke më 
premtuar se çdo gjë me 
kohë do kryhet. E, sa më 
shumë që kalonte koha, unë 
bëhesha si e çmendur nga 
gjendja që më pllakosi. 
Dhe, kur isha në muajin e 
gjashtë të shtatzënisë, ai  
tha se ti nuk ishe produkt i 
dashurisë sonë, se unë kinse 
e kisha tradhtuar...
Në fund, më tha: “Shko ku të 
duash, sepse unë po prisja 
vizë pune për në Zvicër dhe 
do shkoj sa më parë!”.
Dhe, njëjtë edhe veproi: iku 
prej meje dhe unë mbeta e 
vetme, me ty në bark, bija 
ime...
Andaj, e lënë në udhëkryq, 
çdo ditë e lusja Zotin të për-
fundonim të dyja të vdekura 
dhe isha gati të hidhesha 
para ndonjë automjeti të 
madh, që do më linte të 
vdekur...
Por, në anën tjetër, e dija 
se ai do të kënaqej po të 
bëja një gjë të tillë, andaj 
vendosa të të mbaja në bark 
dhe të jetoja me ty deri në 
lindjen tënde...
E, nga ajo kohë, çdo ditë e 
çdo natë mendoja si do të të 
lindë...
Dhe, që të arrija një gjë të 
tillë, ndihmë të madhe më 

ofroi familja e shoqes sime, e 
cila, duke ditur si ishte prob-
lemi, më mori në mbrojtje, 
në shtëpinë e saj...
Por, pas lindjes sate, isha e 
detyruar të të lija në strehi-
more, sepse nuk kishte më 
kuptim të rrija në shtëpinë 
e shoqes sime, sepse ishte 
ngarkesë për ta...
Megjithatë, pas lindjes 
sate, unë pësova një ndry-
shim, sepse u bëra paksa 
më e pjekur, para kohe 
madje...

NGA DHEMBJA 
QË TË LASHË 
U BËRA 
DEPRESIVE
Vitin e fundit të shkollës së 
mesme e kreva me kujtimin 
për ty. Kur më dolën lotët 
në klasë, profesorit i thashë 
se lotoja për babanë tim, i 
cili ma siguronte shkollimin 
me mundime të rënda! Por, 
nxënësit e dinin hallin tim, 
dhembjen time...
Andaj, nga dhembja e 
madhe që kish për ty që 
të lashë, nisa të bëhem 
edhe depresive, sillesha si e 
droguar. Më gërryente shpir-
tin ndërgjegjja që të lashë...

NË NJËVJETORIN 
E DITËLINDJES 
SATE 
BABAI YT VDIQ
Jam e obliguar të të them, 
bija ime, babanë tënd nuk 
do e shohësh kurrë. Në 
njëvjetorin e lindjes sate ai 
vdiq në një aksident trafiku 
në Zvicër. Kështu mora vesh 
nga një familjar i tij...
Atë natë kisha planifikuar 
të vija në strehimore dhe 
të festoja njëvjetorin e 
ditëlindjes tënde.
Por, gjatë ditës, në rrugë ras-
tësisht takova një të afërm 
të tij dhe më kumtoi lajmin e 
hidhur se ai më nuk ishin në 
mesin e të gjallëve...

T. S.

Ah, rekë moj rekë...

Plaku matuf 
i shikon 
gratë e huaja!
Në kohën e fëmijërisë sime, sa herë 
vinte pranvera, para Shëngjergjit, grar-
ia shkonin në lumë dhe i lanin qilimat 
dhe plafët e shtëpisë. 
Një ashik, demek një merakli, edhe 
pse ishte plakur, dilte në breg të lumit 
dhe i shikonte gratë që i kishin ngritur 
dimitë deri mbi gjunjë. 
Dhe, tek i shikonte me këmbë të zhve-
shura, thoshte me vete: “Ah, rekë moj 
rekë!”. Nuk thoshte, ah gra moj gra u 
plaka, por i drejtohej lumit...
Kështu po i shkarkojnë qeveritë, njëra 
pas tjetrës, do njerëz, e që as që ishte 
dashur të emëroheshin aty, sepse kurrë 
askush emrat s’ua kishte ditur për së 
gjalli para se të emëroheshin në poste! 
Populli thotë: “E ka hëngër ujku goma-
rin!”.

S. K.

w w w. s h k a b a j . n e t



Dashuria e parë i ngjanë borës së parë,
rrallë ndonjëherë e pret pranverën!“

Pse disa vajza
dashnorit i thonë burrë?
Kanë kaluar shumë e shumë vite. 
Motra ka filluar të plaket. Sa herë 
vjen e shikoj me kureshtje. Më duket 
sikur ajo nuk jeton në vitin 2022, por 
dhjetëra vite më herët. 
Më duket sikur ende e ka shaminë në 
kokë. Më shkon goja ta pyes: 
Motër, ku e ke shaminë që të varej 
mbi sy? 
Ku e ke mindilin që dikur i fshije lotët? 
Ku i ke këngët që i këndoje? 
A i mban mend sa të dhimbshme 
ishin? 
Ku e ke përqafimin e ngrohët që ma 
bëje mua e nënës?

KAM MBETUR ME LOTËT
E DIKURSHËM...
Më përqafo vetëm një herë si dikur, 
kur isha i vogël, sepse herë-herë me 
vite nuk po shihemi! Ti ke tretur si 

në këngët e nizamëve: përtej shtatë 
deteve, e unë kam mbetur këtu, në 
vendin e lotëve të dikurshëm! 
Më përqafo, të lutem, si në kohën kur 
ishe me shami në kokë dhe ta kthejmë 
kohën pas... 
Më së miri është ta lëmë një amanet: 
të varrosemi te varret e luleve, aty ku 
janë edhe prindërit tanë... 
Herën e fundit kur ishe, erdhe me 
vajzën tënde. Ishte rritur e bërë grua 
ajo... Fliste për të dashurin e vet, 
të cilin herë e quante burrë e herë 
dashnor.

A E KE BURRË
A E KE DASHNOR?
- A është burri a dashnori? - e pyeta 
unë.
Ajo më tha: 
- Burri.

- A jeni martuar? 
- Jo, ende. 
- A jeni fejuar?
- Jo, ende.
- A ta njehë familja “burrin”?
 - Jo, ende. 
- E, si mund të jetë ai burri yt: as nuk 
ta njehë familja, as nuk ka ndodhur 
fejesa, as nuk të ka bërë me dije në 
familje se do fejoheni? 
Jo, mbesa ime, burri është burrë 
vetëm pasi të jepet dora me burra. 
Pasi të keni bërë dasmë. E, e jotja 
qenka dashuri dhe asgjë më shumë... 
Ti ende nuk po e dalloje burrin nga 
dashnori! Motra ime e di mirë se si 
shkohet te burri dhe si bëhet dikush 
gruaja e dikujt... 
Por, tashmë nuk ka oda, nuk ka as 
burra të odave. Kanë vdekur të tillët 
dhe s’ka kush t’i tregojë këto gjëra...

S. K.

Me shkas...
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BOOM
Modele: Shpresa Osmani

Meshkujt po ikin 
nga Big Mama

Si e shëtiti Labi botën 
me 1 euro në xhep?

Ronela Hajati
s'ka fat në dashuri. Pse?

Pse dasmat e shtrenjta
të VIP-ave tanë

përfundojnë
me ndarje?

“Beauty Center Shpresa”,
e Shpresa Osmanit,
një histori suksesi në Zvicër



BOOM22
Boom – ballina

Shpresa Osmani është profesionistja e dëshmuar e fushës 
së estetikes, e cila në sallonin e saj “Beauty Center Shpresa”, 
në Zvicër, ofron gamen më të gjerë të shërbimeve profesionale.

“Beauty Center Shpresa”,
e Shpresa Osmanit, një histori suksesi në Zvicër
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E zonja, e dedikuar dhe e njohur, 
Shpresa Osmani nuk ndalet, madje 
biznesi i saj rritet përditë e më 
shumë. 
“Beauty Center Shpresa”, gjithashtu, 
është edhe shkollë, ku nxënëset 
aftësohen për mbjelljen, kurimin, 
rregullimin e thonjve, mbushjen e 
buzëve me metodat më bashkëko-
hore, mbjelljen e qerpikëve dhe 
vetullave etj. 
Shpresa Osmani njihet edhe për lan-
simin e xhelit të parë për thonj me 
emrin e firmës së saj.
Sidoqoftë, Shpresa nuk është rastë-
sisht në këtë drejtim. Ajo e ka këtë 
punë profesion e pasion. Po ashtu, 
është shqiptarja e parë e diplomuar 
për estetikë të thonjve. 
"Beauty Center Shpresa”, në krye me 
zonjën Shpresa Osmani dhe stafin e 
saj profesional, janë të socializuara 
në ofrimin e tretmanëve estetikë. 
Qendra “Beauty” është e specializuar 
në trajtimet: Rregullimi i thonjve dhe 
mbjellja e tyre; 
Trajtimi profesional i fytyrës ose 
teknika “Permanent”;
Mbjellja e qerpikëve; 
Mbjellja e flokëve. 
Zbukurimet estetike që kryhen në 
“Beauty Center Shpresa” u takojnë 
trendëve më të fundit, pa përjash-
tuar këtu kërkesat dhe specifikat që 
bëhen nga klientët në veçanti.
E, ajo që e bënë edhe më të veçantë 
këtë qendër është kualiteti i lartë. 
Siç kuptojmë, në këtë qendër bu-
kurie tashmë kanë nisur me heqjen 
e qimeve me laser, e që është një 
metodë tejet efikase dhe realizohet 
me aparaturën më të sofistikuar. 
Në këtë qendër shumë femra shko-
jnë edhe për të humbur peshë, gjë e 
cila realizohet nëpërmjet aparaturës 
moderne dhe që ëndrrën e bëjnë 
realitet për të krijuar pamje trupi të 
dëshiruar.
Dhe, pa dyshim, klientela mbetur e 
kënaqur, sepse me punën që bëjnë 
arrijnë të bëjnë mrekulli. Si shpër-
blim klientela punën e tyre e vlerëso-
jnë me notën 10.
“Beauty Center Shpresa” gjendet në 
Emmenbrücke të Luzernit, përkatë-
sisht në adresën Gerlisëilstrasse 54 
6020.

N. N.
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Kanë frikë apo...

Pse
meshkujt 
ikin nga
Big 
Mama?
E afirmuar si këngëtare, 
e zonja në emisionet tele-
vizive, e ndjekur shumë në 
Spektaklin “Big Brother 
VIP”, ku qëndroi disa javë, 
Big Mama gjithmonë në 
qendër të vëmendjes. Por, 
habiti deklarata që e dha 
para pak ditësh:
“Nuk jam në një lidhje. Jam 
“single”. Pas “Big Brother 
VIP” më janë zhdukur 
kërkesat se kanë frikë. Tani 
kur më shohin ndërrojnë 
rrugë!”, tha ajo.
Shtrohet pyetja: Pse ikin 
meshkujt prej saj?
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Jeta e të famshmëve...

Mundësitë për ta parë nga 
afër artisten shqiptare, Dua 
Lipën, nuk janë të lehta. 
Për ta takuar Dua Lipën në 
prapaskenë kushton jo më 
pak se 1842 funte (2200 
euro).
Fansat paguajnë për një 
ftesë në një “festë shtëpie” 
para shfaqjes së mbajtur në 
vendin e koncertit.
Paketa përfshin një mësim 
kërcimi nga një koreograf 
profesionist, akses në një 
skuadër të grimit dhe një 
fotografi me vetë yllin me 
prejardhje shqiptare, Dua 
Lipën.

Sa kushton
të bësh foto
me Dua Lipën?

Të famshmit 
vetëm pasurohen. 
Ka mjaft mënyra 
tashmë: profesio-
ni, rrjetet sociale, 
sponsorët. Por, 
edhe fotot...
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Moderatori Labinot Gashi

Si e shëtiti 
Labi botën 
me 1 euro
në xhep?
Moderatori, e që ka bërë 
emër falë punës së tij të 
palodhshme në televizion, 
Labinot Gashi, ka udhëtuar 
shumë, nga një shtet në 
tjetrin. 
- Kam pasur fatin të shëtis 
botën, pa qenë milioner, falë 
punës në televizion. Kam 
shëtitur botën nga një cep 
në një cep tjetër. Kam pasur 
rastin që jam nisur për në 
Tajlandë me 1 euro në xhep! 
Kam thënë: Si të nisëm kur 
nuk kisha as 1 euro në xhep! 
– ka thënë në një intervistë 
moderatori Labinot Gashi.
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Ronela Hajati
s'ka fat në dashuri. Pse?

BOOM28
Përfaqësuesja e “Eurovisionit”...

Rikujtojmë 
se këngëtarja 
e njohur, 
Ronela Hajati, 
do hapë fes-
tivalin e “Eu-
rovisionit” 
natën e parë 
të gjysmëfina-
les. Ndërkohë, 
nisur nga 
deklaratat e 
saj të fun-
dit, zbulohet 
“sekreti” i saj 
dhe bëhet fjalë 
për ndarje, 
për të cilën 
ajo ka dashur 
ta mbajë larg 
fokusit të vë-
mendjes.
Ajo tregoi se 
po kalon një 
ndër periudhat 
më të vështira 
në jetën e 
saj dhe është 
shumë e vet-
muar, pavarë-
sisht suksesit 
që ka arritur 
në karrierë 
muajt e fundit.
Shtrohet 
pyetja: Pse 
këngëtarja, 
Ronela Hajati, 
ka shumë suk-
sese në kar-
rierë e shumë 
më pak në 
dashuri?
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Dasmat e shtrenjta... 

Pse dasmat e shtrenjta të VIP-ave tanë

përfundojnë me ndarje?
Studime të shumta janë 
bërë për dasmat që kush-
tojnë shtrenjtë. Një studim 
i kohëve të fundit thotë se 
çiftet që shpenzojnë shumë 
ditën e dasmës kanë më 
shumë gjasa të përfundo-
jnë me divorc.
Rezultatet e sondazhit 
tregojnë se 10 për qind e 
martesave që patën një 
dasmë që kushtonte më 
shumë se 20.000 euro u 

prishën brenda tre vjetësh.
E, një gjë e tillë ka ndod-
hur edhe me disa dasma te 
ne, shqiptarët, e që kanë 
kushtuar shumë. 
Një e tillë ishte dasma e 
këngëtares sonë të njo-
hur, Altuna Sejdiu - Tuna. 
Ceremonia martesore e 
këngëtares Tuna ishte 
madhështore. Ajo qe mar-
tuar me biznesmenin Ril-
ind Reka. Dasma luksoze 

e Tunës ka kushtuar më 
shumë se 100 mijë euro.
Dhe, siç dihet, nuk zgjati 
shumë dhe përfundoi me 
ndarje.
Por, kjo nuk ishte e vetmja 
martesë që ka kushtuar 
shtrenjtë dhe ka përfun-
duar me ndarje, sepse si 
kjo kanë përfunduar edhe 
shumë martesa të tjera të 
njerëzve të njohur për pub-
likun...
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Ikona e muzikës - Parashqevi Simaku

Ku mbeti
ajo bukuri e rrallë?

Në vitet 80 Parashqevi Simaku ishte në kulmin e saj si këngëtare e
adhuruar, por edhe për pamjen e bukur si rrallë ndonjë femër tjetër...

Kushdo që dëgjon emrin e Para-
shqevi Simakut, i vijnë në mendje 
këngët e saj. Ndonëse sot jeton 
në SHBA, ajo vazhdon të mbahet 
mend për këngët e saj, të cilat 
vazhdojnë të cilësohen hite, 
edhe pse koha ka kaluar.
Këngëtarja dallohej jo vetëm për 
zërin e saj, por edhe për pamjen 
e bukur. U konsiderua edhe si 
femër që theu “tabut” e kohës, 
pasi pozoi tepër seksi për kohën. 
Por, karriera e saj nuk qe e gjatë 
në Shqipëri. Pas vitit 1991 shkoi 
në SHBA dhe atje ka krijuar jetën 
e saj.
“Nga Shqipëria ika zemërthyer, 
prej lidhjes me një njeri, i cili 
dukej se ecte në një rrugë krejt të 
kundërt nga e imja. Kur kuptova 

se sado të përpiqesha, rrugët 
tona s’do e kishin kurrë një pikë 
të përbashkët, sakrifikova dhim-
bjen time, për t’u larguar drejt së 
panjohurës, por jo me ide krejt të 
paqarta, se ajo që gjithmonë më 
ka udhëhequr ka qenë ambicia 
për të ecur në rrugën e artit”, ka 
thënë ajo në një intervistë vite 
më parë.
Në Amerikë ajo u martua me 
një shtetas amerikan, Robertin. 
Madje, lindi dhe një djalë nga 
martesa me të, të cilin e pagëzoi 
me emrin Luke, por gjithçka mori 
fund në vitin 2012.
Sidoqoftë, Parashqevi Simaku 
vazhdon të mbetët në memorien 
e çdo shqiptari si femër e bukur 
dhe këngëtare e talentuar.





Rrushe Rexha, që këngën e saj e kemi 
dëgjuar një kohë të gjatë, pa dyshim, 
i kishte ruajtur delet si çobaneshë 
derisa ishte martuar. 
Ajo, si çobaneshë, e kishte pasur 
një dashnor që e quanin Fana. 
Ishin dashur shumë, por babai e 
kishte martuar për dikë tjetër, larg 
vendlindjes. 

MOS U SILL KAH I KA 
RUAJTUR GRUAJA DELET!
Burri, teksa shkonte një ditë me 
Rrushen për në familjen e saj, i kishte 
thënë: 
“Ç’dëshirë ke që ta plotësoj men-
jëherë?”.
“Asgjë më shumë se të kalojmë nëpër 
malin ku i kam ruajtur delet”, i ishte 
përgjigjur ajo.
Dhe, kur kishin hyrë në malin ku i 
kishte ruajtur delet, ajo ia kishte marrë 
këngës, meqë e dinte se aty pari me 
dele ndodhej Fana dhe do ia njihte 
zërin...

Dhe, Fana, me të dëgjuar këngën, 
kuptoi se Rrushja ishte aty pari. Kur 
hasën në Fanën, ai i doli para rivalit 
dhe i tha: “A e di ti se kujt ia ke marrë 
gruan?”.

DASHNORI ISHTE
MË I FORTË SE BURRI!
Në ato çaste Fana iu hodh sipëri burrit 
të Rrushes. E, ai i thotë gruas: “Bjeri, 
çka po pret! Ky po më vret e ti po e 
shikon pa bërë gjë për mua, a?! A më 
ke mua burrë apo e ke këtë?”. 
Kështu, gruaja e tradhtoi burrin 
shkaku i dashurisë së dikurshme të 
jetës baritore... 
Mendova t’ia tregoj gruas këtë ngjarje, 
por më ra në mend se mund të dys-
hojë se edhe unë kam përjetuar diç 
të tillë. Më mirë të heshtë. Më mirë po 
rri urtë sa nuk kam pësuar. Ndoshta 
jeta e sjellë momentin për një bisedë 
të tillë... 
Dhe, kur dolëm në shëtitje, erdhi rasti 
për këtë temë...

“Çka po mendohesh?”, më pyeti 
gruaja, teksa rrinim të nesërmen në 
parkun e qytetit. 
“Po mendohem se a i ke ruajtur ndon-
jëherë delet”, iu përgjigja unë. 
“Pse po më pyet?”, ma ktheu ajo.
“Po e marr me mend se bariu ka 
shumë energji e sikur të kishim dele 
do i kullosnim bashkë... Prandaj, edhe 
të pyeta se a i ke kullotur delet ndon-
jëherë”. 
“Ti je i krisur!”, më thotë ajo. “A të 
kujtohet kur kaluam Merasë e unë 
nuk dija t’i dalloja delet nga dhitë? Të 
pyeta e ti m’i sqarove... cila ishte dele e 
cila ishte dhi”.
“Po, më kujtohet, ashtu ka qenë, por 
më mirë është kurrë të mos kalojmë 
kah mali, sepse nuk i dihet...”, them sa 
për ta përmbyllur bisedën. 
Por, në kohën e tashme, më shumë po 
tradhtojnë politikanët sesa dashnorët! 
Kalojnë prej një partie në tjetrën për 
interes dhe as që qajnë kokën që 
populli i ka votuar!

 S. M.
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Dikur tradhtonin dashnorët,
tash politikanët!

Politika është bërë pjesë e jetës: Në gjumë, në punë, në rrugë. 
Nejse, nuk ka rëndësi, dua t’u relaksojë pak me një tradhti tjetër, 

e që nuk ka të bëjë me politikën, por me dashurinë.

Dy kohë...



Adresa: R210 Sterpce;    Tel: 0682007891;    Email: reservation@atdg.al;            /kompleksimeshtekna



Letra e kosovarit të internuar...
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Familja e Xhemë Bërdynës ishte 
përndjekur nga regjimi jugosllav, por 
ai nuk e dinte se të dy regjimit ishin 
njësoj në urrejtjen ndaj shqiptarëve.
Letra e tij drejtuar Enver Hoxhës 
është shumë e gjatë. Ajo protokollo-
het më 16. 9. 1958. Sigurisht, si edhe 
të tjerat as që lexohet nga Enver 
Hoxha... 
Në letrën e tij shihet një zhgënjim 
i madh ndaj trajtimit që i bëhet në 
Shqipëri. Vendi i idealeve të tij e kishte 
zhgënjyer. Një pjesë nga letra:
“Mbërrita në Tiranë dhe aty qëndrova 
33 ditë. Pasi mbarova me organet 
e hetuesisë më sollën në Llaka-
tund... Shoku toger, Daut Myrtaj, më 
pyeti pse kisha ardhur në Shqipëri. 
I thashë se e dua shumë Shqipërinë 
dhe, njëkohësisht, për të vazhduar 
studimet. 
Ai m’u përgjigj se nuk kemi nevojë 
për studentë të huaj. Këto fjalë më 
demoralizuan shumë, sepse ne nuk 
kemi menduar, kurrsesi, se në Shq-
ipëri do na i thotë kush këto fjalë. 
Dhe, dëshpërimi më vrau dhe e bëri 
efektin e vet. Me iniciativën e Zekë 
Arifit (emigrant), tentuam të ar-
ratisemi, por u kapëm, sepse Zeka 
na tradhtoi dhe na denoncoi pranë 
organeve të Sigurimit në Vlorë. Rashë 
në burg dhe u dënova një vit. 
Por, duke iu falënderuar amnistisë që 
bëri qeveria me rastin e 28 Nëntorit, u 
lirova. 
Prej burgut më dërguan në kampin e 
Semanit. Por, edhe atje bëra një jetë 
shumë të izoluar. Vazhdimisht i bëj 
pyetjen vetes: 
A kështu do të kalojë jeta ime, a? 
A kurrë nuk do të vijë koha që edhe 
unë të jem në bankat e shkollave të 
larta? 
Apo na ka dënuar fati të rrimë të 

kampin e Semanit pa e parë dhe as 
e shijuar jetën e një qytetari të lirë?  
E vërteta është se rashë një herë në 
burg për tentativë arratisjeje, por kjo 
nuk do të thotë se unë u bëra armik i 
Shqipërisë. 
Andaj, duke parë se jeta në Shqipëri 
më kaloi nëpër kampe e kanale dhe 
duke konsideruar veten të pafa-
jshëm, kam bërë lutje për riatd-

hesim. 
Por, a më takon për këtë mua që 
të bie përsëri në duart e atyre që 
na kanë urryer e fyer si njerëz e si 
komb? 
Sigurisht, jo. 
A më përket t’u dal prindërve përpara, 
të cilët ëndërrojnë për Shqipëri? 
Sigurisht, jo. Sepse, do më thonë: Turp 
për ty që u ktheve nga Shqipëria!

Xhemë Bërdyna ishte nxënës i gjimnazi kur emigroi në Shqipëri, më 
1957, i nxitur nga ëndrra e kohës se Shqipëria ishte vendi ideal ku 

mund të shkollohej e shërbente atdheut.

Xhemë Bërdyna shkon në Shqipëri të shkollohet,

e kalon jetën në burg!





Nga ana tjetër, në moshën 20-vjeçare 
më pat kapluar sikleti dhe nuk duroja 
dot pa mashkull. U dashke që t’i presë 
procedurat patriarkale, përderisa të 
bëhesha gruaja e dikujt që nuk do e 
njihja fare, deri në martesë...
Ishte fillimi i viteve nëntëdhjetë. Kohë 
me krizën më të madhe financiare, 
por ishte vështirë edhe të gjesh djalë, 
sepse ia mbathën në kurbet! 
Megjithatë, unë në një dasmë ia 
lëshova sytë një djaloshi nga një fshat 
fqinj dhe, lidhje pas lidhjeve, e bëra 
për veti. 
E binda që t’më grabiste, gjoja se 
familjen e kam të vështirë dhe nuk 
do më fejonte për të. Ashtu edhe 
vepruam, disa muaj më vonë... 

AH, AJO NATA E PARË...
Nata e parë ishte fenomenale, por 
paksa me droje, megjithatë. 
Pasi më kaluan ato ditë të para, gjatë 
të cilave ndjeja nga pak dhimbje, 
kuptova se nuk ishte edhe aq i fortë si 
mashkull. 
Sidoqoftë, kaluan ca vite dhe ne 
u bëmë me fëmijë. Atëherë ndjeja 
edhe më shumë nevojë për “diçka” të 
madhe. Harrova të them se, para se 
t’na lindnin fëmijët, burrit ia mbusha 
mendjen se nuk jetohet me familjen 
e tij. 
Prandaj, pasi u bë ai lesh me ta, 
vendosëm të vinim në qytet, në 
Ferizaj. Mori me qira një banesë në 
një ndërtesë pesëkatëshe, paksa të 

fshehtë, sikur t’më kishte pyetur mua. 
Por, nuk shkoi shumë kohë dhe im 
burrë filloi t’i rrallojë marrëdhëniet 
seksuale me mua... 
E, pse?
Sepse një ditë, teksa me fëmijë dola 
në parkun e qytetit, nga larg e pash 
tim burrë me një femër tjetër, madje 
ecnin dorë për dore! U nisa drejt tij, 
por më humbi në mesin e njerëzve të 
shumtë që shëtisnin në shëtitoren e 
qytetit.
Në mbrëmje u bëra vetë e katërqin-
dta... 
T’i them a mos t’i them?
T’ia përmend a mos t’ia përmend?
Megjithatë, dreqi nuk më la rahat 
derisa i thashë se të kam parë me një 
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Në shenjë hakmarrjeje...

Burri më tradhtonte,
tash po e tradhtoj unë!

Kur isha e pamartuar, një djalë, fqinj imi, më ngacmonte çdo ditë. 
Unë, si fshatare nga një zonë e thellë malore e Ferizajt, as që guxoja 

të mendoja për një aventurë seksuale, se lëre më ta bëja këtë...



Burri të qorton
Dashnori të ledhaton...“
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femër dorë për dore...
E ai, jo që nuk e pranoi, por filloi edhe 
të më ofendojë, duke më thënë se po 
shoh ëndrra edhe ditën...

HAKMARRJA 
E SHUMËPRITUR...
Sidoqoftë, kaloi një vit i plotë e mua 
dreqi nuk më linte rehat. Si t’ia kthej? 
– e sillja në mendje çdo ditë...
Dhe, një fqinji në banesën tonë, i cili 
ishte i martuar me një femër të trashë, 
ama jashtëzakonisht të shëmtuar, 
ia vura syrin. Nuk ishte kushedi sa 
i bukur, por kishte një stil që më 
përshtatej mua. Buzëqeshja e tij, kur 
më përshëndeste gjatë “ndeshjes” në 
shkallë më flakëronte... 
Ai e kishte nuhatur këtë ndjenjë timen 
dhe filloi aksionin...
“Sa shumë më pëlqen, nuk e ke idenë! 
Do të dëshiroja të të kem vetëm 
njëherë, e pastaj le të vdesë”, më tha 
prerazi dhe u largua.
Unë fillova të mendoja në çdo kohë 
për këtë “ofertë” nga ai... 
Ta pranoj, mos ta pranoj? 
Të nisi këtë lojë në shenjë hakmarrje 
ndaj burrit apo jo? 
Do të ishte rrezik apo jo?
Dhe, kaluan ca ditë dhe ja, papri-
tur, u takuam me të në bodrumin e 
ndërtesës, ku ne ruanim zarzavatet 
dhe drutë.
“Nuk është fer të mos më përgjigjesh. 
Nëse e meritoj, më trego... Por, më 
beso se ti më pëlqen dhe nuk e kam 
me të keq”, më tha ai, ndërkohë që 

afrohej gjithnjë e më pranë meje.
Unë vetëm e shikoja, e goja m’u 
frenua krejtësisht. E shihja se njëra 
do të ndodhte me mua, rreziku ose 
hakmarrja e shumëpritur. 
Megjithatë, qëndroja e stepur, 
përderisa ai mu afrua dhe ma hodhi 
krahun në sup, ndërkohë që fjalët nuk 
i ndalte. 

MBETA SI PULA NË SHI: 
AS NUK LARGOHESHA,
E AS NUK PRANOJA!
Dhe, mbeta si pula në shi: as të 
tërhiqesha e as të qëndroja aty... 
Por, ai ishte ekspert i këtyre punëve: 
më shikoi drejt në sy dhe m’i ngjiti 
buzët për buzët e mia. Unë, fillimisht, 
nuk reagova, por më vonë ia ktheva 
edhe unë, pasi harrova se ku ndodhe-
sha dhe me kë. 
Më rrëmbeu për vithe dhe më ngjiti 
për trupin e tij. O zot, sa i fortë ishte... 
Dhe, në çastin kur më mbështolli për 
trupin e tij, u dëgjua dera e bodrumit 
dhe ne u ndamë me shpejtësi. Unë 
shkova në bodrumin tonë, e ai u fsheh 
diku, e që as unë nuk do e gjeja dot, se 
lëre më fqinji plak, i cili kishte zbritur 
për punët e veta.
Sapo është ngjitur ai plak i mallkuar 
lart, ai doli nga vendi ku ishte fshehur 
dhe qeshte...
“E sheh se ke kah na bën horë e 
dheut”, më tha, duke qeshur tamam si 
një dashnor i vërtetë.
Fjalët e tij më bën të mos vazhdoj 

më tej, por i thashë se mund të vij 
në banesën time të nesërmen në 
mbrëmje, sepse burri shkonte për një 
dokument në fshat dhe do të qën-
dronte atje një natë.

TRADHTIA NË 
SHTRATIN E BURRIT...
Të nesërmen në mbrëmje, sapo është 
qetësuar çdo gjë, ai erdhi në banesë 
dhe unë mbeta si qyqajkë. Nuk dija se 
çfarë të mendoja, vetëm se i “kërceva” 
si kuçedër në qafë. 
Ashtu, e ngatërruar në të, u ndodha 
në dhomën time të fjetjes, të cilën 
do e ndaja për herë të parë me një 
mashkull tjetër...
E, fëmijët flinin rehat në dhomën e 
tyre, sikur të solidarizoheshin me mua. 
Pas një kohe shkova t’i kontrolloja dhe 
ta qoja djalin deri në banjë, sepse ai 
dinte shpesh të lagte shtratin, edhe 
pse i kishte pesë vjet.
Me t’u kthyer në shtratin e burrit, iu 
hodha sërish në shtrat dhe për një 
kohë nuk flisnim. Në një çast ai e shi-
koi orën dhe mbet i shtanguar.
“Uh, më duhet të shkoj se zoti e di 
se çfarë do më thotë gruaja”, filloi të 
“pendohej” për kohën e humbur me 
mua dhe vazhdoi: “Por, një gjë mbaje 
mend: Je fantastike!”.
E, tash, pas 10 vjetësh të asaj nate, 
jam penduar pse veprova ashtu, pse 
e tradhtova burrin, madje në shtratin 
tonë të dashurisë, ani pse gjithçka fil-
loi në shenjë të hakmarrjes...

R.



As me shehër as me Barilevë...
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Unë që ju shkruaj jam një grua e re, e martuar me mesit. Ime nënë 
dhe nëna e burrit tim njiheshin që moti, andaj vendosën që edhe 
neve të na njihnin ndërmjet veti, kuptohet me qëllim të mirë, por 
tash nuk po del si menduan ato, sepse njohja me mesitni po më 

pengon edhe mua, por edhe burrit tim, e kjo tash po ndikon që lid-
hja jonë martesore të plasaritet dhe të shkojë drejt shkatërrimit...

Më mori në qafë nëna,
e pata mesit!

Para më shumë se 15 vjetësh isha nxënëse 
në gjimnazin e Mitrovicës dhe, thënë të 
drejtën, më shumë më interesonin mësi-
met sesa dashuria, ani pse shoqet e mia 
të klasës aso kohe secila kishte të dashur, 
madje disa edhe i kishin ndërruar nga dy a 
tre të dashur. 
Më e mira shoqe imja, Vlera, madje edhe 
më qortonte pse vetëm unë nuk kisha të 
dashur...
Nëna ime aso kohe kishte një shoqe me të 
cilën shpesh dilte në kafe, më shumë për 
të kaluar monotoninë që rrinte në shtëpi 
sesa të pinte kafe, meqë çdo mëngjes i 
bëja kafe vetë. 
Ajo e kishte bërë muhabet punën time se 
si ende nuk kam të dashur, kurse shoqet 
e mia po. 
Por, edhe shoqja e saj ia kishte bërë me 
dije se edhe djali i saj, i cili aso kohe ishte 
25 vjeç, ende nuk kishte të dashur dhe 

ishte rast i mirë të na njoftonin ndërmjet 
veti. Kështu, edhe vepruan...

NISI ME ZOR,
ME ZOR PO SHKON! 
Atje ku u takuam na lanë pak vetëm. Mbaj 
mend që nuk kemi biseduar fare, thjesht 
shkëmbenim ndonjë shikim dhe asgjë më 
shumë... 
Dhe, unë, si e përgatitur që isha për atë ta-
kim, në fund i thashë: “Po ti qenke shumë 
i urtë, ore!”. Ai vetëm qeshi dhe s’tha gjë. 
Në ndarje, sa për adet, këmbyem numrat 
e telefonit. 
Më shkroi të nesërmen një sms në telefon, 
por unë nuk ia ktheva menjëherë, por pas 
disa orësh. E lamë një takim pas tri ditësh në 
një lokal afër shtëpisë sime, ani pse ata të 
lokalit më njihnin mirë, madje shumë mirë, 
meqë edhe ishim tezakë ndërmjet veti.

Pas disa takimeve të njëpasnjëshme 
filluam t’ia fitonim zemrën njëri-tjetrit. 
Pastaj, telefonata pa fund dhe sms me 
tekst dashurie... 

NA ËSHTË NGULITUR
NË KOKË MESITNIA!
Pas gjysmë viti u fejuam, më pas edhe u 
martuam...
Por, edhe pse e kemi një fëmijë, disi, prapë 
ka zbrazësi në dashurinë tonë: të dyve na 
rri në mendje se jemi njohur me mesitni, 
pa dashuri, ani pse tash nuk na mungon 
dashuria. 
Sidoqoftë, një gjë e tillë nuk po ç’rrënjoset 
nga mendjet tona, e që po frikësohem se 
një ditë edhe mund të kemi probleme në 
martesën tonë, sepse është një ndjenjë 
ftohjeje ndërmjet nesh... 

V. G.



Qendrat e dobësimit ‘Shkenda Dubova’ janë ndër bizneset më të suksesshme të vitit. Duke filluar 
me një degë të vetme në Prishtinë, biznesi i Shkendës sharmante, ka kaluar kufijtë kosovar. Tani, 
qendrat e dobësimit gjenden edhe në Shqipëri, Gjermani dhe Zvicër, e njëkohësisht pritet që të 
hapen edhe nëpër vende të tjera të botës. 

Gjithsesi, suksesi i tillë vjen si rezultat i punës së palodhshme të Shkendës dhe stafit të saj, mirëpo 
edhe i shumë storjeve të suksesit, të qindra klientëve të kënaqur. 

Kush thotë që një femër nuk është e denjë për biznes?!
Shkenda Dubova e dëshmon të kundërtën, duke qenë shembulli më i mirë i femrës kosovare të 
suksesshme.

Shumë mund të pyesin se si ndodhë i gjithë procesi i dobësimit tek këto qendra, me rezultate kaq 

të dukshme tek klientët? Çdo klient fillon me seancat e shkrirjes së dhjamit, përmes aparaturave 
më moderne, që janë në përputhje edhe me standardet evropiane të teknologjisë së dobësimit.

Kështu, klienti së pari i nënshtrohet një analize trupore, ku përcaktohen: masa dhjamore, masa 
hidrike, masa muskulore dhe skeletore, si dhe metabolizmi. Si rezultat i kësaj terapie, klienti 
humbet 5-8 kg në 10 seanca të plota dobësimi, me një reduktim të perimetrit deri në 10 cm, për 
vetëm 10 seanca. 

I gjithë ky proces ndodhë falë këtyre aparaturave, karakteristikat e të cilave do t’i shohim në vijim:
• Perfect Body-Tunnel Sauna - Është një aparaturë e teknologjisë së fundit, dhe rezultat i një 
projekti të gjatë kërkimor, efikasiteti i së cilës është verifikuar shkencërisht në të gjitha aspektet 
mjekësore e teknike, pa efekte anësore, e po ashtu, edhe kuruese për shumë sëmundje. Kjo 
aparaturë funksionon duke aktivizuar molekulat e ujit, që përmirësojnë thithjen e oksigjenit, 
qarkullimin e gjakut dhe nxisin metabolizmin. Rrezet infra të kuqe të afërta dhe të largëta, 
kombinohen për të depërtuar në indet e lëkurës deri në 30% (6 mm nën epiderme), duke shpërbë 
grumbullimin e yndyrës të lokalizuar në bark, vithe dhe kofshe.  Në mjekësi, IR përdoren për shëri-
min e shumë sëmundjeve si: sëmundjet reumatike, sëmundjet degjenerative të nyjeve, gjendjet 
postraumatike (kryesisht sportistët), inflamacionet e hapësirave paranazale etj.  
• Body Shape–Kabina e Shtrirë - Një tjetër pajisje që sjellë benefite të jashtëzakonshme për shën-
detin, e në veçanti në humbje të peshës. Kjo aparaturë realizon një funksion të rëndësishëm në 
relaksimin e muskujve dhe detoksifikimin e tyre, duke larguar toksinat dhe acidin laktik. Benefitet 
kryesore të kësaj aparature janë: 

- Riaktivizon metabolizmin dhe ndihmon në eliminimin e shtresave të tepërta dhjamore, duke 
eliminuar kilogramët, dhe duke ofruar rimodelimin e formës trupore;

- Lehtëson dhimbjet nga patologji të ndryshme, si dhembjen e kurrizit, nervit ishiatik, artritin, 
reumatizmin;  

- Rritë qarkullimin e gjakut duke furnizuar kështu indet dhe çdo pjesë të trupit, me    elemente 
ushqyese;
- Tonifikim i thellë; 
- Përmirëson shëndetin e zemrës dhe ulë stresin; 
- Përmirëson sistemin nervor;
- Zhdukë në mënyrë të ndjeshme celulitin duke eliminuar shtresat dhjamore; 
- Ngadalëson efektin e plakjes, duke përmirësuar dukshëm elasticitetin dhe butësinë e lëkurës; 
- Përmirësim i dukshëm i drenimit të toksinave dhe i lëngjeve; 
- Detoksifikim i organizmit, rritje e forcës dhe fleksibilitetit; 
- Lehtëson gjendjen e depresionit;
- Efekt analgjezik;
- Lehtëson dhimbjen dhe përmirëson lëvizjet te personat që kanë sëmundje reumatike, etj.

• Sauna Traditcionale nga Druri i Pishës - Është aparaturë ku përmes efektit termik të nxehtësisë, 
ndihmon në eliminim e shtresave dhjamore dhe humbjen e peshës. Disa nga benefitet e saunës 
me nxehtësi janë: 
- Detoksifikim;
- Përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ulë tensionin arterial;
- Humbje të peshës;
- Eliminon celulitin edhe nga zonat më delikate;
- Relaksim muskulor, etj.

• Pajisja e Dobësimit Intensiv (Ultra Sonik) - Kjo pajisje funksionon përmes valëve sonike të 
frekuencës 40000Hz, të gjeneruar nga sonda. Pasi valët hyjnë në trupin e njeriut, gjenerohet efekt 
intensiv goditës në qelizat dhjamore, si dhe lëvizje ndërmjet qelizave dhjamore, të cilat në mënyrë 
efektive djegin energji, dhe kështu ndodhë tkurrja e qelizave dhjamore. Ndërkohë, vibrimi i valëve 
sonike, shkakton ndikim intensiv midis qelizave, të cilat shpërthejnë menjëherë, duke zvogëluar 
numrin e qelizave yndyrore dhe arrijnë efektin e heqjes  së dhjamit.
• Elektrostimulatorët Muscular - Ky është procesi i fundit që bëhet gjatë një seance.  Është një 
proces shumë i rëndësishëm, përderisa jeni duke shkrirë dhjamin, përmes elektrostimulimit, 
tonifikohet trupi, nuk e lë të varet dhe të qullet trupi, si dhe stimulohen  muskujt dhe ngushtohet 
perimetri.

Prishtinë - 045/224-540
Gjilan - 045/505-043
Gjakovë - 044/545-444
Prizren - 043/900-902

Bochum Gjermani - +4915 901352072
Oftringen Zvicër - +4176 802 48 45
Tiranë Shqipëri - +355 69 4655559
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Në luftë me vetveten...

S’ka ma keq 
se kur
e mashtron 
shpirtin!

Atë ditë do të thërriste një femër në tele-
fon dhe do bënim një takim pune, në të 
cilin do të kishte gjithçka nga pak. 
Dy mace të vogla luanin mbi çatinë e 
shtëpisë së fqinjit dhe prisnin bukën. Por, 
buka sikur u ishte vonuar e macet nisën të 
bëheshin agresive. Vraponin mbi kurrizin e 
çatisë sa poshtë sa lart...
Nuk vonoi as dhjetë minuta dhe thirrja 
flakëroi  monitorin e telefonit tim...
Por, në çast më doli gjumi...
Dhe, dukej se ia kishte dhënë ferku i 
mëngjesit kur edhe më kaploi dëshpërimi. 
Ishte një gjysmë kllapie gjumi dhe po 
mendoja pse më ishte shfaqur ëndrra e  
lumturisë së rreme. 
E kisha pritur një vit atë ditë dhe isha i 
dështuar. Djersët në ballë vazhdonin të 
binin në çarçafin e bardhë mbi shtrat. 

NË VEND SE 
TË GËZOHESHA - 
U DËSHPËROVA!
Ngrita kokën sikur doja të testoja shën-

detin nëse mund ta ngritja kokën apo jo? 
Ngrita kokën dhe pash unazën time afër 
kokës, pak e fshehur nën jastëk. Nuk mbaj 
mend ta kisha hequr nga gishti. Nuk di 
si ishte palosur aty me ngjyrat e jetës së 
përditshme.
Nuk është unazë fati, nuk është as unazë 
lumturie. Nuk është as unazë zemre. Është 
unazë dyngjyrëshe. Në dy fusha bardhë 
e zi ka nga një pikë. Në fushën e bardhë 
është një pikë e zezë, e në fushën e zezë 
një pikë e bardhë.
Ashtu si realiteti i kësaj nate - prisja të 
gëzohesha  dhe u dëshpërova! 
Me të parë unazën e enigmës jetësore, 
u zbutën ndjenjat e hidhërimit. Sytë më 
shkuan në fushën e zezë, që do të thotë 
se kur të jesh në një dëshpërim, sikur isha 
unë tani, është një dalje drite. Është pika e 
bardhë në fushën e zezë, e cila sinjalizon 
të dëshpëruarin se jo gjithnjë do të kesh 
zi e dëshpërim. Jo gjithnjë do të jesh i 
mbuluar nga pikëllimi. Jo gjithnjë do jesh i 
zhgënjyer. Jo gjithnjë do jesh i frustruar. 
Duhej ta fshija lotin, sepse në fushën e 

zezë është një pikë e bardhë që tregon një 
dritë në fund të tunelit. E, nata që kishte 
rënë e kishte dritën e mëngjesit. 

AI QË E KA FRIKË NATËN 
E MBANË SHPRESA 
SE VJEN MËNGJESI!
Dikush që e ka frikë natën e ka një shpresë, 
që do të thotë se do agojë mëngjesi, do 
agojë dita dhe dielli do e tretë frikën, sikur 
vesën mbi barë.
Në momentin kur nis t’më kaploj shpresa 
dhe lumturia, teksa shikoj një pikë të 
vetme të bardhë në fushën e zezë, sytë 
ngulitën shikimin në fushën e bardhë. 
Këtu duken gjërat më mirë. Është tërësisht 
ditë. 
Më nuk ka frikë njeriu, nuk ka as ankth dhe 
mund të ndihet tërësisht i lumtur. Por, në 
fushën e bardhë ndodhet një pikë të zezë, 
që sinjalizon se lumturia është e kufizuar. 
Andaj, s’ka më keq se kur e mashtron 
veten, shpirtin!

S. Murturi

Nuk di nga erdhi nëna dhe mu shfaq para syve. U ndjeva tepër i lumtur 
kur desha ta përqafoja. Por, iku nëna me mjegullën e dendur dhe e gjithë 

lumturia ime u shndërrua në mashtrim të shpirtit.
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Drita, nga Prishtina...

Sa me njërin,
me tjetrin e me tjetrin...

“Isha lindur vetëm të braktisesha. Kështu 
nuk jetohet më. Vendosa ta gjeja një djalë 
të pasur që do të jetonte me mua dhe për 

mua. Kështu, pa menduar gjatë krijova një 
lidhje me Albertin. Të thënë të drejtën, dy 
vjet sa isha me të nuk kalova edhe aq mirë, 
edhe pse ai ishte i pasur dhe nuk më linte 
të hiqja keq për asgjë. 
Por, pa dy vjetësh më la, duke më thënë se 
kurrë nuk kishte menduar për seriozisht 
me mua...

ZHGËNJIM 
PAS ZHGËNJIMI...
Atë kohë u mbylla në vetën time dhe 
vuajtjeve të mia iu shtua edhe një dhem-
bje, ajo e dashurisë dhe e zhgënjimit të 
njëpasnjëshëm.
I vetmi ngushëllim më kishte mbetur 
shoqja ime Fana, me të cilën rrija vazhdi-
misht dhe i qaja hallet e jetës sime.
Një natë janari po kthehesha nga Fana. Po 
mendoja se si jeta ime i ngjante dimrit të 
ftohtë. Çdo gjë në shpirtin tim kishte filluar 
të kristalizohej. Papritur më rrëshqiti këm-
ba dhe u rrëzova. Dikush ma zgjati dorën 
dhe më ndihmoi të ngrihesha. Asnjëherë 
në jetën time nuk më kishte ndodhur që 
dikush të tregonte aso mirësjellje.
“Dëshiron të pish një kafe me mua?”, më 
tha.
“Po, shkaku i mirësjelljes tënde!”, ia ktheva.
Dhe, pas nja dy orë bashkë në kafene, 
përfundova në shtrat me të... Kishte kaluar 

gati një vit qëkur isha ndarë së fundi dhe 
sikur kisha harruar se ç’ishte seksi...
Një ditë më tha se do më marrë me vete 
dhe do shkojmë diku ku ka punë, sepse 
nuk jetohet kështu... Thënë të drejtën, u 
gëzova shumë. Mendova se ky ishte kulmi 
i lumturisë sime.

NË ITALI DESHI T’MË 
BËNTE PROSTITUTË!
Pas dy javësh shkuam në Shqipëri e prej 
aty me vapor dolëm në Itali. U vendosëm 
në një banesë, por punë nuk gjenim 
askund...
Një ditë më tha se do të ishte mirë të pu-
noja prostitutë, sepse në Itali nga kjo punë 
kishte përfitim të mirë.
Në çast koka më vloi... U vërsula drejt tij 
me grushte...
“Për çka më merr ti?!”, i thashë dhe nisa t’i 
paketoj gjërat e mia dhe të dilja nga ajo 
banesë që tash ma zinte frymën.
Pas dy ditësh në stacionin e vaporëve, 
arrita të hipja në vaporin që destinacion 
kishte Durrësin. Dhe, kur arrita në Durrës 
mu bë se u linda për së dyti...”, kështu 
rrëfen për jetën e saj të trazuar, Drita, e cila 
më as që ka provuar të lidhet me ndonjë 
mashkull, nga frika se edhe ai do e lë si të 
tjerët.

D. Haxhaj

Nganjëherë jeta sil-
let shumë padrejtë-
sisht me ne. Të bën 
të kalosh sprova 
të ndryshme, nga 
ato më të lehtat e 
deri te ato që nuk 
përballohen dot. Të 
hedhë nga një eks-
trem në tjetrin, duke 
i shkurtuar një nga 
një gëzimet sikur të 
ishin degë të thata 
pemësh. Por, një ditë 
mund të lindë përsëri 
dielli, ndoshta...
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A ka magji personi që e dua?
Përshëndetje e dashura 
magjistare, jam vajzë, 23-  
vjeçare, nga Presheva. Jam 
në lidhje me një djalë. Jam 
e dashuruar. Edhe ai më ka 
thënë se më do, por kur flasim 
për probleme disi nuk ia kam 
besën. Njihem gjatë kohë me 
të, por shumë dyshoj se më ka 
tradhtuar. Ndërkaq, betohet se 
nuk e ka bërë një gjë të tillë. 
Në anën tjetër, më akuzon 
shpesh se jam e ftohtë ndaj tij, 
se kinse nuk e dua...
A mund të jem me të, për një 
jetë pa probleme?

“Lugina”
Përgjigje:
Jeni të dy me dilema se çka 
duhet të vendosni rreth së 
ardhmes. Ai deri më tani nuk të 
ka bindur se duhet ta njoftosh 
familjen për një lidhje serioze me 
të!
Ty të akuzon për amoralitet, 
për të vendosur  balancën ndaj 
dyshimeve tua te ai, e nuk po 
e kupton se po e bën të brishtë 
lidhjen tuaj, duke rrezikuar edhe 
të ndaheni...
Këshilla ime është: Flisni pa 
dorëza! Kërko nga ai të fejoheni!

A na ndau familja e tij?
Jam një zonjë, jetoj në Zvicër. 
Jam e ndarë nga burri. 
Jemi dashur shumë. Kemi 
qenë shumë vjet në martesë, 
por kemi pasur gjithmonë 
kundërshtarë dhe, si duket, 
ata na kanë marrë në qafë me 
magji e me sende që sjellin 
ndarjen.
Të lutem, çka ka ndodhur që 
u ndamë? S’e kam ende të 
qartë...

“Pa shifër”
Përgjigje:
Fillimisht, ndarja ka ardhur 
shkaku se ai ka dyshuar në ty. E, 
mu ajo gjë ka çuar te dyshimi se 
diçka nuk është në rregull me ty. 
Megjithatë, ti ke qenë në 
rregull...
Por, për t’u bashkuar sërish, 
duhet secili prej jush të distan-
coheni nga familjet tuaja. Jeni 
familje pesë anëtarësh dhe nuk 
ia vlen ndarja shkaku i askujt...

Qëkur u martova çdo gjë po 
shkon mbrapsht!
Jam 30 vjeç. Qe dy vjet jam 
martuar, por jam shumë në 
hall... Sepse, qëkur u martova 
gjithçka nisi mbrapsht: grindje 

në familjen time dhe me bash-
këshorten...
Ende s’kemi fëmijë. Jemi mun-
duar të kemi fëmijë, por pa 
rezultate.
Çdo derë është mbyllur. Nuk 
na del kësmeti: as punë, as 
fëmijë, veç grindje!
A kemi magji?

“Ed”
Përgjigje:
Askush më mirë se ti nuk e di 
se jeni nën magji. Nëse i refero-
hemi një shembulli konkret se 
pacienti shkon te mjeku dhe 
mjeku derisa e kontrollon i thotë 
kështu e ashtu, pacienti më së 
miri e di nëse është mirë apo 
nuk është. Pra, ai është poligoni 
ku zhvillohet beteja...
Logjikisht, nëse çdo gjë ka qenë 
mirë, ndërkaq ka ndryshuar për 
të keq qëkur je martuar, kjo ka 
domethënie të mbrapsht. 
Magjia është një veprim që 
ndërmerret për ta ndryshuar 
gjendjen në një shtëpi. Pra, për 
ta ndryshuar për të keq dhe te ju 
ka mbështetje ky mendim.
Megjithatë, nuk mund të pohoni 
me bindje se këtë gjë e ka bërë 
nusja apo familja e saj. Këtë gjë 
ka mundur ta bëjnë edhe në 
familjen tënde të gjerë apo në 
rrethin tënd familjar.
Sidoqoftë, nuk bën të etiketoni 
askënd pa fakte. Sepse, dëmi 
dhe mëkati janë të mëdha dhe 
ata që shpifin pa fakte i bartin 
përgjegjësitë etiketuese.

Pse mërziten prindërit e tij?
Jam vajzë, 24-vjeçare, stu-
dente në Prishtinë. Jam nga  
Dukagjini. Kam të dashur, me 

Për hapje të fatit, për strese, 
sëmundje depresive, për forcim 
të bashkëshortësisë, për largim 
të magjive, për ecje të mbarë të 
biznesit, për rritje të vetëbesimit 

dhe për sugjerime e ndihmë 
me barëra popullore, 
por edhe për gjithçka 

për jetë të lumtur  
kontaktoni në ketë email adresë: 

lindjavdekja@hotmail. com

lindjavdekja@hotmail. com
MAGJISTARJA
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të cilin bashkëjetoj qe dy vjet. 
Kemi shpesh mosmarrëveshje, 
por e di se më do shumë. 
E kam një brengë - më thotë se 
po mërziten prindërit e tij pse 
bashkëjetojmë...

“Pa shifër”
Përgjigje:
Ju nuk e keni bërë zyrtare lidhjen 
tuaj. Nuk jeni fejuar akoma, an-
daj duhet ta dalloni fejesën dhe 
aktin e fejesës me një mbyllje në 
banesë me qira, larg rrethit tuaj.
Çka është fejesa?
Fejesa është akti i zyrtarizimit të 
një lidhjeje. Është paramartesë, 
një tubim i njerëzve të ftuar 
nga djali që fejohet, por edhe 
familja e vajzës fton të afërmit e 
vet dhe në atë ceremoni bëhet 
zyrtarizimi i lidhjes...
E, me ju nuk ka ndodhur një gjë 
e tillë... Andaj, mund të jetoni 
bashkë dhe më vonë secili udhës 
së vet... Sepse, as ti e as ai nuk 
ka të drejtë morale e as ligjore të 
kërkojë prej palës tjetër llogari...
Prandaj, kanë arsye të mërziten 
prindërit e tij, por edhe prindërit 
tu. 
Dhe, ashtu si jeni ofruar edhe do 
të ndaheni...

Si të njihem me prindërit e 
mi?
Jam 23-vjeçare. E kam kuptuar 
se prindërit që i kam nuk janë 
prindërit e mi! 
I kam të gjitha të mirat dhe 
nuk mund të ankohem për 
asgjë...
Por, çdo gjë ka rrjedhë nga 
ëndrra që kam parë para dy 
vjetësh. Në ëndërr më kërkon-
te nëna... 
Ajo ishte një nënë tjetër prej 

kësaj që e kam dhe jetoj me të...
Në mëngjes ia kam treguar në-
nës ëndrrën. Por, ajo, e frikësu-
ar se dija gjë, më tha se ëndrrat 
nuk e thonë të vërtetën...
Pas dy ditësh e kam pyetur 
fqinjën time për ëndrrën. Ajo 
më tha se duhet të më kishin 
treguar prindërit se nuk isha e 
tyre...
Sidoqoftë, nuk dua të largo-
hem prej këtyre, sepse i dua 
si prindër. Megjithatë, kam 
dëshirë t’i njoh prindërit e mi 
të vërtetë...
Si ta bëj hapin e parë drejt këtij 
qëllimi?

“E braktisura”
Përgjigje:
Nuk i di saktë të gjitha proce-
durat ligjore se si shkojnë këto 
formalitete, por më së miri është 
t’i drejtohesh Qendrës Sociale, 
sektorit për këtë problema-
tikë dhe të kërkosh të dish për 
prindërit tu gjenetik.
Besoj se është e drejtë e jotja e 
pamohueshme të kërkosh të 
jesh e informuar për nënën dhe 
babanë  tënd, kush janë dhe ku 
janë.
Nuk ke nevojë të shqetësohesh, 
as t’i zmadhosh gjërat, sepse, 
para së gjithash, nuk e di të vër-
tetën pse je braktisur prej tyre; 
pastaj nuk e di ku jeton nëna 
dhe me kë jeton; a ka fëmijë të 
tjerë dhe a e di burri i saj se ajo e 
ka pasur një vajzë që e ka lënë...
Andaj, krejt këto gjëra duhet t’i 
kuptosh gradualisht, që të mos 
hapësh plagë të reja.
Qendra Sociale, gjithashtu, do 
t’i tregoj të drejtat tua se çka ke 
të drejtë të kërkosh dhe ku është 

kufiri. Sepse, është situatë e 
ndjeshme, prandaj edhe kërkon 
maturi.

Djalin nuk e kemi mirë. Pse?
Jemi një familje nga Prishtina, 
e që jetojmë në Londër prej 
kohësh. E kemi një djalë e disa 
vajza.
Djali ka qenë në Kosovë para 
pak kohe. Ka qëndruar dy javë 
në Prishtinë. 
Kur u kthye na tha se ishte 
kënaqur në Prishtinë, por pas 
disa ditësh fillohej të ankohej 
se nuk ndihet mirë...
Te mjeku të gjitha analizat 
i kanë dal mirë... Kemi kon-
taktuar edhe me psikiatër, 
sipas rekomandimit të mjekut 
familjar. 
Djali i ka 22 vjet, kurrë nuk ka 
pasur asnjë problem dhe është 
i disiplinuar. Ka qenë nxënës 
shumë i mirë dhe i sjellshëm.
Andaj, kërkojmë ndihmën 
tënde...

“Nëna nga Londra”
Përgjigje:
Sipas parashikimit tim, djali 
juaj është njohur me një vajzë 
në Prishtinë, me të cilën mban 
lidhje...
Sipas syrit tim, në shtëpinë e saj 
ka magji. Andaj, djali juaj rri i 
përgjumur...
Ajo përgjumje i largohet kur t’i 
largojnë ato gjëra nga shtëpia e 
vajzës që e do ai.

PËR LEXUESIT
E DIASPORËS
Pyetjet tuaja dërgoni me postë në 
adresën: “Kosovarja”, fahu postal 18,
10 000, Prishtinë, Kosovë.

PËR ATA QË BESOJNË: MAGJISTARJA U PËRGJIGJET

43KOSOVARJA



Ka diferencë të madhe midis pëlqimit dhe 
dashurisë. Nëse të pëlqen një lule e këputë 

menjëherë, ndërsa kur e do e ujit 
dhe përkujdesesh për të gjithmonë.“
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Ku ndodhet 
Muri
i dashurisë?
Muri i dashurisë ndodhet në 
Paris, në kopshtin “Abbesses”, 
në Montmarte. Muri përbëhet 
prej 612 pllakash. Në mur fjalët 
“Të dua” janë të shkruara në 300 
gjuhë të botës.
Në këtë mur janë të shkruara 
edhe fjalët shqipe “Të dua”

Kuriozitet
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