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FLAKË E RE-OXHAK I VJETËR

Rrall’ në botë kam patur tjetër,
Kaq të dashur sa babai.
Flakë e re-oxhak i vjetër,

Bashkë me të shumë vite ndaj.

Ëndrrimtar edhe syhapur,
Forcë e tij ish urtësia.

Amanet prej tij kam patur:
 “Ruhu nga makutëria!”

Sytë e tij qenë mirësia,
Në ta strukur sa kujtime.

Jetë më të bardhë se bardhësia
Dhe pse mbushur me privime.

Dallgë e kohës më vjen rrotull,
Ka që lindin, ka që shuhen.

Me ca fjalë të tij s’jam ngopur:
“Bëji njerzit që të duhen!”  

Shënjti im, të përgjërohem!
Jam si ty, nuk tjetërsohem!

Gjakun tënd e kam ndër vena,
Zemra ime të ka brenda

     VASILAQ PAPAJ
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Babi më i mirë në botë,
ti për mua je thesar.

Më plotëson çdo dëshirë,
që mua, të më ecë mbarë.

Babi im punëtor,
unë të dua shumë.
Lodhesh ti çdo ditë,

që e lumtur të jem unë. 
                                                                                                                         

AJANA BILLA  I-A 


                    

Mami im e dashur.
Sa shumë që të dua!

Çdo ditë më fal,
shumë dashuri, ti mua.

Sa shumë që kujdesesh,
ti gjithmonë për mua,

ndaj je shumë e shtrenjtë,
prandaj shumë të dua.

                                                                                                                         
ANIKA BILLA  I-A


Familja ime është gjëja më e shtrenjtë në botë. E kam 
në zemrën time, nuk e ndaj në asnjë çast dhe e dua 
pafundësisht. Babi, mami, vëllai im, ju dua sa i gjithë 

universi.  
ALEN KAPLLANI  I-A
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Unë e dua shumë familjen time.
Prindërit e mi janë thesari më i çmuar në botë. 

Dashuria ime për familjen është sa e gjithë bota.
Ju dua shumë, shumë, shumë...

                 RALF ALEKSI  I-A


Mami dhe babi,

unë ju dua shumë.
Këtë mos e harroni,

me gjithë zemër po e them unë.

Në zemër ju kam,
shumë unë ju dua.

Jeni ju bota,
dhe gjithçka për mua.

                                                                                                                        
EMA GOXHAJ  I-A


Familjen time e dua shumë, e kam në zemër dhe e 
mbaj në mendje. Unë u rrita me shumë dashuri dhe 

përkujdesje, ndaj për gjithçka, falenderoj familjen  
time.

                                                                                                         
ALGEN HUDHRI I-A
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Mami im e dashur,
në zemër të kam.

Të dua shumë, shumë!
Sa e lumtur unë jam!

                                                                                                                 
JASMIN ROMANO  I-A


Unë e dua shumë familjen time. Babin, mamin dhe 

motrën i kam përherë në zemër. Po ashtu edhe nënën 
dhe gjyshin i dua shumë. Në zemrën time është e 

gjithë familja dhe nuk i largoj  për asnjë moment. Ju 
dua shumë!

                                                                                                                          
ORION ÇELO  I-A


                                              

Si lulet në lëndinë,
si bora në mal,

është dashuria ime,
për familjen që kam.

Sa e lumtur që jam,
sa shumë gëzoj,
ju prindërit e mi,
kur ju përqafoj.

                                                                                                                         
ADEA HALILI  I-A
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Në zemrën time të vogël gjendet një dashuri shumë 
e madhe. Kjo dashuri e ka emrin “FAMILJE”. Ju dua 

shumë, shumë…
                                                                                                                      

JON BALLAZHI  I-A

 
Mami im e dashur,
nga zemra të uroj,
gjithë lulet e botës,

dua të ti dhuroj.

Me fjalët magjike,
të them, se shumë të dua,
thesari më i madh në botë,

gjithmonë je për mua.
                                                                                                                               

EMI ALIAJ  I-A


Familja është gjëja më e shtrenjtë që kam në botë. 
Unë e dua shumë familjen time. Prindërit e mi janë 
më të mirët në botë. Ndaj unë, djali i tyre, dua t’u 

them se i kam gjithmonë në zemër.
                                                                                                           

EGLIN KUMRIJA  I-A



8

Nëna ime e dashur.
Sa shumë që të dua!
Ti gjithmonë ke pasur,

shumë durim me mua.

Pranë më qëndron,
kur jam e sëmurë,
natën më përgjon,

mos kam temperaturë.

Ti për mua je,
thesar i paçmuar.
E gjithë bota je,
diell i pashuar.

                                                                                                                 
HENAJDA ÇANGU  I-A

 
Familja ime e dashur,

lumturi më dhuron.
Çdo moment është i bukur,

çdo çast më gëzon.

Mami edhe babi,
unë edhe motra,

kemi lumturi
sa e gjithë bota. 

                                                                                                                            
ELIF  ZAIMI  I-A
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Unë e dua shumë familjen time. Prindërit e mi janë 
më të mirët në botë. Unë i dua sa i gjithë globi. Ju 

kam në zemër. Ju dua shumë!
                                                                         

CARMEN ANDREA DELLE CAVE  I-A


Familja ime është shumë e bukur. Unë ndihem 

shumë i lumtur në familjen time dhe i dua të gjithë 
pafundësisht. Ju dua shumë!

                                                                                                    
VILDON MALUSHI  I-A


Prindërit e mi të dashur,

unë ju dua shumë.
Ju kam në zemër,
nuk ju harroj kurrë.

                                                                                                                
MUNAMED ÇENJA  I-A


Mami im e dashur,
shumë unë të dua,
Ti je mbretëresha,
je bota për mua.

                                                                                                                     
KLEA KETOSHI  I-A
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Familjen time e dua shumë dhe asnjë moment nuk 
dua të rri larg saj. Babi dhe mami kujdesen shumë për 
mua dhe motrën time. Ata janë prindërit më të mirë 

në botë. Ju dua shumë! 
                                                                                                   

ADEM HASAPAPAJ  I-A


Prindërit e mi janë shumë të mirë dhe unë i dua 
shumë sa i gjithë oqeani. Ata janë gjithmonë në 

zemrën time. Unë i them prindërve të mi se ata do të 
jenë krenarë për mua gjithmonë. Ju dua shumë!

                                                                                                                           
AJSLI SHANI  I-A


Famijla ime është thesari më i madh në botë, ndaj 
i kam gjithmonë në zemër. Prindërit e mi kujdesen 

shumë për mua, dhe unë i dua shumë dhe asnjëherë 
nuk i harroj. 

                                                                                                                 
KLEDIS MARTINI  I-A  


Familja ime është si një lule e bukur që ka shumë 

aromë. Unë ndihem shumë e lumtur pranë familjes 
sime. Prindërit e mi kujdesen shumë për mua ndaj 

unë i dua me gjithë zemër. Ju dua shumë të gjithëve! 
                                                                                                         

DARLA BYBERI  I-A
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Mami të kam zemër,
Shumë unë të dua.

Mos e harro asnjëherë,
që je thesar, ti për mua.

                                                                                                                   
RIGELS LATIFI  I-A


Mami im e dashur,

kjo zemra më thotë,
se ti je më e ëmbla,

je më e mira në botë.

Të dua shumë,
pranë teje gëzohem,
veç me ty dua të rri,

se me ty, unë lumturohem.
                                                                                                                       

PERLA SINANI  I-A

 
Unë e dua shumë familjen time. Ti, “Familja ime” je 
një thesar i çmuar. Unë ndihem i lumtur në strehën 

tënde të ngrohtë, që fal vetëm dashuri. Prandaj dua 
të shpreh plot ndienjë e emocion, se ti, je familja më 

e mirë në botë.
                                                                                                      

ENNIO MANCAKU I-A
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Ndoshta jam e vogël
por unë e di,

se në zemrën time,  
ka shumë dashuri.

Dashuria për mamin
dhe për babin tim,

është shumë e madhe,
është pa kufi.

Sa të mirë jeni,
sa shumë që ju dua,

familja ime e shtrenjtë,
jeni bota për mua.               

                                                                                                                         
AMINA LUGA  I-A


Mami im quhet Eda. Për mua, ajo është mami më e 
mirë në të gjithë universin, princesha ime, shoqja ime 
e ngushtë. Jam shumë i lumtur, që në çdo moment 
jam me mamin tim, luajmë bashkë, rrimë  bashkë, 
të gjitha gjërat i bëjmë bashkë. Edhe pse mami im 

punon shumë, ajo e gjen gjithmonë kohën për të më 
plotësuar mua dëshirat e mia. Mami është ëngjëlli im.
                                                                                                                         

KLITI GISHTI  I-B
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Lavdërimet për familjen, 
kurrë s’kanë kufi.

Të gjithë dashurinë time, 
do e shpreh në këtë poezi.

Kur kemi nevojë,
ajo na ndihmon.

Ngrohtësia e saj na qetëson
dhe na mban gjallë, gjithmonë.

Më keni rritur e ushqyer, 
edhe botën do ta kaloja,
për familjen time të vyer.

                                                                                                                         
ARTEA MUÇA I-B


Familja ime më ndihmon gjithmonë. Mami nuk lodhet 
kurrë e gjithmonë buzëqesh. Babi më ledhaton e më 
mbush me përqafime. Vëllai luan me mua dhe nëna 

me gjyshin janë të parët për të më plotësuar çdo 
dëshirë. Unë e dua shumë familjen time.

                                                                                                          
KETLIN TUSHA  I-B

 
Familja është si muzika, disa nota janë të larta 

dhe disa të ulta. Por, gjithmonë ekziston melodia e 
lumturisë... 

ARTEA MUÇA  I-B
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“Familja është aty, ku jeta fillon dhe dashuria nuk 
mbaron.”

                                                                                                                             
AJVI MEÇA  I-B


Dashuria e familjes është bekimi më i madh në jetë. 

Parajsa ime në tokë është familja. 
                                                                                                                         

EMA SHAHINI I-B


Nëse do të ndryshosh botën, shko në shtëpi dhe duaj 

familjen tënde!
                                                                                                                          

AJDEN VAQO  I-B 


Ti nuk e zgjodhe familjen tënde. Ajo është dhuratë e 

Zotit për ju, ashtu siç jeni ju për familjen tuaj.
                                                                                                                  

AJLI KËRTUSHA  I-B


Jam një femijë me fat, sepse kam shumë njerëz që 
më duan dhe kujdesen për mua. Gjithçka që kam 

nevojë e gjej aty, në familjen time.
                                                                                                                            

LUIS SHERA I-B
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“Disa gjëra janë të përkohshme, ndërsa familja është 
e përhershme.”

                                                                                                              
HEIDEN SULOVARI  I-B


Familja është vatra e dashurisë, lumturisë dhe 

mbështetjes. Në çdo sukses tëndin ëshë aty për të 
duartrokitur e në çdo dështim për të të mbeshtetur. 
Familja është themeli më i fortë në jetën e njeriut, 

streha më e ngrohtë, ku dashuria është e pakufi dhe 
e pakushtëzuar.

                                                                                                                         
ERKAN ATAY  I-B


Familja ime e shtrenjtë, je streha më e dashur në 

botë. Vendi ku japim zemrat pa asgjë në shkëmbim. 
Je bekim e vlerë e paçmuar. Ti je qielli ynë. Imagjinoni 

si do ishte bota pa qiell...
                                                                                                                         

AJLA ALUSHI  I-B


Familja ime është ngrohtësia, dashuria ime më e 

çmuar.
                                                                                                                      

DEA KAMERAJ  I-B
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Familja ime është mbështetja ime më e madhe. Ata 
më  thërrasin  “engjëlli  ynë”.  Sa shumë më  pëlqen!

                                                                                                                  
KEITLIN KAPÇIU  I-B


Për mua, familja është natyra, është vetë jeta, është 

burim energjie.

                                                                                                                      
JOHANA DEMO  I-B

 
FAMILJA, njerëzit më të rëndësishëm që të mbushin 
me dashuri, qeshin, luajnë  dhe të duan gjithmonë. 
Dhurata më e vyer në jetë. Kryevepra më e madhe 

që Zoti krijoi. 
                                                                                                                      

HANA JASHARI  I-B


Djali juaj Eden, ju do shumë. Ju jeni  drita e syve të mi  

.
                                                                                                                       

EDEN RUSHI   I-B


Oh, sa shumë ju dua prindërit e mi të dashur! Ju jeni 

ngrohtësia ime.
                                                                                                              

VANESA ALLAJBEJ  I-B
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Mami edhe babi, ju dua shumë. Faleminderit që 
me ledhatoni dhe më dhuroni shumë  dashuri. Jeni 

dashuria ime më e madhe.
                                                                                                              

VIKTORIA ARMATI  I-B


Unë e dua shumë të gjithë familjen time të madhe.

                                                                                                                           
UESTI ELEZI  I-B


  Familja ime është më e bukura na botë. Mami, 

të falënderoj që përkujdesesh shumë çdo ditë dhe 
lodhesh shumë. Babi je i shtrenjti im. Gjyshërit e mi, ju 

dua shumë të gjithëve.
                                                                                 

LISANDO & ARISTA MUHARREMI  I-B


Sa të dua moj mami!

Në zemër të kam,
e kurrë s’të harroj.

Se ti për mua, 
je e shtrenjtë, 

je si diell,
që ndriçon për jetë.

                                                                                                              
ALESIO MARISHTA  I-B
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Për mua, familja ime është më e mira në botë. Unë e 
dua shumë atë. Ndihem i lumtur dhe me fat që kam 

një familje që më fal shumë dashuri.
                                                                                                      

ENRIKO OSMANI  I-B


Asnjë dashuri nuk është më e madhe, se dashuria e 
mamasë. Asnjë përkujdesje nuk është më e madhe, 

se sa kujdesi i babait.
                                                                                           

ROHAN CHRISTIAN MULLAJ  I-B


Unë e dua shumë familjen time

Familja ime,
është gjithçka për mua,
ndaj e kam në zemër,
dhe shumë atë e dua.

Prindërit e mi,
vëllezërit dhe motra,

janë gjithçka për mua,
janë e gjithë bota.

                                                                                                                          
LEA ÇITOZI  II-A


Sa shumë i dua prindërit e mi! Po ashtu edhe vëllai im 
është shumë i rëndësishëm dhe i pazëvendësueshëm 
në jetën time. Familja imë është më e mira në botë. 

 AJLA MARA  II- A
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Familja ime është shumë e rëndësishme për mua. 
Kur përmend emrin “familje” më mbushet zemra 

me gëzim. Familja më fal gjithë dashurinë e botës. 
Falenderoj Zotin, që kam një familje të mrekullueshme 

që më fal ngrohtësi dhe çdo gjë të mirë në jetën 
time.

                     LEDION ARIFI  II- A


Të flasësh për familjen përjeton emocionet që ke 

kaluar me të, të bukura apo të këqija. Këto emocione 
ndihen falë dashurisë për familjen. 

                Unë kam lindur nga dy prindër të 
jashtëzakonshëm që më kanë falur botën e tyre ditën 
kur unë erdha në jetë. Kjo që jam sot është falë tyre, 
falë mësimeve dhe edukatës që më kanë dhënë. 

Në familje, çdo çast është i rëndësishëm dhe unë e 
vlerësoj shumë këtë.

                         NADIA JAHO  II-A


Motra ime e shtrenjtë! Je gjithçka për mua. Je engjëlli 

im. Prania jote më bën të ndihem e lumtur. Në 
mëngjes më zgjojnë puthja dhe përqafimet e tua. Je       
             drita ime. Të dua shumë, shumë…                                                                                                                              
      GREJSI SULA  II-A
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Familja ime përbëhet nga pesë persona: prindërit, unë, 
vëllai dhe motra ime e vogël. Mami dhe babi kujdesen 

shumë për ne të tre. Çdo ditë, babi dhe mami im 
shkojnë në punë, që të na plotësojnë nevojat dhe 

dëshirat tona, që ne të rritemi sa më mirë. 
            Unë e di, se familja është e shtrenjtë dhe 

shumë e rëndësishme për secilin nga ne. Me familje 
kuptoj gjithë dashurinë e botës, mbrojtjen, mbështetjen 

dhe këshillat që na i jep çdo ditë. Familjen duhet ta 
respektojmë dhe ta duam shumë, sepse ajo është 

gjëja më e rëndësishme në jetën tonë.
                                                                                                                         

EMILI SHYTI II-A


Nëna është një poezi  që s’do jem kurrë në gjendje ta 
shkruaj edhe pse gjithçka që shkruaj, është një poezi 

për nënën time. 
                                                                                                                          

DION SHEHI  II-A


Ndjenja për familjen është e veçantë. Aty gjej ngrohtësi 

si askund tjetër. Çdo gjë që kam e ndaj me familjen. 
Familja më jep forcë dhe më mbështet për çdo gjë. 
Në familje duhet të jemi të sinqertë dhe të dhurojmë 
gjithmonë dashuri. Ajo është e shtrenjtë, e dashur. Ajo 

është buzëqeshja jonë!    
                                                                                                                 

VISAR MUSTAFA  II-A
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Për mua, familja është gjithçka, unë jam e kënaqur që e 
kam atë. Familja na jep mundësinë që të rritemi sa më 

mirë, të edukuar e plot shëndet. Për mua, familja mbetet 
ëndrra, ku bëhet realitet, ku asnjëherë nuk të mungon 

dashuria, e kjo dashuri mbetet në kujtimet e tua Familja 
është dashuria ime!

                                                                                                                       
ERLA BIÇAKU II-A


Familja ime ka katër vetë,

babi, mami, vëllai dhe unë vetë.
Prindërit punojmë, na mësojnë dhe edukojnë,

këshillat e tyre kurrë nuk i harrojmë.
Jetojmë të lumtur në shtëpinë tonë,

E duam njëri-tjetrin dhe e respektojmë.
                                                                                                       

EIDEN SHQARRI  II-A


Familja ime përbëhet nga mami, babi dhe dy vëllezërit. 

Unë e dua shumë familjen time. Ata janë gjëja më e 
shtrenjtë për mua. Unë jam më e vogla në familje dhe 
më e përkëdhelura. Vëllezërit bëjnë çdo gjë për mua. 

Babi më plotëson çdo dëshirë. Ne e duam shumë njëri-
tjetrin. 

                                                                                                              
KEITLIN DARDHA  II-A
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FAMILJA IME
Mami, babi edhe unë,

jemi një familje.
Që të tre pa dyshim 
kemi shumë kujtime.

Unë i dua shumë ata, 
dhe ata më duan fort,

sepse unë jam vajzë e tyre,
më e shtrenjta në këtë botë.

                                                                                                                           
AZIA DISHI II-B


Ndjenjën më të veçantë e më të bukur, unë e kam për 
familjen time. Familja është gjëja më e bukur që kam. 
Ajo më dhuron dashuri dhe lumturi pafund. Në familjen 
time ndihem e mbrojtur si zogu në folenë e tij. Të kesh 

familje është bekim, prandaj edhe unë ndihem e bekuar.
                                                                                                            

ALKETA UKA II-B


Familja ime e dashur! Nuk gjej dot fjalët për të shprehur 
dashurinë e madhe që kam për ju. Më keni falur shumë 
dashuri, lumturi që nga dita kur kam lindur e deri më sot.  
Ju jeni dhe do të mbeteni përgjithmonë në zemrën time. 

Faleminderit për gjithçka!
                                                                                          

ENSAR &TUANA DOMI  II-B
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Familja është një thesar i çmuar, që edhe sikur tërë 
jetën të punosh e të luftosh, nuk e gjen dot.  Është një 
tufë zogjsh që fluturojnë nëpër qiell, e të falin kënaqësi 
e pranverë në shpirt. Është dora e ngrohtë, ledhatimi, 
qetësia, është vetë parajsa. Është uji i kristaltë i burimit, 

që rrjedh e nuk ndalet. Është e tërë jeta ime…
                                                                                                            

MEGI HALILI  II-B


Unë jam shumë e lumtur në familjen time. Kjo lumturi 

më bën të ndihem si një zog i lirë në hapësirë, si 
një yll i ndritshëm në qiell e si një sirenë në oqeanin 
e pafund. Pjesëtarët e familjes time më qëndrojnë 
gjithmonë pranë, e kjo më bën të jem edhe më e 

sigurt në veten time. 
KEJSI LLULLA  II-B


Një strehëz e ngrohtë, ku gjithmonë gjen mbështetje, 
dashuri e mirëkuptim. Një fjalë e vogël, por që botës i 
jep kuptim dhe jetës vazhdimësi. Kjo është familja për 
mua, pa të cilën jeta ime nuk do të ishte kaq e bukur.                                                                                                     
                                                                                                     

DAVIOR BARDHI  II-B


“Dashurinë më të madhe, vetëm familja mund t’ia 

falë një fëmije.”

                                                            REFAT ERZENI  II-B
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Nënat tona, 
të mira të urta,

të mençura e plot jetë,
pa të cilën, kjo botë,

kuptim nuk do të ketë.
Nuk ka poet në botë, që të mos t’i ketë kushtuar 

vargje nënës. Besoj, se për të gjithë ne, nëna është 
njeriu më i shtrenjtë në botë. Është frymëzimi, dashuria 

dhe thesari më i çmuar.
                                                                                                    

AJMIS KULLOLLI  II-B


FAMILJA IME

Nëse ka një diell në qiell,
ajo është mami im.

Nëse ka në botë një qiell,
ai është babai im.

Nëse ka një yll në qiell
Ai është vëllai im

Familja ime e bukur,
Më bën mua të lumtur.

                                                                                                     
AMËR KRASNAJ  II-B
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Çdo mëngjes zgjohem dhe shikoj të dashurit e zemrës time. 
Babi, je dielli im! Je heroi im! Të dua pafund dhe të mendoj 

në çdo hap që unë hedh. Mami, për mua je një heroinë 
dhe mishërim i fjalës nënë. Çdo mëngjes zgjohesh dhe 
kujdesesh për ne me plot dashuri, dhe dëshirë për të na 

bërë të lumtur.
Vëllai im, eh ëmbëlsira për në fund. Boris, je vetë jeta! 

Ju dua shumë, familja ime!
                                                                                                        

ENESA OSMANI  II-B


Dashuria për familjen duhet që të kultivohet njësoj si një 

kopsht. Koha që ne duhet t’i kushtojmë, dashuria , përpjekjet 
dhe imagjinata duhet të jenë të vazhdueshme për të 

mbajtur çdo marrëdhënie të begatë dhe në rritje. Unë nuk 
e zgjodha familjen time. Ajo është dhuratë e Zotit për mua, 

ashtu siç unë jam për familjen time. Unë e dua shumë 
familjen time.                           

                                                                                                                       
EJONA DEMO  II-B


NËNË MOJ

Nënë moj, emri më i bukur për të thënë.
Të kam dritë e jetë, je dashuria e vërtetë.

Çdo fjalë e jotja e çdo përkëdheli,
ma shëron zemrën, si me magji.

Në këtë botë më i rëndësishmi njeri,
“NËNË” e dashur, je vetëm ti.

                                                                                                                      
AJRA ARBANA  II-B
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Familja është gjëja më e shtrenjtë në botë. Unë e dua 
shumë familjen time. Qëndron gjithmonë në zemrën 

time si një perlë në guaskë në fund të detit.
                                                                                                                       

JUNA BALLIU  II-B


Familja është gjëja më e shtrenjtë për njeriun. Ajo na 

jep ngrohtësi, dashuri në momentet më të bukura 
dhe më të vështira në jetën tonë. 

                                                                                                              
DANTES KRASNIQI II-B


Familja ime rezaton dritë e më ngroh shpirtin me fjalët 
e ngrohta dhe përkujdesin e saj, më bën të ndihem 

i rëndësishëm dhe i vlerësuar çdo ditë. Ajo është 
e pazëvendësueshme për mua. Ju dua shumë të 

gjithëve dhe jam një fëmijë me fat që kam një familje 
të mrekullueshme.

                                                                                                                
ROAN KËRÇUKU  II-B


Familja më shoqëron në çdo hap që unë hedh. Më 
plotëson çdo dëshirë dhe nevojë. Është ajo me të 

cilën, unë ndihem i plotësuar. 
                                                                                                                     

ALBAN PICARI  II-B
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Familja ime është më e mira, më e bukura, më e 
ëmbla në botë. Ajo është si një rreze që më ndriçon 

rrugën, si aromë luleje që të kënaq shpirtin, si një 
margatar vezullues.

                                                                                                        
REINALD KOÇI  II-B


Sa herë që flas për familjen time, lumturia qëndron 
tek unë, zemra më bëhet mal, sytë më shkëlqejnë 

e fytyra merr pamje tjetër. Kënaqësia është shumë e 
madhe të them, se sa shumë e dua familjen time të 

shtrenjtë.
                                                                                                

KLEDIS KALLMETI  II-B


Sa shumë kam për t’ju thënë atyre që më dhanë 
jetën, atyre që çdo moment më falin lumturi dhe 

më mbushin me dashuri, dy prindërve të mi të 
mrekullueshëm. Mami, babi, ju jeni gjithçka për mua, 

jeni më të shtrenjtët në jetën time.
                                                                                                           

ASLA BALLIU  II-B 


“Familja”, gjëja më e shtrenjtë për mua. Ajo është si 
krahët mbrojtës të një ëngjëlli. Ajo është e gjithë jeta 
ime. Të dua shumë, mami, babi dhe ty motra ime e 

bukur. Jeni gjithmonë në zemrën time të vogël.
                                                                                                              

BJORN DUÇI  II-B
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Familja ime e bukur!
Zemra ime rreh për Ty,
çdo orë dhe çdo ditë.

Ti rrugën mua ma ndriçon,
për çdo gjë, më bën dritë.

E shtrenjtë për mua Ti je,
në zemrën time, 
Ti, gjithmonë fle.

Sa herë për Ty mendoj,
më gjendesh pranë,

e më mbron si mburojë.
                                                                                              

MARSEL KALLMETI  II-B


Unë jam Adea, fëmija e dytë e familjes time. Kam dy 
vëllezër, një më të madh dhe një më të vogël. Pjesën 

më të madhe të kohës, ne jemi si macja me miun 
me njëri-tjetrin, por sigurisht që duhemi shumë. 

Si Hari, ashtu edhe Marvi, ndonjëherë më marrin 
mjetet e mia, që aq shumë i kam merak. Unë nuk 
kam një motër, kështu që kam vendosur që të quaj 

mamin si të tillë.
Ne kemi shumë rroba pothuajse të njëjta, ndonjëherë 
gatuajmë të dyja në kuzhinë dhe dalim blejmë gjëra 

bashkë, ashtu siç bëjnë motrat.
Të gjithë më thonë, që i ngjaj shumë babit, ndaj kur të 

rritem dua të jem e  suksesshme si ai.
                                                                                                                        

ADEA XHILI  III-A
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Familja ime është gjëja më e shtrenjtë për mua. Ajo më do 
shumë e gjithnjë më qëndron pranë. Familja ime është e 
vogël, por ka shumë ngrohtësi sa të ngrohë gjithë globin.. 

Unë e dua shumë familjen time.
                                                                                                        

VASJAN LUSHNJARI  III- A


Familja ime është familja më e mirë në botë. Sikur gjithë 

pasurinë e botës të më falnin, unë nuk do e ndërroja 
familjen time të dashur.

                                                                                                                          
ERA GEGA  III- A


Sikur gjithë fjalët e botës të mblidhja, përsëri nuk do të 

mundja të shprehja gjithë dashurinë që kam për familjen 
time. Ju dua shumë të gjithëve!                                                                                                         

                                                                                                             
ARBËR HALILI  III–A


E dashur familja ime!

Unë  ju dua shumë dhe dua të shpreh me zemër disa fjalë.
Babai im i mirë.  Unë të dua shumë, ti je babai më i mirë 

në botë. Edhe ti mami, je jeta ime. Unë të dua shumë, ti je 
më e shtrejnta në këtë botë. 

Ju vëllezërit e mi, a ju kam falenderuar ndonjëherë për 
mirësinë, dashurinë që ju më falni çdo ditë? Ti motra ime, 

princesha ime e bukur! Jo më kot të lashë në fund. Dua që 
ta dish, se dashuria ime për ty është e pafund…

                                                                                                                       
ENES SIJAMI  III-A
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  Dashuria për familjen time është një oqean i 
tërë. Është një dorë e ngrohtë që më mbështet sa 

herë që kam nevojë dhe më ledhaton që të ndihem 
sa më mirë.

                                                                                                                       
JOELA DOÇI  III- A

 


Familja ime është familja më e mirë në botë. Ajo më 
jep mbështetje, dashuri ,mirësi dhe ngrotësi. Për mua, 

familja është gjëja më  e shtrenjtë në jetë, se pa 
familje nuk jeton dot.

                                                                                                                
EMILIANO LIKA  III-A   


Familja ime është dashuria më e madhe në jetën 
time. Ajo është e mrekullueshme, është si lulet në 

pranverë plot aromë e ngjyra. 
                                                                                                                

VERON AHMETI  III-A


Jam me fat që kam një familje të mirë, të dashur dhe 
të ëmbël. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme për 
mua. Unë e vlerësoj çdo ditë që jeta më ka bërë një 
dhuratë të tillë, të shtrenjtë, të pazëvendësueshme, 

siç është familja ime.
                                                                                                                      

EJONA QUKU  III-A
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Si mund të mos e shpreh dhe unë dashurinë e 
madhe që kam për familjen time të shtrenjtë?!  
Jo vetëm kaq, por dua të them , se familja imë 

është më e mira në botë. Ajo më fal mua çdo ditë 
ngrohtësi, qetësi, përkujdesje dhe çdo gjë tjetër që i 

duhet një fëmije.
                                                      JONELA BILLA III- A


Emocione të mëdha më përshkojnë trupin teksa jam 
duke shkruar për të shtrenjtën, për të ëmblën, për të 

mirën, “familjen time”, që kurrë nuk e ndërroj. Ajo ç’ka 
më fal familja imë më bën zog të fluturoj, më bën 

shpresë për të ardhmen.
                                                                                                                 

EMINA TABAKU  III-A


Nëse do e krahasoja me një gur të çmuar, do të thoja 
Diamant. Nëse do tregoja, se sa e madhe është ajo 
në shpirt, do të thoja Oqean. Nëse do të shprehja, se 

sa shumë dashuri ajo më fal, do të thoja Univers.
                                                                                                                        

VEZIR GUZA III-A


Dashuria ime për familjen, nuk mund të matet. Ajo 
është aq e madhe, saqë edhe sikur të shkruaja për 

ditë të tëra, nuk do të mundja ta tregoja dot.
                                                                                                                        

ROAN KOÇI III - A
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Unë e dua shumë, 
nuk di si ta tregoj,

prandaj poezisë për të, 
shpejt e shpejt

po ia filloj.
Unë e dua shumë atë,
ajo edhe më shumë,

dashurinë, ngrotësinë që më fal,
është një oqean i tërë,

që për mua ka shumë vlerë.
Kush nga ju, më shpejt,

emrin ia thotë?
Edhe mos harroni.

Ajo, është më e mirë në botë.
Familja ime.

                                                                                                              
GESTMIR SINANI  III -A


Familja! Një fjalë e madhe, e bukur dhe shumë e 
rëndësishme. Për mua familja është gjëja më e 

shtrenjtë, parajsa e vërtetë ku ekziston vetëm mirësia, 
dashuria, lumturia dhe gëzimi. Për mua, familja 

është gjysma e zemrës sime. Me familje kuptoj gjithë 
dashurinë e botës, mbrojtjen, mbështetjen dhe 

këshillat që t’i jep në çdo hap të jetës.
Unë e dua shumë familjen time!

                                                                                                        
ELVITO ELEZI  III-A
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FAMILJA 
Je oksigjen, je thesar.

Je e shtrenjta ime, ti je.
O jetë, që bën të jetoj!

Këtë jetë, që zoti ma dhuroi.
I dua ditët e mia,

Ju t’ua kushtoj,
Me shumë dashuri,

me ju, t’i kaloj.
                                                                                                                          

ERI RRUGA  III-B


FAMILJA

Është frymëzimi, është dashuria,
është gjithçka që do,

askush s’e mohon.
Fjalët e para,
hapat e para,

të gjitha i memorizojnë,
gjithmonë i kujtojnë.

Dashuria e tyre,
asnjëherë nuk mbaron.

Prandaj jepini një përqafim të fortë,
fëmijë të dashur,

fëmijë të lirë,
gjithmonë duajini,
këta njerëz të mirë.

                                                                                                              
DEVIN KAPLLANI  III-B
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FAMILJA IME
Jemi katër pjesëtarë, ndryshe katër copa zemre që 
po të bashkohen, formojnë një zemër gjigante që 

shkruan “Familje”. Armët më të forta po të bashkohen, 
s’i thyejnë dot. Nëse një pjesë ikën, ajo është e 

humbur dhe e harruar si një cifël qelqi e vogël. Ato 
pjesë rrijnë të bashkuara, prandaj kanë një diell, një 

hënë, një qiell dhe një yll që shkëlqen. 
                                                                                                                

REJAN KRASNAJ  III-B


Nëna është një përkëdhelje e dëshiruar,

një shikim i ëmbël,
një buzëqeshje e ngrohtë.

Një lule e njomë,
që lind në këngën e pranverës.

Një yll që shkëlqen në qiell,
një ëngjëll i ardhur nga qielli,

një diell që shkëlqen dhe ngroh tokën.
Një thesar i çmuar,

i fshehur në një ishull të braktisur.
Nëna ime, sa të dua, 

për gjithçka bën për mua.
Më shtrëngon, më ledhaton,

dhe e ndiej se sa më do.                                                             
                                                                                                                  

LORIS MULLAJ  III-B



35

Nëna ime e dashur, 
sa shumë të dua!

Ti gjithmonë ke patur, 
shumë durim me mua.

Pranë më qëndron 
dhe më ledhaton,

Nëna ime e dashur, 
ti për mua,

Je thesar dhe dritë e çmuar, 
e gjithë bota, 

je diell i pashuar.
                                                                                                                

DIORA HAMITAJ  III-B


Ç’është një mama,

e kush nuk e di?!
Një mama është zemër,

është dashuri…
                                                                                                                

DARVIN KAPÇIU  III-B


Nënë, je dashuria ime. 

Nënë, je jeta ime. 
Nënë, ti më dhurove jetën. 

Ti je familja ime, ti je e gjithë bota për mua. Sa herë 
që jam me ty nënë, më shtohet buzëqeshja në fytyrë. 
Nënë, je dashuria ime, jeta ime, je gjithçka për mua.

                                                                                                            
AGISA JAHO  III-B
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“NËNË”, TI JE DIELLI IM!
Dashuria për nënën është çdo gjë që kemi në këtë botë. 

Është ëngjëlli që nga çdo e keqe na mbron.
Ti, me mirësinë tënde na edukon dhe na mëson. Bota 

pa ty e humbet kuptimin. Dua të të falenderoj nga 
zemra ime e vogël dhe të të them, se të dua shumë, 

shumë…
Je drita që ndriçon shpirtin tim. Je gjaku që rrjedh në 

venat e mia. Je, dashuria që më ngroh. Kur del ti, edhe 
dielli bëhet xheloz. Ti je, dielli që më ngroh shpirtin me 

dashuri. Je, drita që ndriçon rrugët e zemrës time.
Të dua shumë mami!

                                                                                              
ELKEJD MUSTAFAJ  III-B


MAMI IM

Mami im e dashur,
sa shumë të dua,

ti gjithmonë ke pasur,
shumë durim me mua.

Pranë më qëndron,
kur jam i sëmurë,

natën më përgjon,
mos kam temperaturë.

Ti për mua je,
thesar i paçmuar,
e gjithë bota je,
diell i pashuar.

                                                                                                               
ERSI GJEÇI III-B
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Sa e dua mamin, 
dua edhe babin.

Nuk di si t’ju falenderoj,
për çdo gjë që ju më dhatë,
për dashurinë, përkëdheljet,

që ju më keni falur.
Që janë një det i tërë e pamatur.

Ndaj sot në letër shkruajta
Unë, ca fjalë,

dua të them me plot gojë,
se familjen time 

me asgjë, nuk e ndërroj.
BRYAN DIBRA  III-B


Thuaj dritë, është ajo.

Thuaj hënë, është përsëri ajo.
Ajo është një fjalë,

Shumë e bukur,
Që del gjithmonë,
është “nëna” jonë.

                                                                                                           
BORA TURJA  III-B


“Nënë”,

Dashuria për ty, nuk mbaron kurrë,
Ti, je zemra ime.

Ti, shkëlqen në sytë e mi.
Nënë, pa ty nuk do të isha asgjë.
Dashuria jote është e pamposhtur.

Je e gjithë bota për mua…
                                                                                                       

KEVIN BLLACA III-B
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Nënë, hapi i parë me ty.
Nënë, fjala e parë me ty.

Nënë, jeta ime me ty.
Nënë, ti më dhe jetën.

Ndaj jeta ime të është kushtuar ty.                                        

ELJON MYDERRIZI  III-B


Në çdo ditë të vitit, familja mua më fal shumë lumturi, 
prandaj unë ndihem me fat që jam pjesë e saj. Unë 
e dua shumë familjen time dhe përpiqem, që ajo të 

jetë krenare për mua.

ALDIONA SINAJ  III-B


Dashuria për vendin tim

Shqipëri, je vendi im.
Ti, më jep emrin shqiptar.

Në këtë vend ku linda,
dhe vazhdoj të rritem krenar.

Jam krenar për gjuhën time,
dhe këto vende plot bukuri,

për heronjtë që luftuan,
 që na dhuruan pavarësi.

                                                                                                            
ARLEND GODELLI  III-B
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Familja ime, të dua shumë,
për dashurinë tënde,

zemra më rrjedh lumë.
Gjithmonë më ke ndihmuar,

dhe mbrapa më ke qëndruar.
                                                                                                                           

ERA MATO  III-B


Familja ime, shumë të dua!

Ti ke qenë gjithmonë me mua,
Më ke qëndruar pranë,

asnjëherë s’më je ndarë.
                                                                                                              

AMINA NERJAKU  III-B


Mami është qënia më e dashur që ekziston. Ajo 

e shfaq dashurinë e saj me mënyra të ndryshme. 
Mami është e shtrenjtë për mua, sepse ajo vlerëson, 

këshillon dhe këshillat e saj, janë të vlefshme 
gjithmonë për mua.

Nëna, një qënie me fuqi të paimagjinueshme, të 
bën dhuratën më të shtrenjtë “Jetën” dhe të dhuron 

mburojën më të fuqishme të jetës “Dashurinë”.
Kur jam pranë saj, unë ndiej lumturi, kur jam larg ndiej 

mall. Mami dhe të gjitha nënat janë të vetmet që 
durojnë të qarat në mes të natës dhe që sakrifikojnë 

gjithçka për t’u kujdesur për fëmijët e tyre.
Mami, më e shtrenjta në botë…

                                                                                                         
FRENSI SHEHDULA  III-B 
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Unë e dua shumë familjen time. E dua mamin, babin 
dhe motrën time. Të gjithë pjesëtarët e familjes kujdesen 
për mua dhe më plotësojnë të gjitha dëshirat. Për mua, 
ata janë gjithçka, janë vetë jeta ime. Ju dua shumë të 

gjithëve…
                                                                                                                      

KLEVIS KAJO  III-B 


Familja është drita e syve të tu, duaje atë. Kujdesu për të deri 

në fund të jetës tënde. Pa familjen tënde, ti nuk do të ekzistoje, 
nuk do të njihje asgjë në këtë botë.

Kurrë nuk do ta njihje fjalën nënë, baba, gjyshe dhe gjysh, 
sepse nuk do jesh lindur për ta njohur botën. Të kesh një familje 
do të thotë të kesh një pasuri të madhe sa gjithë galaksia. Ka 
disa njerëz të lindur dhe të braktisur, kjo do të thotë që je lindur 
pa dashuri dhe pa familje. Të jesh i lindur pa familje është si të 
jesh lindur pa engjëjt mbrojtës. Familja kujdeset për ty, të rrit ty, 

të plotëson nevojat dhe dëshirat e tua. 
E ke pyetur veten, se çfarë do të ishe ti, pa familje? 

Asgjë, thjesht një trup njeriu pa dashuri. Nuk do të njihje 
lumturinë, respektin dhe rregullat. Disa njerëz kanë 

familje, por disa pjesëtarë nuk janë më. Mendo pak 
për fëmijët pa nënë, pa baba që jetojnë në jetimore 
ose të strukur në cepa të humbur të botës. Ka fëmijë 
të birësuar, por përsëri nuk i konsiderojnë birësuesit si 
familja biologjike. Pra, të kesh familje do të thotë të 

kesh mrekullitë që i ka dërguar Zoti të kujdesen për ty.                                                                                                                                              
                        

     KRISTIN KAPLLANAJ  IV-A
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Familja ime ndrin për mua. Ajo më gjendet 
gjithmonë pranë. Familja ime përbëhet nga 5 

përsona dhe të gjithë e duam njëri tjetrin. Në të gjithë 
punojmë fort për të arritur më të mirën. Në të gjithë 

përkujdesemi për njëri- tjetrin.
                                                                                                            

MAJLI KASA  IV-A


Unë jam Kejsi, vajza e vetme dhe më e vogla në 
familjen time. Vëllai im quhet Bredi. Ai studion në 
vit të parë në universitet. Mami im është Anila. Ajo 
përveçse kujdeset për familjen, punon gjithashtu 
edhe në biznesin e familjes tonë. Babi im quhet 

Fatmir. Ai ka përgjegjësinë më të madhe në familje 
dhe në drejtimin e biznesit tonë. Pjesëtare tjetër e 

familjes, që është shumë  e rëndësishme për mua, 
është gjyshja ime e dashur, nënë Sherifja. Ajo më rrit 
me dashuri, mban gjithmonë anën time në familje 

dhe unë e dua shumë.
Familja është gjëja më ë shtrenjtë dhe më e 

rëndësishme në botë. Në gjirin e saj unë ndiej 
dashuri, siguri, lumturi dhe mbrojtje.                                        

                                                                                                                  
KEJSI LLAFTIU  IV-A
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Familja është pika e referencës së çdo fëmije. Ajo 
është drita, kur je në një tunel pambarim. Familja 
është shpresa për gjithçka. Është forca dhe fuqia. 

Në familje gjen dashuri, gjen mbështetje dhe krenari. 
Familja ime, mami, babi dhe motra, janë çdo gjë 
dhe gjithkush. Asnjëherë dhe sikur flori të më jepnin, 

familjen kurrë nuk e ndërroj.   
                                                                                                                           

ADA DEMO  IV-A


Familja është gjëja më e shtrenjtë. Ajo është gjithçka 

për ne. Familja na dhuron shumë ngrohtësi dhe 
dashuri. Ajo ka një rëndësi të veçantë për ne. Kur 

mblidhemi bashkë, ndjenja që na përshkron nuk ka 
çmim dhe nuk zëvëndësohet. Familja është si mozaik. 
Në qoftë se nuk bashkohet mozaiku nuk jep një figurë 
të qartë ashtu dhe familja nuk ka kuptim e ndarë. Ne 

e duam shumë familjen tonë. 
                                                                                                

KLARA & KLAUS GJOKA  IV-A


Familja ime është diamanti më i çmuar për mua. 

Ata janë gjithmonë aty për mua dhe më falin shumë 
dashuri . Me dashurinë dhe mbështetjen e tyre 

familjarët e mi më qëndrojnë pranë sa herë që kam 
nevojë. Sigurisht që prindërit i dua shumë, por edhe 

motrat gjithashtu. Familja ime është thesari më i 
shtrenjtë për mua.

                                                                                                        VANESA DELIALLISI  IV-A
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Familja ime për mua është si një diell me rreze të 
ngrohta të cilat janë çdo ditë pranë meje. Ato më 
falin dashuri dhe mirësi në zemrën time dhe pranë 

tyre ndihem çdo ditë e më e lumtur.

               GREJS MITRALOZI  IV-A


Familja është më e shtrenjta dhe më e bukura që 

unë kam. Edhe pse është e vogël ka dashuri pafund 
brenda saj dhe kjo e bën më të madhe se gjithë 
bota. Familja është e shenjtë dhe unë me motrën 
time jemi me shume fat. Unë jam më e vogla dhe 

më e llastuara në familje. Ne kujdesemi dhe e 
mbrojmë njëri-tjetrin. Në çdo gjë jemi një skuadër.

                                                                                                                     
GUIA HOXHA  IV-A


Foleza ime e dashur. Vendi ku unë ndihem e sigurt, 

e mbrojtur, e dashur e adhuruar nga të gjithë. Zemra 
ime ka vetëm 5 hapësira vetëm për ju, “familja ime”. 
5 fenerë që ndriçojnë rrugët e zemrës time. Pafund ju 

dua! Sa shumë vlerë keni për mua!
                                                                                                                

RIHANA SEJDINI  IV-A
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FAMILJA IME MË E SHTRENJTË NË BOTË

Familja është ajo mrekulli, 
që të mban në këmbë,

gjiri i ngrohtë, e shpirti plot,
më e ëmbla dorë e ngrohtë.

Në familje gjejmë qetësi, 
mendje e ndritur plot mençuri,

s’të ndërroj me gjësend, 
zonjë e madhe plot me vlerë.

                                                                                                                      
KEROL ARIFI  IV-A


 Familja ime më jep shumë dashuri dhe gëzim. 

Mami, babi, vëllai, ah, sa shumë i dua! Ata janë në 
zemrën time përgjithmonë. Ata janë shumë të shenjtë 

për mua.
 Familja është jeta dhe bota ime. 
                                                                                                            

KAROLINA SHALA  IV-A


 Familjen time e dua shumë. Ajo më rrit dhe më 

fal shumë dashuri. Zemra ime për atë jeton, se ajo 
është vetë jeta ime. 

Familja është shumë e shtrenjtë, e rëndësishme dhe e 
pazëvendësueshme. 

                                                                                                            
ESTER LATO  IV-A
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FAMILJA IME                                           
 Asgjë në këtë botë,

 nuk është më e çmuar se ti,
 as diamanti që shndrit verbues,
 nuk shkëlqen më shumë se ti.

 Ti je, si dielli i zjarrtë
 si hëna e artë, e mbushur plot,

 ndaj unë ty, të dua fort,
 pa ty bota me duket bosh.

 Si ylber me ngjyra,
 zbukuroni jetën time.

 Ju prindërit e mi të dashur,
 që jeni fuqishëm mburoja ime.

 Çdo hap që hedh në jetë,
 ju më ndihmoni çdo herë,
 dhe në ditët me erë e shi,

 gjithmonë më gëzoni, ju prindërit e mi.

 Jam krenare t’ju fal,
 dinjitet dhe dashuri,

 jeni qetësi e shpirtit tim,
 gjithnjë me falni lumturi.

 Familja ime e dashur,
 këtë vjershë për ty e shkruajta,

 si thesari më i cmuar,
 Ke qenë dhe do të mbetesh përherë për mua.                                                                                                                         

ELISA SHERA IV-B
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Familja! Eh ç’mund të themi për familjen?! Familja është 
gjëja më me vlerë për ne. Është ajo pa të cilën nuk mund 

të jetojmë.
Familja , gjëja më e shtrenjtë dhe më e bukur që mund 
të ketë dikush. Sa herë përmendet emri familje, mendoj 
një parajsë, ku ekziston vetëm mirësia, dashuria, lumturia 
dhe gëzimi. Për mua, familja është gjysma e zemrës sime 
të cilën e mbush plot me dashuri. Me familje, kuptoj gjithë 
dashurinë e botës, mbrojtjen, mbështetjen dhe këshillat që 
t’i japin në çdo hap të jetës. Kur them që, familja është ajo 
pa të cilën nuk mund të jetojmë, dua të them që familja 
është ajo që na hap dyert e jetës që në momentin që 

hapim sytë, që në momentin që hedhim hapin e parë e 
deri në momentin që largohemi nga ajo. Do ishte e kotë të 
fillonim të harronim dashurinë për të, sepse ajo është futur 
thellë brenda shpirtit tonë. Dhe nëse një ditë do të ndjesh 
ftohtësi kudo, mos gabo! Ndieje vërtet, mos u gënje! Ata 
janë sërisht aty, gjallë a vdekur për ty, për të të përqafuar 
edhe për të të dhënë të drejtë dhe aty ku s’ke. Ajo të jep 

dije, mësim për jetën, të udhëzon dhe të mbron nga 
gabimet. Ajo jeton për ty, nuk të heq nga mendja asnjë 
sekondë. Të fal çdo gabim. Të jep më të mirat e botës 

duke  shteruar gjithë fuqitë e saj. S’të  lë të ndihesh i pavlerë 
duke të dhënë një dashuri të çmuar.

Pra, familja është e para në jetë që nuk mund ta braktisësh, 
përkundrazi bëje të lumtur, ktheji mbrapsht çdo gjë që ajo 

të jep. Bëj shumë gjëra për të në mënyë që t’i harrosh, mos 
të mbash mend ç’ke bërë. Nëse je i lidhur me familjen 
atëherë je në rregull me vetveten pasi ke rënë në paqe 
me jetën. A nuk është kjo ajo që çdokush do ta donte? 

Sigurisht! Pra, mos e përçmo atë, sepse është dikush atje 
jashtë që ka nevojë  për atë  që ti ke .... “Familjen”!

                                                                                                             
JURGEN KADRIMI  IV-B
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AILE
Aile dünyanın en büyük hazinesidir.Aile küçük bir 

toplumdur.Aile,anne,baba ve çocuklardan oluşur.
Aileler ne kadar sağlam  olursa toplum da o kadar 

sağlam olur.Biz dört kişilik bir aileyiz.Annem,babam ve 
abim.Ben ailemi çok severim.Çünkü, ben üzüntümü 
ve sevgimi ailemle paylaşırım.Aile aynı zaman da 

eğitimin ve öğretimin başladığı yerdir.Ben güzel şeyleri 
hep ailemden öğrenirim.Ailem benim hayatımda çok 

önemlidir.Onları çok ama çok seviyorum

FAMILJA
Familja është thesari më i madh i botës. Familja është 

një shoqëri e vogël. Familja përbëhet nga prindërit 
dhe fëmijët. Unë e ndaj trishtimin dhe dashurinë 
time me familjen. Famılja është edhe vendi ku 
fillon edukimi dhe arsimi, gjithnjë mësoj gjëra të 

mrekullueshme nga familja ime. Familja ime është 
shumë e rëndësishme në jetën time.

                                                                                                                   
NEVA TIRYAKI  IV-B


Ne, të gjithë pjesëtarët e familjes sime, nuk jetojmë 
dot pa njëri-tjetrin. Nuk hedhim dot një hap pa njëri-

tjetrin. Gjithmonë jemi të lumtur e falim sa më shumë 
dashuri. Unë jam krenar që kam një familje kaq të 
mirë, ku në gjirin e saj ndien gjithmonë ngrohtësi.

                                                                                                           
ESMERALDA HASA  IV-B
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VËLLAIT TIM, MEDRIT! 
Vëllai im i dashur, unë të dua shumë! Ti je kaq i mirë 

dhe gjithmonë më bën të qesh. Edhe kur ne grindemi, 
pajtohemi përsëri Ti më kërkon falje dhe më buzëqesh me 

fytyrën tënde të ëmbël. 
Kur ty të ngacmon dikush, unë dua shumë të të mbroj. Ti je 
si një lodër e butë dhe e lezetshme. Kur kam sadopak kohë 
të lirë gjatë orëve të mësimit, dua të të vizitoj ty në kopsht. 
Kam shumë dëshirë të të marr hopa dhe të të përqafoj.
Kur ti ishe i vogël, unë të lexoja përralla dhe të bëja lojë 

shkollash. Ti je nxënësi më i dëgjueshëm.
Pres çdo ditë me padurim të kthehesh nga kopshti, se më 

merr malli shumë për ty. 
Je vëllai më i mirë që mund të ekzistojë. 

                                                                                                   
RAVESA DEMNERI  IV-B         


KUR KE MAMA

Kur ke mama, të gjithë botën ke,
je më e lumtura përmbi dhe.
Ku ka si nëna në këtë botë,

na fal buzëqeshje, të fshin lot…

Të mban pranë në çdo cast,
në çdo vështirësi që ajo has.

Ngrihet si luaneshë e i del rrezikut në ballë,
nëna ka forcë të rrallë.

Kur ke mama, të gjithë botën ke, 
je më e lumtura përmbi dhe.

                                                                                                       
ELMA ARBANA  IV-B
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Familja ime,
Oh, sa shumë të dua!

Jeni krenaria ime
vleni gjithçka për mua.

Mami im e dashur,
ke qenë gjithmonë pranë meje.

Puthjet e tua të ëmbla,
më shërojnë çdo gjë të keqe.

Babi im i shtrenjtë,
ti je idhulli im.

në çdo hap të jetës,
pranë dua të kem.

Vëllai im i vogël,
çamarrok, i këndshëm je.
Me të qeshurën tënde,

lezet shtëpisë i dhe.

                                                                                                                 
DEVIS GALLANI  IV-B


Familja më e madhe, Atdheu
Atdheu im, sa shumë të dua,

Ti je gjithçka për mua.
Për çfarëdo diamant,

Atdheun tim s’e jap për jetë.
                                                                                                         

MEDINA KALLMETI  IV-B
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 Familja është gjëja më e shtrenjtë në botë. Pa familje 
askush nuk mund të jetojë. 

Kur dëgjoj fjalën familje, më emocionon drejt e në zemër si 
një rrufe e fortë që bie nga qielli.

                                                                                                                      
REDINA BIBA  IV-B


Familja ime 

Në familjen time,
ka shumë dashuri.
Ne rritemi të lumtur,

 dhe me krenari.

Dëgjojmë njëri-tjetrin.
dhe duhemi shumë,

prindërit na falin puthje, 
dhe kur jemi në gjumë

Çdo gjë që e duam,
 ata na e plotësojnë,
dhe ne duke mësuar,

zemrën ia fitojmë.

Falenderoj Zotin,
 për familjen që më dhuroi,

do t’i jem mirënjohëse,
derisa të jetoj.

                                                                                                                
ALTEA GODELLI  IV-B



51

ATDHEU
Atdheu është toka e premtuar për të,

të parët tanë dhanë jetën.
Ejani shokë ta mbrojmë, ta ruajmë, ta bekojmë,

ashtu si zogu folenë.
Me kokën lart të ecim,

përkrah njëri-tjetrit e të qeshim.
                                                                                                                           

ENDI DOKO IV-B   


FAMIJA IME

Familja ime e shtrenjtë,
të dua çdo ditë,

U linda dhe u rrita,
me dashuri nga prindërit e mi.

Ti je streha më e ngrohtë,
që më rrethon me bekime,

dhe dashuri të ngrohtë.
                                                                                                            

MATTEO KETOSHI  IV-B


Nëna ime

Nënë, ti je dielli në perëndim,
je si lule në lulëzim, je si ylli që ndriçon, 

je si zemër që kuqëlon.
Nënë, ti je si shpirt im.

                                                                                                                   
BESMIR PICARI IV-B
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Familja ime përbëhet prej 6 anëtarësh. Unë, prindërit, vëllai 
dhe dy motrat e vogla.  Përsa i përket kësaj teme, për mua 

është pak e vështirë, ndoshta sepse unë jam e vogël të 
shpjegoj këtë mrekulli që i është dhuruar njerëzimit.

 Famija është vendi më i ngrohtë, ku unë kaloj 
momentet më të bukura. Familja është themeluar nga 
të dy prindërit që vendosën së bashku plot dashuri për 
mirëqënien tonë. Ata mundohen të na arsimojnë, të 

edukohemi në shoqëri, me respekt e dashuri. 
 Sa e sa fjalë ka për të shkruajtur, për këtë gjë të 

rëndësishme për mua. 
                                                                                                                    

ESMA BIÇAKU  IV-B


Familja është diçka që të jep ngrohtësi. Kjo do të thotë, 

që familja nuk është vetëm mami, babi, motra etj. Familja 
mund të jetë atdheu ose klasa. Në atdheun tim, jam si në 

shtëpi. Në klasë ndiej ngrohtësi, si në shtëpi. Familja ime më 
ndihmon, më jep dashuri. 

                                                                                                                
HERTI MUZHAQI  V-A


Familja, gjëja më e shtrenjtë për të gjithë. Çdo fëmijë duhet 
të ketë përkrahjen e familjes. Familja është gjithçka. Ajo na 
gjendet pranë, sa herë që kemi nevojë apo një problem. 

Familja është vendi, ku çdo gjë duket bukur, por të jesh 
pjesë e një familjeje duhet të plotësosh dhe përgjegjësitë 
e tua si pjesëtar i familjes. Mua më vjen keq për fëmijët 
që nuk kanë një familje, sepse ata nuk mund ta shijojnë 
ngrohtësinë, besimin dhe përkrahjen që familja të jep.

                                                                                                                        
KLEA TURKU  V-A
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Familja është një gjë shumë e shtrenjtë. Pa familje 
nuk ka kuptim, sepse familja është një mrekulli. Unë 

ndihem shumë mirë në familjen time dhe nuk dua të 
ndahem nga familja ime e dashur. 

Pse e duam familjen?! Sepse familja është ajo që na 
rriti deri tani, është ajo që na mbështet me dashuri. 

Ajo që është përkujdesur për ne, na mëson e na bën 
të jemi dikush  në jetë. Të mëson të shkruajmë e të 

flasim. 
Dua të falenderoj familjen time, por këto fjalë nuk 

mjaftojnë. Me gjithë zemër them: 
Të dua shumë familja ime!

                                                                                                             
DAJANA FARRUKU  V-A

 
Familjen duhet ta duam, sepse pa një familje nuk do 
kishim të ardhme ekonomike. Pa një familje nuk do 

kishim mbështetje në një punë. Familja është shumë 
e rëndësishme. Nuk ka asgjë në botë, që krahasohet 

me familjen. E dua familjen time, si familja nuk ka.
                                                                                                                           

ARLIS HOTI  V-A


Dashurinë më të madhe, unë e kam për familjen. E 
dua pafundësisht atë. Dua që gjithmonë ta bëj të 
lumtur e krenare familjen time. Dashuri pafund për 

prindërit dhe për motrat time. Ju jeni jeta e shpirti im. 

MEHMET BILAL  V-A
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Familja, gjëja më e shtrenjtë dhe më e bukur që 
mund të ketë dikush. Ai që ka një familje ka gjithçka 

që mund të ketë dikush.
Sa herë përmendet emri familje, mendoj një parajsë, 

ku ekziston vetëm mirësia, dashuria, lumturia dhe 
gëzimi.

Familja është e vetmja lidhje perfekte. Nëse dikush 
lëndohet, dhimbjen e ndjejnë të gjithë, nëse dikush 

gëzohet, të gjithë lumturohen! Ata janë të vetmit 
njerëz në këtë botë, që sakrifikojnë jetën vetëm për ty!
Për mua familja është gjysma e zemrës time, të cilën 
e mbushin plot me lumturi. Familja ime është vendi, 
ku kaloj momentet më të bukura, të mbushura me 

emocione, ndonjëherë edhe me lot. 
Familjen time e dua shumë, jo se është perfekte, por 
kur filloj të flas për të, fjalët e bukura nuk kanë fund!

                                                                                                            
EJONA PETOSHATI  V-A


Familja është e rëndësishme për mua. Familja të 

jep kurajo, është mbështetja jonë. Familja kujdeset 
për mua. Pa familje, nuk mund të kujdeseshim, nuk 

mund të kishim mbështetje. Familja të gjendet pranë. 
Familja përbëhet nga prindërit, nga gjyshërit e gjyshet. 

Familje kemi edhe shokët, shoqet e klasës edhe 
mësuesit. Aty mësojmë gjëra që nuk i dimë. Familje 
kemi dhe atdheun, aty kemi të afërmit. Në atdheun 

tonë ndihemi si në shtëpi. 
                                                                                                                   

ALESIA QALLIU  V-A



55

E shtrenjta familja ime, 
sa herë largohem nga ti, 

kam veç mall. 
Diçka e bukur, moj jeta ime, 

sado larg jam, më zë një hall.

Zëri i nënës në telefon. 
Një tingëllimë veç dëgjoj, 

në valët e detit më ngjason, 
edhe një herë ta shikoj.

 Çdo trokitje në derë më zgjon, 
me dëshirë e shpresë të madhe, 

fjala  nënë, më plotëson, 
por dhe babi më gëzon.

Vëllai i vogël, si një zog,
 si një gogël përmbi tok,  
motrën veç e ngacmon, 

buzëqeshja e tij, më gëzon.

 Një motër që bukur pikturon, 
gjithë shtëpinë e zbukuron, 

me petale ngjyra-ngjyra 
në botën e saj hyra.

                                                                                                                           
KEJSI TAFA  V-A

Familja është gjëja më e shtrenjtë për mua, pa të 
cilën jeta ime nuk do të kishte kuptim. Sa herë mendoj 

për të, shpirti më mbushet me gëzim e emocione 
pafund përshkojnë zemrën time. Çdo ditë e jetës 
time është e lumtur dhe kjo falë teje, e shtrenjta, e 

pazëvendësueshmja...familja ime.
 SAMANTA SINANI  V-A
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Familja është gjëja më e rëndësishme në jetë. Familja 
të mbron, të do, të jep ngrohtësi dhe të mbështet, por 
familja nuk është veç familja ku ne jetojmë, janë edhe 

shoqet e shokët. Në familje nuk ndihesh asnjëherë keq e 
i veçuar. Në familje kënaqesh, rri me ta dhe gjithmonë 
të mbështet me dashuri. Ne duhet ta duam familjen, 
sepse ajo bën gjithçka për ne. Familja është gjëja më 

e shtrenjtë dhe e rëndësishme në jetë. Familja ime 
përbëhet nga 6 persona. Unë jam pak më shumë e 
lidhur me mamin, sepse ajo është shoqja ime më e 

ngushtë me të cilën diskutoj çdo problem timin dhe ajo 
më mbështet. Pavarësisht nga kjo, unë e dua të gjithë 
familjen njësoj, sepse e gjithë familja mundohet për 

mua dhe më trajton  sa më mirë. Kjo është arsyeja, se 
përse unë e dua familjen time. Kështu që edhe ju duhet 

ta doni familjen tuaj.
                                                                                                               

LUNA KRALI  V-A


Familja është e shtrenjtë. Në familje, ne gjejmë siguri 

dhe mbështetje. Në familje duhet të mbizotërojë 
dashuria, harmonia dhe respekti. Ne fëmijët ndihemi 

të mbrojtur dhe të sigurtë nga familjet tona. Familja na 
ofron ushqime, veshje, libra për në shkollë. Familja na 

ndihmon të rritemi dhe të bëhemi të aftë për të dalë në 
jetë. Unë e dua shumë familjen time. Gjyshërit, prindërit, 
motra, vëllai janë njerëzit më të çmuar të jetës time. Ata 
kujdesen gjithmonë për mua dhe më bëjnë të ndihem 

pjesëtari më i rëndësishëm i familjes.
                                                                                                                          

DEJV TROCI  V-A
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Familja është diçka e bukur brenda vetes. Familja 
është jeta e një fëmijë ose e shumë fëmijëve. Në 

familje mund të fusësh brenda edhe shokët, shoqet, 
kur je në shkollë ose je larg familjes tënde. Familja 

asnjëherë nuk ka fund dhe trashëgohet brez pas brezi. 
Ka me mijëra fëmijë nëpër botë që kërkojnë familje. 

Familja është gjëja më e rëndësishme në botë. 
Më thuaj, a ka gjë në botë që është më e 

rëndësishme se familja? Familja të ndihmon për çdo 
gjë dhe s’të le kurrë në baltë. Ajo shqetësohet shumë 
për ty, kur ti je sëmurë ose je larg tyre. Më thuaj pak, 
a ka njërëz në botë, që shqetësohen më shumë se 
familja? Asgjë në botë nuk krahasohet me familjen 

tënde të dashur.      
                                                                                                              

ARISA ÇELO  V-A                                                                                                         


FAMILJA

Perëndia i dha secilit prej nesh një familje të veçantë, 
që ne mund ta quajmë tonën. Një familje që na do 

për atë që jemi, kështu që ne kurrë nuk do të ndihemi 
vetëm.

Ata nuk mund të pëlqejnë gjithçka që bëjmë ose 
gjithçka themi, por gjëja e bukur për “familjen” është 

se ata na duan gjithsesi.
Ndonjëherë ndihemi të refuzuar nga njerëz që nuk 
kujdesen, por zemrat tona ngrohen kur kujtojmë, se 

familja jonë është gjithmonë atje!
                                                                                                                  

XHEVAT SARAÇI V-B
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Familja është gjithçka për ne. Ajo është gëzimi, trishtimi, 
lumturia, dashuria jonë.

Familja ne na do, na rrit, na fal dashuri, na jep gëzim. 
Familja është gjithçka për ne, kujdeset për ne, na fal 

ngrohtësi dhe na edukon. Familja na jep edukatën e saj, 
dashurinë e saj dhe ne jemi pasqyra e saj.

Familja është një gjë shumë e shtrenjtë në këtë botë pasi 
ajo është gjithçka për ne dhe jemi me fat që e kemi një 

familje.
                                                                                                                 

AMELIA ÇEKOJA V-B


Familja është bërthama e shoqërisë. Kush nuk ka familje, 
nuk ka dashuri. Familja nuk blihet e as nuk shitet, ajo nuk 
krahasohet me asnjë thesar në botë, sepse ajo është 
thesar i paçmuar . Familja s’ështe ar, as argjend, por 
është ajo që as unë, as ti, as edhe një njeri nuk do të 

donte t’i mungonte. 
Po nuk pate familje, kujt do t’ia thuash problemet ? Apo 

do të vuash për ta zgjidhur vetë, pa asnjë këshillë të 
vlefshme, siç vetëm familja di të ta japë?

 Kush do të të përgëzojë për arritje e kush do të të 
ngushëllojë për humbjet? Familja është ajo, që po e 

shkatërrove nuk e ndërton dot më, dhe nëse e bën do të 
kushtojë shumë. 

Është ajo, që të do, të lumturon, të gëzon, të këshillon, 
të ngushëllon pa asnjë kusht, madje këto janë vlerat 

kryesore të saj, të cilat i trasmeton tek të gjithë anëtarët e 
saj në shërbim dhe në të mirë të shoqërisë.

                                                                                                     
PRAILA TABAKU  V-B
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Familja është gjëja më e shtrenjtë dhe më e bukur që 
dikush mund të ketë.

Me familje, gjithmonë mendoj një vend ku mbizotëron 
harmonia, gëzimi dhe lumturia.

Kushdo që ka një familje është i bekuar, sepse ka 
gjithcka.

Familja është ai vend, që të fal mbrojtje, siguri dhe 
mbështetje në çdo hap të jetës tënde.

Familja është gjëja më e shenjtë për njeriun dhe për 
mua gjithashtu.

                                                                                                        
MARTIN MESHKURTI  V-B


Sa zgjohem në mëngjes, shoh atë, “familjen”. Çdo 
orë e sekondë, atë shikoj. Familja është gjëja më e 

rëndësishme. Pa familje, as nuk do të jetonim dot.  Ne 
kemi gjënë më të dashur, që ka krijuar bota. Familjen 
duhet ta duam, sepse edhe ne do të na dojë mami, 

babi dhe vëllai/motra. Ne, familjen e mbajmë si 
dashuri, mirësi, lumturi dhe gjithçka tjetër. 

Unë i dua shumë prindërit dhe vëllain.
                                                                                                            

NEART MYDERRIZI  V-B


Familja është jeta e një njeriu. Një njeri pa familje nuk 
vlen as sa një pikë shiu. Familja është vendi më i sigurt 
në botë. Familja shqetësohet edhe kur ti derdh thjesht 
një pikë lot. Lumturia dhe jeta ime është ajo, “familja 

ime”.          
                                                                                                            

SARA PICARI  V-B
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FAMILJA IME E SHTRENJTË!
Dua të shpreh, se sa shumë ju dua dhe ju kam në 

çdo kohë në zemër. Falënderime të panumëta për 
gjithë dashurinë, përkujdesjen dhe sakrificat tuaja që 
më bëjnë të ndihem kaq e lumtur dhe e plotësuar. Ju 

dua shumë! 
                                                                                                         

DEBORA LUKU  V-B


Familja, burimi i lumturisë.

Familja është jeta, shpirti, gjithçka në këtë jetë që do 
të të dojë ty. Pa familje nuk ke kurrfarë gjëje. 

Familja është një rrënjë peme që sjell vetëm gëzim 
dhe hare. “Familja”, rrënjët e saj nuk kalben kurrë.

Familja gjëja më e shtrenjtë në jetë.
                                                                                                     

AMRA IBRAHIMI  V-B

 


Nëna ime është si bota për mua. Ajo është me e 
çmuar se çdo gjë tjetër. Ajo më solli në jetë, më rriti 
dhe i jam shumë mirënjohës. Babai im është njeri 

shumë i mirë. Ai është gazmor dhe unë e dua shumë. 
Por gjyshja është ajo që më do më shumë. Ajo është 

shumë e dashur me mua dhe më ndihmon me 
detyrat e shtëpisë.

AMADEO RAMETA  VI-A
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Familja është jeta. Pa familje askush nuk jeton. Nëse 
je i mërzitur, familja të ndihmon të ndihesh me mirë, 
Edhe kur je në vështirësi ata të ndihmojnë. Kujtimet 

më të mira i kemi me familjen. Familja është gjeja me 
e shtrenjte ne botë.

             Familja ime ka 5 anëtarë: mami, babi, vëllai 
dhe gjyshja. Ata mundohen gjithmonë të na bëjnë 
të lumtur dhe ne i shpërblejmë duke mësuar. Ata 

lodhen duke punuar për të ardhmen tonë. Unë i dua 
shumëëëëëë!!

AMELIA KOÇI  VI-A


Familja ime përbëhet nga pesë anëtarë: babi, mami, 

unë, motra dhe vëllai i vogël- një trazovaç i madh. 
Po e nis nga ai, më i vogli i familjes por që shkakton 

tërmet në të gjithë shtëpinë.
Duhen edhe pak muaj që Marvi të mbushë 5 vjeç 
por ka energjinë e një njeriu të madh në trupin e tij 
të vogël. Aq sa duhemi edhe zihemi me njëri-tjetrin 

sepse më ngacmon gjithë kohën.
Motra ime Adea është pothuajse 9 vjeç, në klasën 
e tretë. Ndonjëherë mendoj se nuk ka llasticë më 
të madhe se ajo. I pëlqen të luajë në piano dhe 

shpeshherë, mbrëmjet tona zbukurohen nga meloditë 
e bukura që ajo luan. Mami përveçse drejton klinikën 
dentare, kujdeset që ne të mos na mungojë asgjë. 

Duket sikur i shton orë të tjera ditës dhe arrin t’i bëjë të 
gjitha. 

Ndersa babi, ah babi e shndërron të pamundurën, të 
mundur dhe sigurisht që ai është heroi im!

BEHAR XHILI VI-A
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Familja është gjëja më e rëndësishme në jetë. Aty 
merr edukimin e parë, mëson të flasësh e të ecësh. 
Familja është vendi i vetem ku mund te gjej paqe, 
ngrohtësi dhe dashuri. Të gjithë kanë të drejtë të 

kenë familjen e tyre. Duhet ta duam, vlerësojmë dhe 
ta respektojmë njëri-tjetrin në familje. Dashuria dhe 
ngrohtësia që ne i falim njëri- tjetrit përbën familjen. 

ELEN DOÇI VI-A


Familja ime,gjithmonë do të të dua,

           të ruaj si sytë e ballit, 
           je githçka për mua.

           Dita dhe nata kalon,
           të gjithë nga pak rritemi,

           unë do rritem e do të ndryshoj,
           por dashuria do mbesë njëlloj.

         Unë do ju dua deri në fund te jetës time,
do ndaj me ju gjithçka,
të mirën dhe të keqen. 

Ju mos kini merak,
gjithmonë besnike do jem,
do rritemi gjithnjë bashkë,

sa asgjë s’do mund të na ndajë.
EMI METALLA VI-A
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Mami,
nese larg teje jam,

dije se në zemrën time të kam. 
Dije që unë nuk kam për të harruar

ato që ke bërë ti për mua.
Lodhesh për mua çdo ditë,
prandaj për mua je dritë!
Kjo poezi ty tu dedikua,

sepse je thesari im për mua!
FADLIND KAMBOLLI VI-A


FAMILJA IME!

Unë kam një familje të vogël. Ajo ka 5 pjestarë: babi, 
mami, vëllai i madh, vëllai i vogël dhe unë. Unë e 
dua shumë atë. Ata më rritën, më ushqyen e më 

mësuan kulturën e plot gjëra të tjera. Familja ime nuk 
krahasohet me asnjë tjetër në botë. Ajo është gjëja 

më e shtrenjtë për mua.

HATLIJE BIBA VI-A


Familja është një thesar i shenjtë. Asgjë nuk 

krahasohet me të. Pa familje ne nuk jetojmë dot. Një 
jetë pa familje nuk ka vlerë prandaj duaje familjen 

tënde dhe kuptojeni se kur ata ju tërheqin vëmendjen 
e bëjnë për të mirën tuaj. Prinderit i duan femijët e tyre 
më shumë se çdo gjë në botë dhe mendojnë për ta 

në çdo çast.
NIKLEIDA MARISHTA VI-A
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FAMILJA
Familja është gjëja më e shtrenjtë në jetë. Ajo është 

djep i formimit tonë. Ne rritemi me frymën e dashurisë 
së familjes. Kjo dashuri ushqen shpirtin tonë. Familja 
është diçka që nuk përshkruhet. A e imagjinoni dot 

veten pa familje?
Jeta pa familje është e errët, e zymtë. Pa familje jeta 
është si shkretëtirë. Jeta pa familje është pa ajër, pa 
frymë. Pa familje nuk ka jetë, nuk ka njerëzim. Është e 

vështirë ta mendosh veten pa familje, të jesh i vetmuar, 
pa askënd në këtë jetë.

Fatmirësisht çdo njeri ka një familje, një ambjent ku 
gjen ngrohtësi. Familja na jep dritë, shpresë e lumturi. 

Familja është melodia e këngës së jetës. Ajo është 
ngrohtësia e shpirtit dhe zemrës.

HESTIA ÇELA VI-A


Familja është vendi ku çdo person kalon çdo moment 
të jetës së tij. Familjes ne mund t’i themi gjithçka sepse 
ajo na këshillon dhe kurrë nuk na talll sidoqoftë situata. 
Me fjalën familje une kuptoj disa njerëz të afërm që do 
të bënin çdo gjë që të të bënte të buzëqeshje. Familjet 

janë të ndryshme sepse ka disa njerëz me familje te 
plota por ka edhe njerëz pa familje. Ne jemi fatlum 

sepse e kemi familjen tonë. Jeta duket bosh pa familje. 
Familja është gjëja më e shtrenjtë në botë!

KOSTANDINO TOZAJ VI-A
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Familja është gjëja më e shtrenjtë në botë. Familja 
ime është e përbërë nga une,vëllai im, mami dhe 
babi. Unë i dua shumë ata. Ata kanë sakrifikuar për 
mua dhe më kanë dhuruar të gjitha gjërat që unë 

kërkoja. Mbaje afër familjen. Më mirë të jesh i varfër 
dhe me familjen, sesa i pasur dhe të mos i kesh 

njerëzit e dashur pranë.

OERT MEHMETI VI-A


GJYSHJA

Duart e saj të ngrohta e plot përkujdesje kush mund 
t’i harronte. Ajo është personi që më ka këshilluar e 

madje më ka mësuar gjuhën e nënës. Gjyshja është 
personi më i dashur në botë. Gjyshja është ajo që 

të fliste me një zë të qetë e plot dashuri. Kur shfletoj 
mendjen gjej plot çaste të bukura të cilat dua që t’i 
përsëris. Kur isha e vogël e bëja veprime çapkëne 
ishte gjyshja që më gjëmonte nga mbrapa. Sot që 
jam rritur këshillave të saj ua kam vënë veshin. Fjala 
GJYSHE për mua do të thotë shumë. Kur pesë ditët 
e javës jam në shkollë, malli për të më merr. Çdo 
fundjavë e kaloj me gjyshen time. Ku ka si duart e 

gjyshes, kur të gatuan ushqimet e tua të preferuara. 
Gjyshja është personi që më ka dhënë dije, më ka 

mësuar se si të sillem. Nga goja e saj e ëmbël nuk e 
kam dëgjuar fjalën LODHJE nga çapkënllëqet e  mia. 
Kur bëja gabime të vogla, gjyshja ishte personi që më 

mbronte. Ato çaste s’do t’i harroj kurrë.
SANTILJANA BASHOLLI VI-A
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O kushëriri im
unë të dua shumë,
ti më ndihmon mua 
sa herë të kërkoj unë.

O gjyshja ime 
ti më kujton mua

kur ne luanim bashkë,
sa herë më thoje nuk dua

Babi im je ti 
ai që më mbron mua,
ngado që hedh hapat 

kujtohem sa të dua.
OREST NEZHA VI-A


Familja ime është e madhe. Ajo përbëhet nga gjyshi, 

gjyshja, babi, mami, dy vëllezërit, motra dhe unë. 
Familjen time e dua shumë dhe nuk i ndaj dot nga 

njëri-tjetri. Unë kam vetëm një motër të cilën e mbajmë 
si princeshë. Por dhe  vëllai i vogël përkëdhelet nga të 

gjithë ne. Familja është gjëja më e rëndësishme që kam. 
REXHEB SIJAMI VI-A


Familja ime ju dua shumë! Jeni gjithçka për mua. Pa ju 

bota do të ishte bardh e zi.
OREST NEZHA VI-A
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Familja është shumë e shenjtë. Familja është ajo që 
do ta kemi gjithmonë pranë për të na ndihmuar dhe 

për të na qëndruar pranë.
SKENDER PEZA VI-A


Familja është gjëja më e mirë në të gjithë botën. 
Familja është zemra e të gjithë fëmijëve. Kur ke 

nevojë, familja ta dhuron zgjidhjen. Familja është 
gjëja më e bukur në jetë. Familja është zemra ime!

TONI HAJRI VI-A


FAMILJA

Familja ështe gjëja më e shtrenjtë për ne. Kur mendoj 
për familjen kujtoj babin, mamin, vëllain, motrën dhe 

mendoj për dashurinë, ngrohtesinë, mbështetjen, 
këshillat që më japin ata. Kur e kaloj kohën me 

familjen time emocionet që më dhurojne anë të 
shumëllojshme duke filluar nga gëzimi, lumturia, mërzia 

etj janë  momentet më të pakrahasueshme dhe të 
paharrueshme për mua. Në familje mund të kemi 

qortime nga prindërit por ata e bëjnë këtë gjë që ne 
të mos i përserisim gabimet e bëra dhe të mësojmë 

nga ato. Pra, familja ështe ajo që na rrit, na edukon, na 
mëson dhe më e rëndësishmjaajo që na do.

ALESIO DEDJA VI-B
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Familja! Një fjalë që është shumë e madhe, ku 
brenda saj janë shumë persona të dashur për mua. 

njerëz qe kanë pjesë nga zemra ime. Një zemër 
aq e çmuar saqë nuk rresht së përmalluri për ta. 
Çdo pjesë e zemres time udhëton përreth botës 

gjithandej, duke filluar nga këtu e më tej…
Familja ime është shumë e madhe si gjithë të 

tjerat, disa kanë emigruar, disa nuk i njoh, por më 
e rëndësishmja është familja që jeton me mua në 
një shtëpi. Në shtëpizën tonë nuk na ngroh dielli, 

por dashuria midis nesh. Dashuria që mbijeton rreth 
nesh është e pathyeshme, edhe sikur të thyhet, një 
burim tjetër lind që na bashkon sërish. Ky burim kur 
çel ka një fllad magjik i cili largon nga qielli blu retë 
e zeza të shiut dhe vendin ia lë diellit të ngrohtë të 

dashurisë.
Familja ime është një derë e hapur gjithmonë per 

mua, aty ku ndihem i sigurt, aty ku nuk më mungon 
mbështetja për të realizuar ëndërrat e mia, aty ku 

gjej shpresën, të vërtetën, faljen dhe mirësinë.

ALFEOS HAXHIHYSENI VI-B


Familja është gur i çmuar i cili duhet ruajtur me 
kujdes. Familja ime e vogël është gjëja më e 

shtrenjtë që kam. 
AMELIA ARUÇI VI-B
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FAMILJA IME 
 Familja është pjesa më e rëndësishme e jetës sime. 

Ajo gjithmonë është pranë meje dhe gjithmonë më 
ndihmon të zgjidh problemet që mund të kem. Gjithashtu 

familja ime është shumë e madhe, që do të thotë se 
gjithmonë do te kem ku te mbështetem.

 Une jetoj në një familje prej shtatë pjestarësh: unë, 
prindërit e mi dhe katër vëllezërit e mi. Si një familje kaq e 
madhe, pak zhurmë dhe rrëmujë janë gjëra që ndodhin 

shpesh, sado që ne përpiqemi t’i parandalojmë.
 Ne jemi pesë vëllezër në familjen tonë. Unë kam 

dy vëllezër më të mëdhenj se vetja dhe dy vëllezër 
më të vegjël se unë, që do të thotë se une jam vëllai i 

mesëm. Meqë vëllezërit e mi të mëdhenj studiojnë jashtë 
shtetit, me bie mua përgjegjësia për përkujdesjen ndaj 

vëllezërve më të vegjel. Edhe pse gjithmonë marr ndihmë 
nga familja ime, herë pas here edhe une i ndihmoj ata.

BEKER SIJONI VI-B


Familja është gjëja më e rëndësishme në jetë.

Ne kemi të gjithë njerëzit dhe gjërat që na nevojiten, 
por nëse të gjithë të largohen një ditë, nëse gjithçka e 

nevojshme për ne nuk do jetë pranë nesh, kjo gjë nuk do 
të ndodhë me familjen. Familja është si një shtyllë për 

ne. Familja do të jetë gjithmonë aty kur zemrat të jenë të 
thyera. Familjarët na njohin më mirë se kushdo. Pjesëtarët 
e familjeve tona na shohin të rritemi dhe te ndryshojmë. 

Me ta jemi miq përgjithmonë. Mos u mendoni fare, 
familja është gjithmonë pranë teje!

ARLIS MUKA VI-B
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FAMILJA 
  Familja është gjëja më e shtrenjtë në botë. 
Është ai vend ku pavarësisht të këqijave ose 
të mirave, gabimeve ose gënjeshtrave ata 
gjenden gjithmonë pranë teje dhe të falin 

pavarësisht sa i madh mund të jetë faji që ke bërë.                                                                                                                                            
                                                                                                                                              

Gjithashtu, familja është si një gur i çmuar, i cili ka 
vlerë shumë të madhe dhe nuk e shet për asnjë lloj 

gjëje sado vlerë të ketë ajo. Familja është vendi që ka 
gjithmonë buzëqeshje por edhe hidherime. Familja 

është gjëja më e pakrahasueshme në botë. Me familje 
kuptoj gjithë dashurinë e botes, mbrojtjen, mbështetjen 

dhe këshillat që t’i japin në çdo hap të jetës.
 Familjen duhet ta mbrojmë, ta mbështesim dhe ta 
mbajmë të bashkuar deri në fund të jetës sone. Për 

mua familja është një thesar që nuk mund ta ndërroja 
me asgjë në jetë. Familja është dhe do jetë ajo për 

të cilën ne do të mundohemi qe t’ua shpërblejmë të 
gjithë të mirat që na ka dhënë në çdo orë,  në çdo 
minutë dhe në çdo sekondë. Familja është dhe do 

të jetë gjëja më e shtrenjtë në jetën time dhe unë do 
jepja edhe jetën që ata t’i shihja të lumtur.

ELIA BILIMANI VI-B
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Familja është gjëja më e çmuar në botë. Edhe pse nuk 
është perfekte ajo është familja jonë. Është ajo që na ka 
ndihmuar kur kishim vështirësi, na ka shpjeguar kur kishim 

paqartësi, na ka lumturuar kur kemi qenë të mërzitur. Familja 
kujdeset për ne, do më të mirën tonë dhe ne jemi gjithçka 

për ta. Përpiquni që besimi i tyre mos të shkojë dëm.
ENRI MALIQATI VI-B


Familja është aty ku jeta fillon dhe dashuria kurrë nuk mbaron.
Një familje ku gjithçka duket bukur, ku ngrihesh në mëngjes më 
buzëqeshjen dhe ledhatimet e ëmbla të mamit dhe bie në 

mbrëmje të flesh me puthjen e natës së mirë nga të dy prindërit. 
E çfarë mund të dojë një fëmijë më shumë se kaq? Më shumë 
se të ketë dy prindër të mrekullueshëm, motra dhe vëllezër që e 
duan. Dashuria e  familjes nuk zëvendësohet  me asgjë, as gjithë 
pasuria e botës nuk mund ta blejë atë ngrohtësi, dashuri e jetë 

që jep familja. Të flasësh për familjen përjeton emocionet që ke 
përjetuar me të, të bukura  apo të këqija dhe këto emocione 
ndihen falë dashurisë ku kjo e fundit  nuk ka kufij në familje dhe 
është pa asnjë lloj interesi. Mendoj se është bekim nga Zoti të 
kesh një familje ku të gjithë mblidhen rreth tryezës, bisedojnë, 
diskutojnë si kaluan ditën apo që qeshin e gëzojnë së bashku.
Në familjen time çdo çast është i rëndësishëm dhe si të tillë i 

vlerësojmë e sidomos  kur bëhet fjalë për festat të cilat unë i kam 
shumë qejf pasi e gjithë familja ulet në tryezë dhe në shoqërinë 

e ushqimit kalohen biseda shumë të këndëshme dhe me shumë 
të qeshura, momente që nuk do t’i ndërroja më asgjë në botë.
Duajeni, respektojeni dhe mbroni familjen! Ajo është gjëja më e 

shtrenjtë!
FLAVIO XHANI VI-B
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FAMILJA
Derisa jemi të vegjël, familja përbën themelin kryesor 
të nevojave tona. Familja na mëson shumë gjëra: na 

mëson si të flasim, si të respektojmë, si të edukohemi etj. 
Në familje nuk mësohen asnjëherë gjëra të keqija. Ne 
fëmijët krijojmë bindjen që çdo gjë që thonë prindërit 

është e drejtë dhe e vërtetë. Ska familje të keqe.

AILE
Aile bizi bütün yapan bir varlıktır.Allahın bize gönderdiği 

bir birliktir.Zor zamanlarımızda bize yardımcı 
olan,mutluluklarımızı bizimle paylaşandır.Oysa ki bu 
mutluluğu yaşamak isteyen o kadar çocuk,o kadar 

insan var ki sayamazsınız.Ailede evin direği babadır.O 
herkesi düşünmek zorundadır.Çünkü onun geçindirmesi 

gereken bir yuvası vardır.Sadece ekonomik olarak 
değil,sevgi bakımından da geçindirmelidir.Yoksa 

sadece ekonomi olsaydı bir babanın aile diye bir şey 
olmazdı.Bir de anne vardır o evin en önemlisidir.Bizden 
sevgisini esirgemeyen,her zaman yanımızda olan,bizi 
en iyi şekilde yetiştiren ve bizimle en çok ilgilenendir.O 

herşeyin en iyisini hak edendir.Sadece anne değil  
baba da herşeyin en iyisini hak edendir.Oysa baba ve 
annesiz büyüyen  onların sevgisinden mahrum kalan 
bir çok insan var.O yüzden babamızın ve annemizin 
kiymetini iyi bilmemiz lazım.Bir de kardeş vardır o evin 

küçüğüdür,neşesidir.Bazen yaramaz olsada ona birşey 
yapmamalıyız çünkü o evin en küçüğüdür.Onun abi/abla 
söyleyişi insanı duygulandırır.Bazı insanların kardeşi yok ve  

onlar bu mutluluğu yaşayamıyorlar.
İşte aile budur!

HAKAN BERA TIRYAKI VI-B
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Të kesh një familje, është një bekim
Çdo ditë pranë tyre kalon me gëzim

Janë aty për ty në ditë të mira,
Të bëjnë të shpresosh dhe në ditë të vështira.

Kur unë lumturohem, ata buzëqeshin
Ah sa rreze dielli shpirtin tim ndezin,
Unë në çdo dëshirë i kam motivim

Me kënaqësinë e tyre, ushqehet shpirti im.

Babi më hap krahët ti hidhem në përqafim,
Mami më puth ballin, si të dytin bekim

Përkrah kam motrën mbështetur tek mua,
Në prehër tim vëlla, që sa bota e dua.

Pranë familjes unë çdo moment dua të jem,
Janë thesari më i shtrenjtë, që gjithmonë do të kem!

                                                                                                                       
JUANA BARDHI VI-B


Për mua familja ime është një thesar i çmuar. Në 
familjen time gjej ngrohtësinë dhe dashurinë për 
veten. Unë e dua familjen time aq shumë, sa nuk 

mund ta zëvendësoj me asgjë në këtë botë. Familja 
ime është shumë e mirë dhe thesari më i madh që 

unë kam.

KISJADA MUSAKU VI-B
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Familja është gjëja më e shtrenjtë për mua! Është i vetmi 
vend në botë ku unë mund të gjej ngrohtësi dhe dashuri! 

Është e vetmja strehë ku ndjehem i sigurt, prindërit e mi janë 
të vetmit njerëz të cilët më duan për atë që jam pa me 

gjykuar! Jam me fat që Zoti më ka dhënë një familje. Familja 
është ai vend ku mund të them atë që mendoj dhe prindërit 
më japin mendim dhe këshilla pa asnjë lloj interesi! Familja 

është forca ime! Sa herë që ndihem i trishtuar, i lodhur, i dobet 
kam ku mbeshtetem, ajo më jep forcë për të kaluar çdo gjë 
për tu ndjere njeri më i mirë! Pa familjen time nuk do të dija 
kush jam, prandaj me plot gojë e quaj gjëja më e shtrenjtë!

RAJAN DOMI VI-B


Familja është një gjë shumë e shtrenjtë, është thesari më i 

madh në botë, është perla më e çmuar që ti mund të kesh. 
Familja të mbron në çdo moment, ajo është si një mburojë 
për ty. Në familje ndodhen personat më të çmuar në jetën 

tënde. Ata sakrifikojnë në çdo moment për fëmijët e tyre. Unë 
e dua shumë familjen time sepse ata ma zbukurojnë jetën.

RIZA NERJAKU VI-B


Dy fjalë për ty e shtrenjta ime.

Dy fjalë dua të shkruaj se vërtet e ndjej.
Por qënka e vështirë se fjalë dot s’po gjej.
S’po di nga t’ia nis e ç’të them më parë

të them faleminderit a të të them më fal.
Shpesh kam gabuar në vepra e në fjalë.

Por ti per mua je e shtrenjta nënë.
E un për ty i vetmi djalë.

Të dua nënë!
RUBEN GJONI VI-B
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FAMILJA
Familja gjëja më e shtrenjtë për mua. Ndjej një 

kënaqësi të madhe kur rri prane tyre. Familja ime 
gjendet gjithmonë pranë meje kur unë kam nevojë 

për diçka. Ata më ngrohin zemrën dhe qëndroj i 
sigurt gjithmonë pranë tyre. Momentet më të bukura 
i kaloj me familjen time. Kam qeshur e kam qarë, por 
prapë ata më mbështesin e më realizojnë dëshirat 

e mia. Ata janë kujdesur për mua që nga lindja 
ime. Ata kanë prishir gjumin e tyre në orët e vona të 

natës kur unë kam qarë. Për mua familja ime është e 
pazëvendësueshme.

RUBENC OSMANI VI-B


FAMILJA

Familja, gjëja më e shtrenjtë dhe më e bukur që 
mund të ketë dikush.

Sa herë përmendet emri familje, mendoj një parajsë 
ku ekziston vetëm mirësia, dashuria, lumturia dhe 

gëzimi. Ai që e ka një familje ka gjithçka që mund të 
ketë dikush. Diçka që është e pakrahasueshme me 
gjë tjetër në botë. Për mua familja është gjysma e 

zemrës time të cilën e mbushin plot me dashuri. Me 
familje kuptoj gjithë dashurinë e botës, mbrojtjen, 

mbështetjen dhe këshillat që t’i japin në çdo hap të 
jetës. Familjen duhet ta respektojmë, ta mbrojmë dhe 

ta mbajmë të bashkuar deri në fund të jetës sonë. 
Familja është, ka qenë dhe do të jetë gjëja më e 

shenjtë për njeriun.
TANJA RRUGA VI-B
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Ah, familja! Sa e shtrenjtë,
Mes saj, veç dashuri gjen,

Prej saj të është falur një jetë.
Me ta aty, kurrë nuk do të çalosh,

Edhe sikur plaga e pashërueshme të jetë.

Aq sakrifica, djersa e tyre,
Lodhja e mundi kurrë s’u shpërblye.

Pse? Se nuk e kuptojmë se çfarë është hequr,
Që dashuria e lumturia të triumfojë mbi familje.

Por, mos harro! 
Familje quhen vetëm njerëzit e afërt,

Që të ndihmojnë të triumfosh, 
Në ditët më të vështira,

Kur jeta kthehet kundër teje,
Por ti sado i vrarë ia del të triumfosh.

TOMAS OSMANI VI-B
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Familja sado e madhe ose e vogël të jetë  ka vlerën 
e saj. Për mua familja është si një gurë i çmuar që ka 

vlerë shumë te madhe dhe duhet ta ruash si gjënë më 
të shtrenjtë në botë. Për mua është çelësi im i zemrës 
që pa të nuk mund ta hapësh zemrën e të shohësh se 
ç’ka benda saj. Kur nuk je pranë familjes ndihesh sikur je 
i vetem në botë por kur je pranë saj ke të gjithë botën 

pranë dhe nuk do asgjë më tepër, vetëm lumturinë dhe 
shëndetin e saj. Familja është e veçantë nga njerëzit që 
ka brenda saj, të mirë a të këqinj, të varfër a të pasur, 

të vegjël a të mëdhenj, të rinj a të plakur nuk ka rëndësi. 
Mjafton t’i kesh, t’i duash dhe të të duan dhe duhet te 
bësh çdo gjë që mos të përçahet. Familja është si një 
pemë, degët janë në drejtime të ndryshme por rrënjët 

mbeten në një vend. Familja ka qenë pranë kur ti hodhe 
hapin e parë, the fjalën e parë, shkruajte shkronjën e 

parë. Familja është ajo vatër që buron dashuria dhe  kurrë 
nuk mbaron. Familja është thesari më i çmuar për këdo. 
Është streha ku dashuria dhe miqësia nuk ka fund. Është 

pikënisja ku të gjithë e gjejnë kurajon, forcën dhe besimin 
për të ecur përpara dhe për tu përballur me gjëra të 

reja. Është tepër ngushëlluese të mendosh që gjithmonë 
është dikush që të pret në shtëpi me plot ngazëllim dhe 
dashuri pasi e ka marrë tepër malli për ty dhe ky person 

s’ka kush të jetë tjetër përveç nënes. Ajo është personi më 
i çmuar për mua, e cila me mundin e saj më mësoi të 

flas, të hedh hapat e para, të shkruaj dhe të ndaj të mirën 
nga e keqja. Nëna ka qenë aty kur unë kam gabuar dhe 
ajo më ka mësuar si bëhet. Babai është shtylla kryesore 
e shtëpisë. Ai punon për ne që të na plotësojë të gjitha 

dëshirat tona. Në fund janë dy motrat dhe vëllai im edhe 
pse ndonjeherë zihemi unë i dua shumë.

VIOLA BALLA VI-B
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Në jetë, më e rëndësishmja është familja, sepse në jetë 
ka disa rregulla, si për shembull: të shkollohesh, të bëhesh 

dikush në jetë. Është familja që të mbështet sepse 
familja sakrifikon  për ne që ne të kemi kushte të mira 

për t’u shkolluar, kushte të mira për t`u rritur. Prindërit e mi 
më kanë çuar në një shkollë shumë të mirë që unë të 

shkollohem, të edukohem sa më mirë. Ajo gjë që familja 
pret nga unë është që të mësoj dhe këtë gjë unë do e 
realizoj. Në familje ne jemi 3 pjesëtarë: babi, mami dhe 

unë. Sa do të doja të kisha edhe një vëlla, por prapë 
kam prindërit më të mirë në botë.

ANXHELA SINA VII-A


FAMILJA

Unë e dua familjen time me zemrën dhe shpirtin tim,
Më bëjnë të lumtur, më bëjnë të plotë.

Ne kemi ndarë momente të veçanta, të paharrueshme.

Kur erdhën papritmas kohë të vështira,
Ne u ngjitëm së bashku,

Familja ime më mësoi, si të jem e fortë,
Kur unë kisha nevojë, ata ishin aty.

Unë e dua familjen time,
Ata qëndruan pranë meje, kur kam pasur një qëllim.

Unë vetëm mund të them gjërat më të bukura për ta,
Familja është çdo gjë që kam,

I  dua pafund!
AZIA SARAÇI VII-A
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Të flasësh për familjen përjeton emocione të 
ndryshme, Të mira, të këqija, të bukura etj. Gjithmonë 
duhet të kalojme momente me familjet tona, sepse 
ata janë gjithçka për ne. Them, se familja duhet të 
jetë e shtrenjtë për çdokënd në këtë botë. Duhet të 
respektojmë gjithmonë familjen, ne jemi pasqyra e 
saj. Jeta ka shumë të papritura dhe që ne t’i bëjmë 
ballë këtyre të papriturave do të na mësojë familja. 

Unë i jam mirënjohëse jetës dhe Zotit që kam një 
familje të mrekullueshme. Gjithashtu familjen duhet 
ta mbushim me gëzim. Familja të mëson të besosh 

që jeta është e bukur, pavarësisht gjërave që të 
ndodhin, por në fund të fundit kjo është jeta. Në 

familje gjithmonë duhet të shprehemi lirshëm dhe të 
pranojmë mendimin e secilit ashtu siç është. Familja 

është univers.
DEBORAH MAHMUDAJ VII-A


Familja  është gjithçka për ne!

Unë e dua shumë familjen time. Mamin, babin, 
motrat, vëllezërit, hallat,

të gjithë fisin dhe njerëzit që njoh. Familja është;
 F-si fantazi
 A-si andërr

   M-si mrekulli
I-si imazh

 L-si lumturi
           J-si jetë 

     E-si emocion
Kjo është familja për mua!

ELLMA MICA VII-A
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KLASA IME SHKOLLORE.
Të gjithë e dimë, se dijet e para ne i marrim në shkollë. 

Po ashtu dhe në klasën tonë, që për 12 vite bëhet vendi 
më i ngrohtë për ne, sepse jemi të rrethuar nga prindërit 
e vëllezërit dhe motrat tona që na përcjellin gjatë rrugës 

tonë. Në klasën tonë, ne mësohemi si të edukohemi, si të 
mësojmë e të argëtohemi. Me kalimin e kohës gjithçka 
në klasa sa vjen e vështirësohet dhe shumë sfida të reja 

e të vështira trokasin tek ne. Por në qoftë se kemi një 
përkrahje, që në këtë rast janë shokët tanë, gjithçka është 
e mundur. Ne do të kalojmë shumë aventura të bukura. 
Po të krahasojmë familjen me klasën tonë, ne nuk do të 

mundemi t’i veçojmë, sepse të dyja ato kanë vlera shumë 
të çmuara . Kështu në vendimin tim, unë do t’i kisha të 

dyja këto, thesare shoqërore.

ENEO SHALA VII-A


Vendi ku jeta jonë fillon dhe ku dashuria nuk merr fund 

asnjëherë quhet familje. Familja është një dhuratë për ne 
ashtu siç dhe ne jemi tek ta!

Ajo është njëra ndër dhuratat me të vlefshme për jetët 
tona, sepse pa të as që do të kishim ardhur në jetë 

ndonjëherë, pa të ne do të ishim si disa shkëndija që do 
të shuheshin ende pa u ndezur mirë! Ajo është një gjë 
shumë e vlefshme, por nuk mund ta blesh me para!

Duaje familjen, sepse ajo të deshi ty, të do dhe do të të 
dojë dhe mbeshtesë në çdo hap të jetës.

Ata janë të vetmit njerëz në këtë botë që sakrifikojnë jetën 
vetëm për ty!

ENES HOXHA VII-A
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E si mund te jetë jeta pa familje?  Të gjithë njerëzit 
e kanë një dhe janë shumë të lumtur. Antarët e saj 
janë të bashkuar dhe të lidhur me njëri tjetrin. Kur ne 

kemi një problem, familja është gjithmonë aty për ne. 
Pjesëtarët e familjes tonë na shohin të rritemi dhe të 

ndryshojmë, ndaj ata janë të vetmit që na njohin mirë 
se kush jemi dhe na duan gjithsesi.

Ne do të jemi miq me ta përgjithmonë. Familja mund 
të jetë vendi, ku ti mund të hapesh për  gjithçka dhe 
të rregullosh të gjitha problemet e tua. Familja është 

gjithmonë aty për ne dhe asnjëherë nuk na lë në 
baltë. Gjatë viteve kur ne rritemi, ne me familjen tonë 
krijojmë kujtime. Në çdo ditëlindje, në çdo festë janë 
vitet e paharrueshme të jetës tonë me familjen. Kur 

ne bëjmë ndonjë gabim, prindërit  janë ata persona 
që do të na duan pavarësisht gjithçkaje. Unë e dua 

familjen  time!
ERIN HOXHA VII-A


Familja…. le të themi se është një gur që ka vlerë 

të madhe, kur është i bashkuar e jo i ndarë në 
copëza. Është e vetmja ku mund të mbështetesh 
e të shprehesh lirshëm çfarë ndien. Është një vend 
ku ndihesh e sigurtë. Është një ujëvarë dashurie. Ajo 
është vendi që u kujdes për ty, që kur hape sytë e 
deri më sot. Sado të rritesh nuk del dot nga kujdesi 
i saj sepse siç të do ajo nuk të do askush tjetër në 

botë. Është vendi i duhur ,ku të kërkosh  ndihmë. Është 
parajsa e jetës. Aty dashuria fillon e nuk mbaron kurrë. 
Aty fillon jeta e çdo gjë. Familja…. me pak fjalë është 

ëngjëlli yt mbrojtës, ngrohtësia jote e shpirtit.
ESTER GJOKA VII-A
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Familja është shumë e rëndësishme, sepse ajo është 
themeli kryesor për ne njerëzit. Fëmijët krijojnë një 

bindje nga prindërit e tyre. Kur prindi sjell gjykime të 
ndryshme edhe fëmija sjell gjykime të ndryshme 
sepse fëmija ecën nën hapat e prindërve. Në  

moshën e pjekurisë ne e kuptojmë se sa kanë pas 
vlejtur këshillat e prindërve që ne nuk i kemi zbatuar. 
Edhe pse nuk i kemi zbatuar ato ne na ndihmojnë 
për të ardhmen tonë, pra si të sillemi me njerëzit, si 
të vlerësojmë me edukatë etj. Ajo të ndihmon që 
njerëzve t’u tregosh se çfarë thesari është familja.

FAMILJA ËSHTË SI THESAR I PASUR ME PLOT ARGJEND PËR 
NE NJERËZIT. 

GLEDIS ARAPI VII-A


FAMILJA

Nuk e di se vlen familja për disa njerez, por për 
mua vlen jashtëzakonisht shumë. Diçka e cila më 

vjen në mendje sa herë mendoj për fjalën FAMILJE,  
ç’ëshë familja?  Familja është gjëja më e çmuar për 

gjithkënd nga ne, përkujdesen për njëri-tjetrin, mbajnë 
përgjegjësi, mbështeten tek njëri- tjetri, nëse dikush 

nga familja
mërzitet atëhëre e gjithë familja mërzitet. Dua të flas 
rreth një personi  shumë të çmuar për mua. Ai është 
xhaxhi im. Është person që e vlerësoj shumë. Ai më 
mbështet në gjithçka që  unë bëj dhe më ndihmon 
të njoh botën e jashtme dhe të njihem me persona 

të një rendi të lartë. Ai është pjesë e familjes sime dhe 
jam shumë krenare per këte fakt. Të kesh nje xhaxha, 
do të thotë të kesh të gjithë pasurinë e botës... Unë 
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jam shumë e lumtur që kam xhaxhin më të mirë në 
botë. Xhaxhi im është ai njeri, që gjithmonë i pëlqen 
të jetë i thjeshtë..dhe është i kënaqur me gjërat që 

jeta i ka ofruar. Xhaxhi është për mua
mbështetja më e madhe që kam. Ai është për mua 
si një prind. Më gjendet pranë sa herë që unë kam 
nevojë. Më dhuron shumë dashuri dhe ngrohtësi. 
Jam pak kokëfortë dhe ka raste që e acaroj, por 

xhaxhi përpiqet të më durojë dhe më shpjegon ku 
unë e kam gabim në mënyrë që mos e përsëris më. 

Komunikimi është jastëku më i sigurt, ku unë mund 
të fle e qetë.  Ai bën gjithçka për mua, më ndihmon 
sa herë që unë kam nevojë dhe dua që një ditë t’ia 
shpërblej të gjitha ato që ai bën për mua. Netët e 

vona të natës, ai prish
gjumin për të më ndihmuar në lidhje me shkollën. 
Ai nuk është për mua vetëm një xhaxha por është 

edhe një shok  shumë i mirë, ku unë mund të bisedoj 
me të për shumë gjëra. Në fakt është shumë mirë 
të kesh një xhaxha dhe sidomos kur ai është i huaj, 

sepse jo vetëm që më mëson për botën jashtë, por 
edhe më jep një theks tjetër të të folurës së gjuhës 

angleze. Për mua ai është thesar i çmuar dhe e dua 
pafund. Ai për mua është idhull, njeri që e adhuroj që 
në mënyrën se si ai flet, më jep një ndjesi krenarie të 
madhe. Ai më njohu për të parën herë me Ilon Mask, 

një prodhues i makinave TESLA, i paneleve diellore 
madje dhe hapsirës X, e cila është një anije kozmike 
që dërgon tetë njerëz në hënë. Më tregon edhe si të 
bëhem një fotografe e mirë. Unë mendoj, që të kesh 

një xhaxha si ky i imi, atëherë i keni të gjitha.
JORKIDA GURI VII-A
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ATDHEU
Atdheu është një nga gjërat më me vlerë dhe e 

rëndësishme për njeriun.
Ai është prejardhja jonë sepse ai tregon vendin nga ne 

vijmë. Atdheu për mua është si një nënë e dytë, është toka 
ku kemi lindur. Për atdheun janë dedikuar shumë e shumë 
këngë, vjersha, poezi madje edhe kërcime të ndryshme. 
Atdheu është nëna dhe vendi i mijëra shqipëtarëve, kudo 

në botë. Ka shumë njerëz që e flasin gjuhën shqipe, gjuhën 
e atdheut të tyre. Atdheu i Shqipërisë ka nxjerrë shumë 
shkrimtarë, piktorë, si dhe shumë këngëtarë. Për mua, 

atdheu shqipëtar është vendi më i bukur në botë, është 
vendi më i rëndësishëm dhe më me vlerë,prandaj sa herë 

që dikush vë në dukje dashurinë për atdheun, duket se 
është një qytetar i denjë për të.

 KLAUDIASHESHAJ VII-A


Atdheu ynë i dashur, Shqipëri,
Dashurinë s’mund ta shpreh,

Veç me këtë poezi.
Atdhe,

Ti më pe, tek hidhja hapat e parë,
Ti, më dhe nderin të jemShqiptar,

Për këtë të qofsha falë,
Na dhe kombësinë për të cilën ndihemi krenarë!

MARIN MATO VII-A
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FAMILJA 
Çfarë është familja? Familja është ajo që na mëson, na 
ndihmon në të gjitha etapat e jetës. Çdo fëmijë ka të 
drejtën për të pasur një familje. Në brendësi të familjes 
kemi prindërit, motrat dhe vëllezërit, por edhe njerëz të 

tjerë të dashur për ne, njerëz, të cilët janë gjithmonë aty 
për ty, duke të mbështetur në çdo hap të jetës. Ja, pse 

familja konsiderohet, si një gji i ngrohtë ku çdokush  mund 
të strehohet e të gjejë mbështetje. Familja është baza e 
shoqërise në çdo vend. Sa për mua, familja është diçka 

e shtenjtë e imja, sepse familja ime është ajo që më 
mbështet dhe ndihmon në formimin e karakterit tim që të 

jem një person i dobishëm në të ardhshmen.
SIBORA ISMALAJ VII-A


Të flasësh për familjen është të hysh në një dimension 

dashurie, përkujdesjeje. Emocionet që të jep kjo fjalë nuk 
ta jep asgjë tjetër në këtë botë. Familja është i vetmi vend 
ku gjen dashurinë pa interes. Bërthama e shoqerisë është 

familja …Eh sa kuptim ka kjo fjalë ..
Momentet që kalon me familjen janë aq të vyera, sa edhe 

me të gjithë pasurinë e botës nuk blihen. Familja duhet 
të mbizotrojë në zemrat e gjithkujt. Në familje. prindërit 

punojnë për të ardhmen e fëmijëve të tyre,por ka edhe 
fëmijë që çdo ditë e më shumë i bëjnë krenarë prindërit e 
tyre. Brezi ri nuk e vlerëson familjen, nuk kalon kohë me të. 

Gjithëkush duhet të jetë i kënaqur me familjen që ka sepse 
ka, qenë ajo që të ka motivuar dhe të ka bërë ky/kjo që je 
sot. Krenohu me familjen që ke, sepse ka dhe femijë pa 
famlije. Familja të jep një dritë shprese, aty kur ti mendon 
se gjithcka ka marrë fund. Familja të fal një litar gëzimi e ti 

kapesh në të kur ke rënë në pusin e mërzisë. Familja është i 
vetmi motiv i jetës tënde. Familja është burim i jetës.

AJNA JASHARI VII-B
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NËNËS TIME
Sa herë që për ty këndoj

Aq herë më gufon zemra,
Gjithmonë ti je për mua

Më e shtrenjta, më e ëmbla

Nuk thur vargje përherë
As melodi pa fund

Po kam vargje në shpirt
Si djep që jetën tund

Kur jam pranë teje nënë
Në shpirt më çel blerimi
Plot lule, pemë e gjethe

Ky është vetë gëzimi
ARTUR ERKOÇ VII-B


Motra ime e dashur

Ti je dielli i ngrohtë, i ditëve të mia të ftohta
Ti je hëna e shndërritshme, në netët e errëta

Ti je erë e këndshme flladi, në vapën që përvëlon
ti je Ablla e motrës që jetën ia hijeshon

Ti je motra, që çdo moter do e donte për vete
ti je më e bukur, se një hyri xheneti

nëse gjithë njerëzimin në një anë peshorës e vëmë,
ti e vetme në anën tjetër, prap peshon më rëndë.

Një  milion fjalë e himne,
një milion lavdërime

nuk  përshkruajnë  dot,
mrekullinë  e  motrës  time.

ERISA DULLA VII-A
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Familja është gjithçka. Ajo qëndron pranë teje gjithë 
jeten. Ajo të mbeshtet dhe të dhuron kurajo. Familja 

është dashuri. Unë mendoj se familja është gjëja më me 
vlerë në këtë botë. Kur e dashuron familjen, ke gjithçka 
për çka ke nevojë. Të humbi familja, të humbet besimi, 

të humbet besimi, të humbet kultura. 
BORA HOTI VII-B


Të kesh një motër është sikur të kesh një shoqe të ngushtë 
që e ke përkrah gjithë jetën dhe është gjithmonë aty, në 
pjesët e hidhura dhe të lumtura të jetës. Motra është si 
një nënë e dytë. Falenderoj Zotin që më dha një motër 
sepse ajo është gjysma ime, ditari i jetës time por më 

shumë ajo është bota ime.
ELMA KUÇI VII-B


Familja ose ndryshe lumturia e njeriut. Në familje marrin 

pjesë njerëzit më të rëndesishëm të jetës tënde dhe 
këta njerëz janë ata që shqetësohen për ty, janë ata 
njerëz që kujdesen për ty, janë ata njerëz që të duan 

më shumë se veten e tyre. Por ne nuk i kuptojmë këto të 
mira që ata bëjnë për ne dhe nuk i dëgjojmë se çfarë 
ata thonë. Ne i merzisim shumë por nuk e kuptojmë që 
ata na duan më shumë se çdo gjë në këtë botë. Ne 

bëjmë shumë gabime dhe ata në shumicën e rasteve 
na bërtasin por ne nuk e kuptojmë që na bërtasin për 
të mirën tonë. Prandaj ne duhet t’i kuptojmë ata dhe 

t’i degjojmë sepse familja është gjëja më e çmuar që 
njeriu ka. Duajeni familjen tuaj siç ju duan ata ju.

FLAVIO MARISHTA VII-B
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E dashur mami, si fillim faleminderit.
Faleminderit, sepse më linde, më qëndrove gjithmonë 

pranë edhe kur të kam lënduar. Faleminderit për 
mbeshtetjet e tua, për motivimet që më ke dhënë. 
Ke qenë me mua gjatë gjithë kohës, që ditën kur 

linda deri tani dhe do të jesh gjithmonë pranë meje. 
Ndoshta mund të kesh qenë ndonjëherë e zhgënjyer 

nga unë por prap se prap nuk më ke thënë asgjë, 
thjesht më shtyje më përpara me fjalet e tua.Ti për 

mua nuk je vetem mama, je shoqja ime, je gjithçka 
për mua. Gjithmonë do të jem me ty siç ke qenë ti 

për mua. Do të jem edhe unë aty për ty, sa herë që të 
ma kesh nevojën, sa herë që të më thërrasësh do të 
lë gjithçka dhe do të jem pranë teje. Njohja jonë, nisi 

qëkur më mbajte në krahë për herë të parë. Aty ndjeva 
ngrohtësinë tënde, më bëre që të ndjehesha e sigurtë, 

mes krahëve të tua. Dalëngadalë mësova te eci, të 
shkruaj, të flas dhe këto gjëra ndodhën falë teje. Edhe 
kur ndihem keq ti më jep një ngrohtësi që unë harroj 
gjithçka që ndodhi dhe të shoh vetëm ty, dhe asgjë 

tjeter. Nënë e dashur, ti je krijesa më e mirëdhe e bukur 
në bote. Falenderoj Zotin që  më  ka dhënë një nënë 
si ty dhe që jam në një familje ose në një vend aq të 
mirë. Më rrethojnë njerëzit që dua dhe më duan. E di 

ndoshta dashurinë time nuk ta shpreh dot me fjalë, ose 
me ndjenja, por di që mund ta shpreh me vepra. Të 

falenderoj pafundësisht nëna ime e cmuar!

GLEJDIS MEMINAJ VII-B
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Gjithçka është e shtrenjtë, por si familja nuk ka. Janë prindërit 
tanë, që na kanë edukuar, shkolluar dhe ushqyer, të cilët 

edhe sot po sakrifikojnë për ne. Prindrëit na kanë rritur dhe na 
kanë mbrojtur nga çdo gjë. Është vëllai, i cili në çdo rast që 
ke të ndihmon. Për mua, vëllai është më i shtrenjti në botë. 

GLORIA SHTARO VII-B


FAMILJA

Familja është gjëja më e shtrenjtë për dikë. Pa të, ti je në 
një humnerë në të cilën mund të jetosh, por kurre s’ke për 
të dalë. Familja është baza e jetës dhe shoqërisë. Familja 
është ajo, që ke në krah dhe në anën tënde në çfarëdolloj 

situate. Familja është lulja që një herë çel e një herë 
vyshket. Familja është loja jote e preferuar, kur ti kurre nuk 

mund ta mundësh. Dhurata më e madhe, që do të donte 
një fëmijë jetim do të ishte një familje, kështu që kurrë, 

mos e nënvlerëso familjen pavarësisht të metave të saj. 
Familja është si ai uji që pa të, ti s’bën dot dhe pikërisht këto 

gjëra që jam duke thënë janë përkufizimi i një familjeje.
Pra, gjithmonë duaje dhe qendrojini pranë sepse është e 

vetmja gjë që ke.
ILVJO BEZATI VII-B


Të gjithë e duan familjen, sepse është gjëja më e rëndësishme 
në botë. Në familje ke të gjithë njerëzit që ti do më shumë. Pa 

familje mund të përfundosh në rrugë, pa familje. Në familje ti ke 
njerzëit që të mbrojnë në momente të vështira. Ata të japin një 
ndjesi fantastike dhe të paimagjinueshme. Prandaj, fëmijët që 

kanë familje, lum si ata.
KLEVI KAPLLANAJ VII-B
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Duke numëruar personat që dua më shumë, të parën dihet, 
që vihet nëna, por është dikush që të fal po aq ngrohtësi,që 
të bën të ndihesh e veçantë dhe i zëvendëson ato orët pa 
gjumë për ty. Është ajo, që mendon për të mirën tënde dhe 
përpiqet t’ja lehtësojë sa më shumë punën nënës,është ajo 

që të thotë rrugën e drejtë, ajo është gjyshja!
Gjyshja, një fjalë e ëmbel, e ngrohtë që të fton të flasësh 

me të e të shprehesh sadopak nga mendimet e tua. Ajo të 
kupton megjithëse ndonjëherë të kundërshton, apo të ngre 
pak zërin, por mos harro çdo gjë është për të mirën tënde. 

Është ai person, që la netët pa gjumë për të ndihmuar 
nënën tënde, për të të ndihmuar ty! Dora e djathtë e nënës 

tënde, personi prej së cilës ajo merr dashuri dhe mesimet më 
të mëdha të jetës. Çdo gjë përcillet tek ti: dashuria, mësimet, 

emocionet,edukata janë vlerat e saj që ajo mundohet t’i 
trashëgojë çdo vit deri aty ku më në fund meritat e saj janë 
edhe të tuat tashmë. Zëri i ngrohtë dhe ai kalimi aq i lehtë i 
vështirësive më të mëdha janë frymëzim për ty, dhe për të 
gjithë ata që të rrethojnë! E ke vënë re që çdo herë që të 
merr në telefon të flet me fjalë të ëmbla që nganjëherë ty 
nuk të bëjnë përshtypje sepse janë ato fjalët e zakonshme 

që ajo të thërret gjithmonë si ta kishte harruar emrin tënd. Por 
jo, emri yt zë një vend të veçantë në zemrën e saj! Ajo është 
shumë e lumtur kur të sheh dhe përpiqet vetëm të të gëzojë! 

Të surprizon ndonjëherë kur të pret me një dhuratë dhe kur 
nuk ka festa, kur të bën aq shumë gjëra për të ngrënë si 

të ishin mbi 10 vetë e jo vetem ti! Ajo t’i ngre shumë vlerat 
ndoshta edhe e tepron pakëz ama ty të duket vetja sikur nuk 

ka asnjë më të mirë se ti në këtë botë!
Vlerat e saj nuk i numëroj dot vetem me një fletë, as dy.

Po e mbyll thjeshtë e pastër duke thënë:
“Ti je vetëm dashuri, frymëmarrje e hare! Je si një dritëz e 

vogël që ndricon rrugen time”
MARENA PRIFTI VII-B
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FAMILJA IME
     Familja është ajo që na krijoi ne, dhe na bën ne 

të jetojmë. Familja është më e shtrenjta për çdo 
njeri. Çdo fëmijë e ka shumë të nevojshme të ketë 

familjen e tij. Ajo e ndihmon fëmijën të rritet më mirë 
dhe të jetojë një jetë me dashuri. Një jetë, siç e duan 

prindërit dhe familja e fëmijës. Familja e bën jetën 
e çdo pjestari më të thjeshtë. E kalon çdo problem 

bashkë si familje. Secili pjestar i familjes ka ku të 
mbështetet në raste nevoje dhe problemesh.  

     Për fëmijën familja është gati e domosdoshme. 
Nga familja, ai rritet dhe kalon një pjesë të madhe të 
jetës. Aty fëmija edukohet nga familja, nga prindërit 

e tij. Në familje, ai trashëgon kulturën dhe traditat 
e familjes së tij. Nga familja ai merr dashurinë dhe 

dhembshurinë e çdo pjesetari të familjes. Për fëmijën, 
familja është një gjë shumë e rëndësishme. 

     Gjithashtu, për të moshuarit është shumë e 
rëndësishme familja. Familja i jep të moshuarve, 
pra gjyshërve apo stërgjyshërve përkujdesje dhe 

fëmijët e nipërit e tyre përkushtohen tek kjo moshë. 
Ata mundohen, që ta bëjnë jetën e tyre sa më të 

gëzueshme dhe të shijojnë vitet e mbetura të jetës. 
Ndërsa gjyshërit tanë mundohen të ndihmojnë 
sadopak në punët e shtëpisë, apo në rritjen e 

fëmijeve, ata janë një pjesë kyçe e familjes, por jo e 
domosdoshme.

 MARSEL DOÇI VII-B



92

MOTRA IME MELODI
Motër, ti je gjëja më e shtrenjtë në botë.Ti je shpirti 
im, zemra ime, drita ime, jeta ime, gjithçka e imja. 
Ti je, ylli më i bukur në qiellin tim. Të dua aq shumë, 

saqë as fjalët e gjithë botës nuk mjaftojnë për ta 
treguar. Për të ardhur ti, une jam lutur aq shumë dhe 
ja ku je sot pranë meje. Të jap fjalën që unë do të 

të ndihmoj dhe do të të  mbroj, kur ti të kesh nevojë. 
Ne do të jemi motra, shoqe dhe mike të ngushta 
për gjithë jetën. Ti do të rritesh, por për mua do të 

mbetesh përherë motra e vogël për të cilën unë do 
të kujdesem.

MELISA KONDI VII-B


MOTRA

Motra, fjala e parë e miqësisë 
Motra, fjala e ëmbël e dashurisë

vendoset në zemër dhe jo në mendje 
Shoqja e jetës je,

Si lulja është, nuk këputet pa e parë bukurinë.
Motra, mikja e zemrës sime je ,

Të je gjithçka!

SAFIYYE SEMA GOK VII-B
   



93

BABAI IM
Babai është njeriu më i dashur për mua. Babai për 

mua përfaqëson një luan, i cili bën gjithçka për 
familjen e tij. Babi për mua përfaqëson diellin që i 
duhet një luleje për të jetuar, por edhe kur të rritet 

kjo lule përsëri do t’ia ketë nevojën diellit, pra babai 
për mua përfaqëson forcën dhe nevojën që kam 

unë për të, si e vogël, ashtu edhe kur të rritem. Ai ka 
kohë të flasë e të të inkurajojë dhe kur je e mërzitur, 
të të mbështesë dhe të të japë forcë, që të mos 
dorëzohemi në qëllimin që kemi, ai është si një 

diell që kur ke ftohtë të mbulon me ngrohtësinë e 
dashurisë së tij, babai të ngre kur rrëzohesh, është 

personi që të do me gjithë zemër, është personi që 
të ndihmon të arrish majat e suksesit në jetë duke 
qenë pranë teje e duke të mbështetur. Ai është 

personi, që më ka ndihmuar të arrij këtu ku jam dhe 
të jem kjo që jam dhe e gjitha kjo është fryt i punës 
së tij të palodhur dhe me vullnet. Për mua këto janë 
vetëm fjalë, që shprehin se sa e dua unë atë. Por 

për mendimin tim, ai meriton më shumë se kaq, dhe 
nuk ka fjalë të përshtatshme për ta përkufizuar sa e 
dua unë babain tim dhe se sa krenare që jam unë 
për të. Por e vetmja gjë që di të them është, se jam 

krenare që kam një baba si ky, dhe nuk do ta ndërroja 
për asnjë në botë, sepse ai është babai im dhe unë 

do ta dua gjithmonë për atë që është dhe do ta 
mbështes gjithmonë për çdo vendim që do të marrë 

në jetë!
ANJEZA HIDRI VIII-A
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 “BUKURIA E SHPIRTIT TË SAJ”
Ajo është e bukur, por jo si ato vajza në revista. Ajo është 

e bukur për mënyrën, se si ajo mendon. Ajo është e bukur 
për shkëlqimin në sytë e saj, kur ajo flet për diçka që e 

do. Ajo ështe e bukur për aftësinë e saj për ti bërë njerëzit 
të buzëqeshin edhe kur ajo është e trishtuar. Jo, ajo nuk 
është vetëm e bukur si tiparet e saj, ajo është e bukur, 

thellë në shpirtin e saj. Ajo është lloji i bukurisë që butësisht 
bie në buzët e tua si fjollët që ulen lehtësisht poshtë në 
tokë, e heshtur, delikate, e brishtë për t’u prekur por e 

bukur megjithatë. Ajo është bërë nga dimri dhe stuhitë, 
por ajo përsëri posedon prekjen më të ëmbël në shpirtrat 
e thyer. Kur e takon atë për herë të parë, një njeri nuk do 
e vë re, vetëm bukurinë e saj që të pëshpërit aq thellë në 
shpirtin tënd, saqë të skllavëron zemrën, madje edhe në 
copa të thyera ajo përsëri mbetet njeriu më hipnotizues 
që qenia njerëzore ka parë ndonjëherë. Në qoftë se do 

më jepej mundësia të zgjidhja rolin që unë do të luaja në 
këtë botë, unë do zgjidhja të isha loti që ti derdh, sepse 
unë do të lindja në syrin tënd, do jetoja në faqen tënde 

dhe do vdisja tek buzët e tua. Ti je mësuar me veten 
tënde dhe nuk e kupton dot sa e bukur i dukesh njerëzve. 
Jeta nuk vjen me një manual, ajo vjen me një nënë dhe 

unë i jam mirënjohëse Zotit që më dha mundësinë të 
kem një mama, e cila më dashuron, më përkëdhel dhe 

më mbështet.
                                                                                                                                 

MELINA TUSHE VIII-A
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IDHULLI IM
Idhulli im  nuk është as ndonjë këngëtar, as ndonjë aktor. 
Ai është babai im, miku im , njeriu më i mirë dhe i dashur 

në botë. Është i vetmi, i cili urren të jem e mërzitur dhe 
mundohet të bëjë çdo gjë për të më bërë të buzëqesh.

Gjithmonë e kupton arsyen përse jam e mërzitur. Më 
kupton vetëm me një shikim. Është babai që çdo vajzë 
mund ta kishte zili. Është ai që ka zemrën më të madhe, 
që pavarësisht gjithçkaje, pavarësisht vuajtjes që një njeri 
mund t’i shkaktojë, ai gjen gjithmonë një anë të mirë tek 

çdo njeri.
Është ai që më bën të ndihem krenare çdo ditë. Është ai 
që unë rrallë e shpreh rëndësinë që ka në jetën time, por 
që frika ime më e madhe është ta humbas, pikërisht atë, 
atë që deri tani është protagonisti në ditarin e jetës sime.
Ai është pika ime më e fortë dhe më e dobët. Ai që më 

bën ta dua çdo ditë jetën time. Çdo natë lutem për 
të, lutem që gjithë mirësia që ai ka bërë në këtë jetë t’i 
shpërblehet, sepse ai e meriton. Lutem që ai një ditë të 

ndihet po aq krenar për mua sa ndihem unë për të.
Faleminderit që je babai im. Fjala ‘baba’ për mua ka një 

kuptim shumë të gjerë  .Babain nuk do ta harroj kurrë, pasi 
është ai që më ka qëndruar dhe më qëndron pranë në 

ditë të mira e të këqija.
Më parë nuk e dija domethënien e fjalës ‘baba’, por ti 

më bëre ta kuptoja. Kam shumë kujtime me ty. Kur isha e 
vogël kisha shumë pyetje. Pse babi dhe mami kujdesen 
shumë për mua,pse më këshillojnë për çdo gjë? Këto 
përgjigjje i kuptova. Nxora kuptimin e tyre. E mendon 

ndonjëherë ku do të jem nesër në qoftë se nuk të kam ty 
pranë? Këtë pyetje ta kushtoj ty, sepse ti ke një vend të 

çmuar në zemrën time.

ESTER KAPIDANI VIII-A
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 “VËLLAI IM I VOGËL”

Nëntë vjeçe e vogël, prisja e paduruar,
Përpara derës dridhesha e emocionuar,

Pritja më në fund mbaroi,
Një e qeshur e re, zemrën ma mbuloi.

I mbështjellë me një batanije të vogël,
Në anë dilte një kokë sa një gogël,
Dy sy të ndritshëm përreth shikonin,

Neve na qeshnin dhe gjithçka zhbironin.

Frikë kisha në fillim ta përqafoja,
Frikë të luaja pasi mund ta lëndoja,

Por për çudi shpejt kaluan vitet,
Vëllai im i vogël filloi të rritet.

Me lojërat e tij, fillova vetë të luaj,
Lojëra të reja, çdo ditë e muaj,
Ngjitëse është buzëqeshja e tij,

Më bën për vete, më largon mërzinë.

Me pyetjet kureshtare më fut në mendime,
Përgjigjet e tyre kërkojnë kohën time,

Por çdo pyetje e tij më argëton kaq shumë,
Mendimet e fjalët më burojnë si lumë.

Kufij nuk njeh imagjinata e tij,
Skenare të ndryshme i pëlqen të aktrojë,

Më frymëzon me betejat si fëmijë,
Ku edhe disfata nuk mund të mungojë.

Dritëz e dashur, dritë sytë e tij,
Shikim i ëmbël në zemrën time,

Flokët e artë që aq më pëlqejnë,
Përditë më dhuron ti kaq shumë gëzime.

Në çdo situatë është shoqëruesi im,
Heroi trim që më shpëton,
Qoftë e vërtetë ose trillim,

Vëllai im i vogël, përherë më lumturon.

ERLISA DEMNERI VIII-A  
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“BABI”
Shembulli që gjithmonë dua të ndjek, karakteri që 

gjithmonë dua të kem. I fortë, i pamposhtur, i çeliktë. 
Idhulli, i cili më frymëzon, më shtyn të luftoj dhe të 
përpiqem për synimet që dua të arrij. Ashpërsia në 
fytyrë mund të të gënjejë, por zemra dhe shpirti i 

ngrohtë, dashuria, janë ato që e personalizojnë dhe i 
japin jetë këtij njeriu të mrekullueshëm. Ndoshta është 
pak të them se sa e vlerësoj për atë çfarë sakrifikon 
nga vetja e tij për të na e dhënë ne me mund dhe 
vështirësi. Mundohet të na japë tërë botën, të na 
plotësojë çdo dëshirë pa e refuzuar atë dhe të na 

japë atë lumturi që nuk njeh kufij. Pavarësisht se mund 
të jetë i mërzitur, asnjëherë nuk e shfaq atë, por 

vendos një maskë dhe hiqet si i gëzuar. Mund të mos 
shprehet me shumë fjalë, por mund ta kuptosh vetëm 
me një lexim të syve. Për mua nuk ka në botë si ai dhe 

nuk do të ketë asnjëherë. Gjithmonë ka qenë, është 
dhe do të jetë një person me peshë të madhe në 

jetë dhe nuk ka për ta humbur kurrë këtë vlerë. I jam 
mirënjohëse dhe asnjëherë nuk do t’i harroj mundimet 

dhe lodhjet e tij për t’u përkushtuar ndaj meje.
Reisa Dani    VIII-A
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GJYSHI IM
Ishte ditë e martë,

Kur mora vesh atë lajm të zi.
Gjyshi ka vdekur,

Më thanë si për çudi.

M’u errësuan sytë.
Dukeshe si në gjumë.
Bërtita me të madhe,
Zgjohu, eja tek unë!

Por ti nuk dëgjoje,
Asnjë fjalë s’më the,

Nuk i fshive lotët, 
që derdheshin përdhe..

Ka kaluar shumë kohë,
Dhe unë kam mall për ty,

Të më puthësh ëmbël
Të më mbash në gji.

Thonë se koha çdo plagë shëron
Dhe kjo është e vërtetë

Por mbesa gjyshin e saj s’e harron
E përjetë atë e kujton

SAMANTHA MUSTAFAJ    VIII-A
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Ishe i pari që më pe.
Më përkëdhele i pari.

E i pari më puthe.
Je guri më i çmuar në thesarin e botës

sepse dole nga zemra ime.
Je loti që më del në këto momente

i cili rrjedh në ujin më të kulluar të parajsës.
Ti je ai lot,
Je ai ujë ,

Që më bën të qaj 
Dhe  të lutem

Mos ik ba. 
ASIA BALLA VIII-B


Familja , emër që nënkupton 1000 ndjenja, si dashuria. 
Kur përmend familjen, kujtoj herën e parë kur kam thënë 

fjalën e parë, kur kam ecur për herë të parë dhe kur 
kam thënë faleminderit. Familja ka dy shtylla kryesore, 
mami dhe babi. Mami, është foleja e ngrohtësisë, ku 
unë mund të rrija për mijëra vjet duke nuhatur aromën 
e saj. Mami është ai person, e cila me plot dashuri më 
ka larë, më ka veshur dhe më ka falur për çdo gabim. 
Babi është streha e sigurt. Gjithmonë, në familje burri i 

saj e bën atë një familje të sigurt. Babi është gjithmonë 
aty ku kam nevojë dhe është ai, që me përkëdheljet e 
tij, më bën të qesh. Ja, kjo quhet familje, kur të gjithë 

duan njëri - tjetrin. 
KEJSI BALLA VIII-B
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VËLLAI
Kur linde ti, unë isha atje pranë. Të putha në ballë e 

mendova me vete se ky do të ishte vëllai im, shoku im 
i pandashëm e përkrahësi im. E ja, tani u rrite. Të shoh 

teksa je duke më përkrahur e ndihmuar. Sa herë që bëj 
një gabim, ti vrapon për ta korrigjuar. Ndonjëherë, ti më 
dukesh si nje gjysmë e imja, e cila ka ardhur në këtë jetë 

për të më plotësuar. Por edhe unë si motra jote, do të  
përpiqem të të ndriçoj udhën derisa ti të bëhesh i zoti i 

vetes dhe të mos ma kesh më nevojën. Derisa ajo ditë të 
vijë, unë do të jem shtylla jote. Do të të mbaj sa herë që 
jeta të përpiqet të të rrëzojë ,do të të ledhatoj sa here që 
të ndihesh keq. Mbaj mend atë vogëlushin që shtrihej në 
djep e më jepte kënaqësi. Ti vazhdon të më japësh paqe 
e lumturi, ndonjëherë edhe furtuna, të cilat më tundin fort, 
si disa grindje pa kuptim për gjëra të vogla. Por të gjitha 
këto nuk do t’i këmbeja me gjërat më të vyera në tokë. 

Sepse kjo jetë nuk do të kishte më atë kuptimin e bukur që 
mbart në vetvete. 

SOFIA TOZAJ VIII-B


Nga të gjithë pjesëtarët e familjes time, unë kam zgjedhur 
mamanë, personin që më ka qëndruar afër dhe më ka 
ndihmuar gjatë gjithë vështirësive që kam hasur. Personi 

që më ka dhënë më shumë dashuri në këtë botë. 
E falenderoj atë me gjithë zemrën time për të gjitha 

sakrificat që ka bërë për mua.

ZEKI METALLA VIII-B
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Vendi ku jeta jonë nis dhe ku dashuria nuk shuhet 
asnjëherë quhet familje. Familja është një dhuratë për 
ne ashtu siç edhe ne jemi tek ta! Familja për mua do 
të thotë një grup i madh ose i vogël që gjendet aty, 

kur ty të nevojitet përkrahja e dikujt.

Gjithashtu familja është një ndër dhuratat më të 
vlefshme për jetët tona, sepse pa të ne as që do 

të kishim ardhur në jetë ndonjëherë, pa të ne do të 
ishim si disa shkëndija që do të shuheshin ende pa 

u ndezur mirë!!! Ajo është një gjë shumë e vlefshme, 
por kurrsesi nuk mund të blihet me para!!!

Duaje familjen, sepse ajo të deshi ty, të do dhe do të 
të dojë dhe mbështesë në çdo hap të jetës. Mbajeni 
mend, që ata janë të vetmit njerëz në këtë botë që 

sakrifikojnë jetën vetëm për ty!!!

MARSON ABDIU VIII-B
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FAMILJA IME
Familja! Një nga gjërat më të rëndësishme që një njeri 

mund të ketë. Rëndësia e saj për njeriun është e pa 
çmueshme. Familja është e vetmja që na e don të 

mirën pa kushte. Pa të një njeri e ka shumë të vështirë 
që të rritet dhe të formojë personalitetin e tij. Por në 
familje gjithashtu mund të hyjnë edhe njerëz të tjerë 

sipër shembull shokët më të ngushtë të cilët ne i quajmë 
ata vëllezër dhe i bëjmë pjesë të familjes sonë. Familja 
është mbështetja më e madhe për njeriun duke filluar 

që nga për kujdesja e tyre ndaj nesh e deri tek morali që 
ata na bëjnë për të arritur qëllimet tona. Shkurt familja 
është krahu që e ndihmon një njeri të ngrihet më lartë.

AMEL  JASHARI  IX-A


FAMILJA IME

Në këtë dedikim dua të flas për familjen time që më 
mbështetën në momentet kur unë kisha më shumë 
nevojë. Kur rruga ime ishte e errët dhe e pavendosur 

ç’të bëja, ata ishin drita që më ndihmoi të ecja përpara. 
Dua t’i falenderoj që edhe në momentet më të hidhura 
të jetës ata ishin aty për të më kthyer buzëqeshjen në 
çdo rast. Në fakt në këtë botë dua të falenderoj: juve 
dhe jetën, juve që më dhatë jetë. I jam mirënjohëse 

për sakrificat që kanë bërë për mua dhe që më 
mbeshtetën në rastet e jetës që ndihesha vetëm. Kështu 
që ky dedikim shkon në formë falenderimi, për prindërit 
e mi që më sollën në jetë dhe e bëjnë atë më të bukur 

çdo ditë e më shumë.

BJORNA DODA IX-A
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FAMILJA IME
Familja ime është e bashkuar,

Që bëj pjesë në të jam i bekuar,
Kurdo pranë meje kanë qëndruar,

S’kam fjalë për t’i  falenderuar.
Për mua dhe motrën time sakrifikojnë,

Në shkollë më çojnë,
Në të më edukojnë,

Për të ecim vetë në jetën tonë.
Unë i jam pafund mirënjohës,

Do i shpërblej me kalimin e kohës, 
Do bëj çdo gjë do mësoj do kem sjellje të mirë.

Po jetë atë mos më duket e vështirë.
Një punë mjaft të mirë do gjej,
Babain ta bëj të ndihet krenar,

Qëllim vetes do ti vej,
Që familja ime të nderohet.
Nuk janë pak ç’kanë bërë,

Gjithmonë pranë kanë qene,
Tolerancë në maksimum,

Kjo është familja që duam.
Kanë sakrifikuar,

Më kanë toleruar,
Një ditë do tua shpërblej,

Pa ata jeta ime do të shpërbëhej.
ARBI HALILI IX-A
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TOLERNCA
Ç’do të thotë të jesh tolerant? Të jesh tolerant nuk do 
të thjeshtë të lejosh të tjerët të bëjnë diçka edhe pse 
nuk është shumë nën favorin tënd. Të jesh  tolerant  

duhet të jesh I rritur në mendime dhe I pjekur në 
karakter.

ENDRI TURKU IX-A


FAMILJA IME

Familja është gjëja më e rëndësishme për një 
person në jetë. Pasuria më e madhe që të gjithe 
dëshirojnë të këne. Familje quhet ajo ndjesi kur ka 

tolerance,mirëkuptim,rregulla por edhe keqkuptime. 
Të gjithë ne e dimë që nga gabimet njeriu mëson. 

Unë mendoj që mirëkuptimi është një nga gjërat më 
të rëndësishme në familje.

ENEO GJOKA IX-A


RËNDËSIA E FAMILJES

Çdo person ka familjen e tij, e cila e motivon dhe 
i jep kurajo për çdo gjë. Familja është shumë e 

rëndësishme për çdo njeri. Familja është ajo që të 
ndihmon në të gjitha rastet, të mëson,të mbështet 

dhe mbi të gjitha të do pa kushte. Familja të mbron 
nga çdo gjë e keqe çfarëdo qoftë ajo, sepse familja 
është e para që të do të mirën dhe nuk të shtyn të 

bësh gjërat e keqija në jetë. Prandaj unë mendoj që 
çdo person ka nevojë për një familje dhe çdo person 

duhet ta dojë familjen e tij ashtu siç do familja atë.
ENRALD KADIU IX-A
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NËNË
Nënë, faleminderit për përkudesjen dhe dashurinë që 

më ke dhuruar gjatë gjithë këtyre viteve. Faleminderit për 
çdo këshillë që më ke dhënë.Më fal për çdo lloj lodhjeve 

e mërzitjeve që të kam shkaktuar…Faleminderit per 
çdo sakrificë që ke bërë…Nuk ka njeri më të shtrenjtë se 

nëna, e nuk ka nënë më të mirë se ty!
   ENXHI SHAHINI IX-A


FAMILJA IME

 Dikur mendoja: ”çfarë mund të kem unë ndryshe 
nga të tjerët “, Kjo pyetje më mbeti gjatë në mendje pasi 
për një kohë të gjatë përgjigjen nuk i’a gjeta,por tashmë 

jam në gjëndje ti pergjigjem pyetjes sime ,madje 
mundem tjua shpjegoj edhe juve.Përgjigjen e kam pasur 
gjithmon pranë meje dhe ajo është familja. Pa familjen 

time unë nuk do të isha ky njeri që jam sot,kështu që 
ndihem tepër me fat, sepse linda mes disa njerëzish të 

mrekullueshm, ndaj i falenderoj ato zemra.
 GLEDIS OSMANI IX-A
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RËNDËSIA E SHOQËRISË
Roli i shoqërisë është shumë e rëndësishme. Në ditët e 
sotme të gjithë kanë nevojë për një shoqëri; nje shoqëri 
qe të mbështet,të ndihmon,të mirëkupton. ”Por është 

aq e rëndesishme shoqëria?
 Shoqëria është si një familje e dytë për njerëzit, 

pasi  jo vetëm qe të jep mbështetje, por edhe kurajo. 
Në shoqëri nuk ka vetëm mirekuptim dhe bashkëpunim, 
por edhe sakrifica. Në shoqëri zë vend edhe toleranca, 

ashtu si familja që të mbron nga gjithcka.
Shoqëria të gjendet pranë në momentet si nga ato më 
të lumturat, ashtu edhe më të trishtuara. Ajo të ndihmon 
edhe kur je në momentet më të vështira të jetës tënde.

GRETA MORA IX-A


FAMILJA IME 

Familja është gjëja më e rëndësishme në jëtën për njeriun.
Familje quhet kur midis anetare vetë saj ka mirekuptim, 

bashkepunim, tolerance dhe sakrifice. Mirëkuptimi duhet 
të jetë pjesë e çdo familjeje, pasi pa të mund të lindin 

konflikte dhe mosmarreveshje. Bashkëpunimi është po aq i 
rëndësishëm sa mirëkuptimi, sepse po  të bashkëpunojmë 

dhe të mbështesim njëri-tjetrin problemet zgjidhen. 
Toleranca është pika kyçe që duhet pasur në familje për 
të shkuar sa më mirë. Nëse nuk kemi tolerance me njëri-
tjetrin lindin keqkuptimet. Safrificën provuar çdo anëtare 
i një familjeje të caktuar. Po nuk sakrifikuam dicka ne nuk 
arrijmë të plotësojmë dëshirat tona. Përshembull, çdo 

prind për fëmijën e vet sakrifikon çdo gjë për ta bërë atë 
të lumtur. Sakrifica nuk është vetëm të plotësosh dëshirat 
e fëmijëve, por të qëndrosh larg shtëpisë dhe familjarëve 

për kushte më të mira jetese.
      INGRID MORA IX-A
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FAMILJA IME
 Gjëja më e çmuar dhe më me vlerë që kam është 

familja ime. Ato janë njerëzit që më duan pavarësisht 
nga gabimet që bëj apo çdo difekti që kam. Ata të 

cilët më inkurajojnë të jem ana e mirë e vetes sime, ata 
që kujdesen për mua dhe që vendosin dëshirat e mia 
para dëshirave të tyre.Familja që bën të pamundurën 
të mundur për mua.Ju falenderoj pafund për jetën që 

më keni dhuruar dhe mundësitë e kushtet që keni krijuar 
për mua duke kaluar njëmijë e një sakrifica. Ju jam më 

shumë se mirënjohëse.
      IRIS LIKA IX-A

 
NËNË

 Nënë, faleminderit që gjithë jetës sime kam pasur 
mbështetjen tënde.Ti më ke perkrahur në Çdo hap që 
unë kam hedhur.Ke qenë aty gjithmonë kur unë kisha 
nevojë. Nënë, ti më ke plotësuar Çdo dëshirë që unë 

kam patur dhe për këtë të jam falenderues.Ti ke bërë aq 
shumë sakrifica për mua sa këto fjali më duken pavlerë.

Unë e quaj veten si njeriun më me fat ne botë, sepse ti je 
nëna ime!

      JURGEN LLULLA IX-A
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RËNDËSIA E SHOQËRISË
 Ç’është një shok? Shoku është një individ, i cili të do 
ashtu si je, pavarësisht difekteve që mund të kesh;është 
një person, i cili mes shumë të tjerëve të zgjodhi ty. Ai 
të zgjodhi për shumë arsyje; ai vlerësoi karakterin tënd 
por jo vetëm kaq. Në shoqëri rregullat duhet të jenë të 
barabarta për të dyja  palët. Personalisht shoqërinë e 
vlerësoj si thesar; i vlerësoj shokët dhe shoqet për atë 
çfarë janë dhe jo për atë që nuk janë. i vlerësoj ato si 
vëllezër dhe motra.Sipas mendimit tim shokët e mirë 
e tregojnë veten në ditë të vështira. Njësoj siç bëjnë 

edhe shokët e mi. Ata mu gjendën pranë në ditët më 
të mira si edhe më të vështira duke më mbështetur pa 
hezitim.Dhe si shpërblim unë mundohem çdo e ditë e 
më shumë t’ja shpreh dashurinë që kam për to. Nga 

këndvështrimi i jashtëm mund të duket krejtësisht ndryshe, 
por përkundrazi falenderoj Zotin që çdo ditë jam me 

ta,pasi ata ma bëjnë  jetën çdo ditë edhe më të bukur. 
LUKA PAJA IX-A


FAMILJA IME 

 Familja ime është gjëja më  e  shtrenjtë, prandaj 
dua të falenderoj çdo anëtar  të saj. Ato gjithmonë 

më kanë mbështetur dhe më janë gjendur pranë në 
çdo moment të vështirë. Ato më kanë lënë ta shpreh 

mendimin tim në çdo situatë pavarësisht rrethanave. Për 
çdo gabim që kam bërë ato kanë bërë gjënë e duhur 

duke më treguar se si mund ta rregulloj.Për ta përmbyllur 
dua ta falenderoj familjen time për çdo gjë që kanë 

bërë për mua.
MARSI DERVISHI IX-A
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DASHURIA PËR FAMILJEN 
 Gjithsekush në këtë jetë ka ardhur për të bërë një 
rrugëtim jo të shkurtër,ku jeta i përball me sfida, vuajtje, gëzime, 

hidhërime, buzëqeshje, etj.
E nëse kjo do të ishtë dita jote e fundit kujt do t’i  jepje krahët? 

Kujt do t’i thoje që të dua pa kushte? Epo, unë do t’ja thoja këto 
familjes sime,por jam e sigurt që nuk do të isha e vetmja që do 
të veproja në këtë formë, por  edhe shumë të tjerë si unë. Do t’i  
thoja familjes sime që ajo është dhe do të mbetet dashuria më 
e madhe edhe sikur një ditë të bëhem kufomë. Ndoshta edhe 
nuk do t’ja thoja për të mos u rënduar dhimbjen e tyre,por kjo 

fjali është melodi e dashurisë së madhe që ndjej për ta.
Të them të drejtën qellimi nuk ishte ta përmendja familjen 

time në një histori të dhimbshme,por për t’ju treguar se sa e 
rëndësishme është dashuria e një personi për familjen e tij.

Nëse ndiheni krenar për atë çfarë jeni sot falenderoni familjen 
tuaj,sepse suporti që të jep ajo është aq i madh sa, Zoti na 

fali vetëm nje familje, për të përballuar një mori sfidash.
     NIJADA KACMOLI IX-A


Dashuria për atdheun

Atdheu është dashuri, dhimbje. Historia ime, ngjarjet e 
ndërlikuara në kujtesën e kombit tonë. Atdheu është vendi ku 
balta është më e ëmbël se mjalta. Ky është flamuri im, gjuha 

ime. Është vendi që na shfaqet në ëndrra. Atdheu është 
vendi më i dashur, ndaj dhe shumë poetë, artiste ia kanë 

kushtuar krijimet e tyre vendit të tyre të dashur. 
 FATJON  DAHRI  IX-B
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Atdheu është aroma e tokës që të kthen ty në jetë, 
ajo është aroma e vendit tënd. Është historia jonë. 

Ka ngjarje të ngulitura ndër shekuj, është gjuha jonë, 
flamuri ynë dhe identiteti ynë. Atdheu është vendi ku 
dielli shkëlqen ndryshe, luleve ju vjen era ndryshe, e 
zogjtë këndojnë ndryshe. Atdheu im është Shqipëria 

ime, ndaj jam krenare që jam shqiptare.
INIADA  DELILAJ  IX-B


Çdo njeri ka detyrime ndaj atdheut, ndaj vendit 

që quhet mëmëdhe. Dashuria për atdheun është 
patriotizëm, ndaj duhet ta duam dhe ta mbrojmë 
me zemër vendin, traditat, kulturën. E rëndësishme 

është të jesh vërtet patriot dhe jo të shfaqim ndjenja 
nacionaliste.

NAIM  BARDHI  IX-B

Atdheu është shumë i shtrenjtë për të gjithë. Edhe pse 
shqiptarët largohen nga atdheu i tyre, dashuria për 
të nuk shteron asnjëherë në zemrat e tyre. Siç thotë 

Naim Frashëri në vargjet e tij: 
“O atdhe, më je i dashur sa më s’ka,

Më je nënë, më je motër, më je vëlla”!
Atdheu ka aq vlerë sa vendoset edhe në vend të 
familjes. Shumë shqiptarë kanë dhënë jetën për 

atdheun, ku shumë nga ta kanë sakrifikuar gjithçka 
që atdheu ynë të ishte i lirë.  Shpeshherë shqiptarët 
mund të konsiderohen nacionalistë, por unë jam e 

mendimit se patriotizmi ynë është treguar shumë herë 
me nota të forta. Kudo që ne të shkojmë nëpër botë 
do t’i tregojmë me krenari që i përkasim këtij vendi të 

bukur. 
XHORXHIA RRUDHA    IX-B
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Atdheu është vendi ku jemi rritur, ku kemi rrënjët tona. 
Atdheu është diçka e veçantë për këdo, por për të gjithë 
është vendi më i dashur në botë. Atdheu është vendi ku 
kemi kujtimet më të bukura, vendi ku kemi njerëzit më të 

dashur, prandaj atdheun tim s’do e harrojë kurrë. 

     DARTIS HAXHIHYESNI  IX-B


Dihet se dashuria e atdheut për çdo kënd është shumë 
e madhe. Atdheu është vendi ku një person është rritur, 

ka përjetuar shumë gjëra të bukura, eksperienca të 
paharrueshme etj. Unë kam lindur në Bruksel, ku kam 

kaluar një pjesë të fëmijërisë atje. Në moshën 6-vjeçare 
erdha në Shqipëri. Këtu kam kaluar më shumë kohë 

sesa në Belgjikë. Normalisht kam më shumë dashuri për 
Shqipërinë sesa për Belgjikën. Këtu ndihem si në shtëpinë 
time, sa herë që shkoj jashtë shtetit më merr shumë malli 

për atdheun tim, për Shqipërinë. Se nuk gjendet vend 
tjetër në këtë botë që të më përqafojë si atdheu im.

IREN MULLAJ  IX-B


Shpesh na pyesin se ç’është atdheu për ju? Përgjigja më 
e shpeshtë është se atdheu është vendi ku kemi lindur e 

jetojmë, ku të parët tanë kanë jetuar, vendi ku banon prej 
kohësh një popull a një komb. Atdheu është dhimbje, 
dashuri, vuajtje, forcë. Një dimër në atdhe është më i 

ëmbël se sa qindra pranvera në një vend të huaj. 
KLEI  DAKOLI  IX-B



112

Atdheu është një fjalë që të sjell menjëherë ndërmend 
vendlindjen tënde. Është vendi ku lindim, ku mësojmë të 
flasim dhe hedhim hapat e para drejt një të ardhmeje. 
Fjala atdhe është një fjalë që i ngjall emocione çdokujt. 
Ka shumë njerëz të cilët jetojnë jashtë atdheut të tyre. 

Unë mendoj se këta njerëz duhet ta respektojnë dhe të 
flasin gjuhën e atdheut të tyre me krenari. Atdheu është 
si familja. Vlerën ia njohim vetëm kur jemi larg ose kur e 
humbasim. Atdheun duhat ta duam jo se është i madh 

apo i vogël, por sepse është i yni. Duajeni atdheun sepse 
është prejardhja jonë.

ALESSIA DELIALLIASI  IX-B


Atdheu është vendi ku mbizotëron ndjenja atdhetare. 

Nëse të mungon atdheu, shpirti yt është i varfër 
pavarësisht të mirave materiale që mund të të sigurojë 

vendi i huaj. Atdheu të ngjallë ndjenja, emocione të 
fuqishme për të ecur përpara.

GERI NDRAXHI  IX-B


Atdheu është historia jonë, ngjarjet e ngulitura ndër shekuj 
në kujtesën e kombit tonë, është gjuha jonë, flamuri jonë, 

është identiteti ynë, janë rrënjët tona, traditat, doket e 
zakonet dhe shumë karakteristika të tjera. Dashuria për 
atdheun është më shumë se disa fjalë të shkruara në 

fletë. Edhe sikur të largohem, kurrë nuk do ta harroj dhe 
kurrë s’do rresht së dashuruari atdheun tim, Shqipërinë.

DEJVI SHKEMBI  IX-B 
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Të gjithë kemi nevojë për atdheun. Ne mund të sakrifikojmë 
gjithçka për të, mund ta mbrojmë dhe pse ka kosto. Atdheu 
është si familja, duhet të luftojmë, ta vlerësojmë dhe të jemi 

krenarë për të.
ENKEL SHEHDULA  IX-B


Kemi lindur në një vend të Ballkanit të quajtur Shqipëri. Ky vend 

ka kaluar shumë faza të vështira, e megjithatë dashuria e 
popullit e ka mbajtur atë gjallë. Atdheu është vendi ku kanë 
jetuar nënat, baballarët tanë. Edhe njerëzit që jetojnë larg 

atdheut duhet ta duan e ta flasin gjuhën e tij. Për mendimin 
tim, ata që duan të jenë njerëz me vlera duhet të kthehen në 
atdhe dhe jo të tregohen nacionalistë, por të tregohen patriot 
të vërtetë. Kot nuk thonë që guri është i rëndë në vendin e tij. Ai 
njeri me peshë të rëndë qendron dhe kontribuon në zhvillimin 
e vendit të tij. Atdheu është një nga gjërat më të rëndësishme 
në jetë për të cilën duhet të tregojmë kujdes e t’i falim dashuri, 
sepse ajo është ajo ç’ka ne jemi dhe nga e kemi prejardhjen. 

LAURA  GAZIONI  IX-B


Atdheu është dashuri, sakrificë, gëzim, dhimbje. Shumë artista 

e kanë trajtuar atdheun duke treguar dashurinë e madhe, 
shkrirë në penën e tyre të artë.

FJORDI  RRJOLLI  IX-B 


Atdheu është vendi ku kemi lerë, ku kemi hedhur hapat e pare 
të jetës, ku kemi mëuar të belbëzojmë. Është shtëpia ime dhe 

nëna e dytë. 

ERJON KOKOMANI  IX-B
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Vendlindja ime është dhe do të mbetet vendi ku kam kaluar 
çastet më të bukura të jetës, ato të fëmijërisë. Ku jam mësuar 

me të mirën e me të keqen, ku jam rritur e ku kam krijuar 
shoqëri. Edhe nëse në të gjithë botën mund të shkosh, një vend 

si Durrësin nuk mund ta harrosh, një vend plot me hapësira të 
gjelbërta. Kur flas për vendlindjen time, më duket sikur flas për 

veten time.

KLEVISA  SHKABA  IX-B


NËNA IME

Nëna është një mrekulli
Si për mua dhe për ty.
Një shikim i saji mjafton

Për të kuptuar që po gabon.

Tek ajo gjen dashuri,
Heshtja e saj tregon mençuri, 

Çdo lëvizje dhe shikim
tregon  veç  përkushtim.

Durimi i saj më habit,
Përkushtimi më çudit.

Më mëson dhe nuk përton,
Është ajo që më edukon.

Është ajo që më rriti,
dhe më bëri ky që jam.

Nëse nesër bëhem dikushi,
Suksesin ia dedikoj vetëm  asaj.

 ERGI ÇABJA    IX-C
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FAMILJA IME
Familja, bërthama e shoqërisë  dhe burimi i dashurisë. Kjo 

fjalë madhështore që përcakton gjënë më të rëndësishme 
për njerëzimin. Ky term i gjithanshëm që mund të përshkruhet 

në mënyra të ndryshme. Për shembull, familje quhen 
njerëzit, me të cilët ke lidhje gjaku, por edhe njerëzit e tjerë 

që të rrethojnë dhe të falin dashuri. A ka ndonjë gjë më 
të rëndësishme se familja?  Epo përgjigjja është shumë e 

thjeshtë: padyshim që jo. Çdo person në këtë botë e ka një 
familje, ku mund të mbështetet gjithmonë në momente 
rreziku dhe vështirësie. Shumë njerëz e kuptojnë se çfarë 

është familja, e në disa raste nuk arrijnë ta shpjegojnë dot 
me fjalë.

Në aspektin shkencor ose teorik, familja mund të 
konsiderohet si njësia më e vogël e shoqërisë, Nga ana 

shpirtërore, ajo përbën vendin më të madh e më të ngrohtë 
në botë. Ka dhe shumë mënyra të tjera për të përkufizuar 
termin familje, të cilat shprehin të njëjtën gjë, dashurinë 

dhe nderimin e duhur që duhet t’i dhurojmë familjes, sepse 
vetëm falë saj jemi bërë këta që jemi. 

Diçka tjetër me rëndësi që mund të themi për familjen, është 
roli i saj dhe ndikimi tek ne. Prej familjes buron gjithçka, duke 

filluar nga paraqitja jonë fizike, e trashëguar nga struktura 
gjenetike e prindërve tanë, e deri te mënyra e të folurit, 

shprehurit dhe botëkuptimit individual. 
Familja është diçka e falur nga Zoti. Çdokush ka të drejtën 

të ketë një familje, pra me fjalë të tjera, të dojë dhe ta 
duan. Është e vërtetë që disa njerëz nuk i kanë prindërit 
ose të afërmit, por kjo nuk do të thotë që ata nuk kanë 

familje. Familja e tyre është i gjithë njerëzimi dhe mund të 
konsiderohet si familja më e madhe në botë. Por pavarësisht 
kësaj, humbja e prindërve është një pengesë e vështirë që 

jeta të detyron ta kapërcesh. Fatmirësisht, unë i kam prindërit 
dhe për momentin të gjithë njerëzit e mi më të dashur dhe 
shpresoj që kjo situatë të mbetet e tillë për një kohë shumë 
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të gjatë, pasi nuk arrij ta konceptoj jetën time njëlloj pa 
këta njerëz të mrekullueshëm që më rrethojnë. 

Pasi shpjegova sipas mendimit tim kuptimin dhe rëndësinë 
e familjes, ka ardhur momenti që të flas pak për familjen 
time. Ajo është një familje e vogël, e përbërë nga unë, 

mamaja, babai dhe gjyshja ime. Për fat të keq nuk 
kam ndonjë vëlla ose motër. Edhe pse shumë njerëz 
thonë që të jesh fëmija i vetëm në familje të bën të 
jesh i privilegjuar, unë mendoj se ata e kanë tërësisht 

gabim. Fakti që nuk kam ndonjë person të përafërt me 
moshën time pranë vetes, më bën që në shumë raste 
të ndihem disi keq. Sado që të përpiqen, prindërit nuk 

mund të kuptojnë gjithçka në lidhje me jetën e një djali 
katërmbëdhjetëvjeçar. Gjithsesi, unë vazhdoj që ta dua 

me gjithë shpirt famiiljen time dhe për mua është gjëja më 
e shtrenjtë në botë. 

Si përfundim, familja është gjëja më e mahnitshme 
që mund të jetë krijuar ndonjëherë. Asgjë nuk mund ta 

zëvendësojë atë. Jeta pa një familje, mund të duket si një 
jetë boshe dhe e pakuptimtë. Të gjithë e kanë një familje. 

Problemi i vetëm qëndron në zbulimin e saj.
ENGJËLL ABAZAJ IX-C


FAMILJA IME

Familja, kjo fjalë që përmban vetëm shtatë shkronja, por 
ka një kuptim të pafundëm në numër. Familja është një 

nga gjërat më të shenjta për mua,e për këdo. Familja ime 
përbëhet nga katër anëtarë, të cilët janë: im atë, ime më, 

im vëlla dhe unë. 
Për mua ata janë tre personat më të rëndësishëm, pasi 
në ta mund të gjej mbështetje, mund të gjej kurajo dhe 
forcë për të ecur përpara. Secili prej tyre ka karakteristikat 
e tij të veçanta. Vëllai im, i cili është më i vogli i familjes 
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sonë është trazovaç dhe i lëvizur, mamaja ime është 
shumë punëtore dhe e papërtuar, ndërsa im atë është 

punëtor dhe autoritar për pothuajse gjithçka. Gjithçka në 
familje është e shenjtë dhe tepër e rëndësishme, pasi 
ata janë të vetmit persona që mund të mbështetesh 
dhe tek e fundit nga ajo familje kemi ardhur në këtë 
jetë. Familja është një bekim solemn, e cila na është 
dhuruar për ta respektuar dhe dashur sido që të jetë. 
Familja është e vetmja që mund të falë çdo gabim, 

mund të shërojë çdo plagë, por edhe mund të zgjidhë 
problemet e çdo anëtari të saj. Vatra e ngrohtë është 

e pazëvendësueshme me asgjë në jetën tonë. Kushdo 
mund të hiqet se mund të të dojë dhe të sillet mirë me 
ty, por ai nuk mund të veshë maskën e familjes aq të 

dashur për ty.
Nga këtu mund të dalim në konkluzionin se familja është 
jo vetëm e shenjtë, solemne dhe tepër e rëndësishme. 
Ajo është e vetmja, që mund të të mbështesë dhe të 
shërojë gjithë plagët që ti mund të kesh. Mbi të gjitha, 

ajo është FAMILJA JOTE! 
      ARMAND MIHO IX-C


VËLLAI IM!

Me vëllain ndaj gjithçka. Kur jam e mërzitur ai më flet 
e më bën për të qeshur. Fjalët e tij janë aq të ëmbla e 
të sinqerta sa më këpusin çdo fije mërzie në trupin tim. 
Madje, gjithmonë kur jam me nerva, ai është i vetmi 
që mi largon e i vetmi që më sjell humorin e më bën 

ta dua veten edhe më shumë. Falenderoj prindërit për 
këtë dhuratë që sollën në jetën time. Jam e bekuar që 

kam një vëlla që e dua e më do kaq shumë.
PAOLA ÇEKREZI  X-A
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PRINDËRIT E MI, HERONJTË E MI

Prindërit e mi janë heronjtë e mi. Babai gjithmonë ka 
qenë shtylla e familjes, na ka siguruar të ardhurat, na 
ka plotësuar nevojat, ndaj dhe do t’i jem borxhli gjithë 
jetës time. Nëna më ka bërë të dalloj të keqen nga 
e mira, që në jetë të jem selektiv.  Ajo është kujdesur 

për mua që ditën kur erdha në jetë. U jam mirënjohës 
prindërve të mi për gjithçka që kanë bërë dhe 

vazhdojnë të bëjnë. Me bindje po iu them që familja 
është pika më fortë ku ti mund të mbështetesh pa 
frikë, sepse asnjëherë nuk do të lërë të rrëzohesh.

FLORJAN ZENELAJ  X-A


FAMILJA IME

Familja ime më këshillon çdo moment duke pohuar 
pa u lodhur principin bazë: nëse do të arrish majat 
apo atë që dëshiron më së shumti duhet ta bësh 
vetëm nëpërmjet të mësuarit. Kush zotëron dije, 

zotëron fatin e tij; kush zotëron fatin e tij, zotëron të 
ardhmen e tij; dhe kush zotëron të ardhmen e tij 

mund ta krijojë atë në çfarëdolloj mënyre. Ky është 
mësimi më i vlefshëm që kam marrë gjatë gjithë 

jetës sime dhe jam i  sigurt që i tillë ka për të qenë 
gjithmon.

 ALONSIO MEDOLLI  X-A
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FAMILJA IME
Familja është gjëja më e shtrenjtë në botë dhe është 

e vemtja lidhje perfekte. Familja është ai grup njerëzish 
ku të gjithë kujdesen dhe mbështesin njëri-tjetrin. Nëse 
dikush nga pjesëtarët e familjes lëndohet, dhimbjen e 
ndiejnë të gjithë. Nëse dikush nga pjesëtarët e familjes 

gëzohet, të gjithë të tjerët do të lumturohen. Familja 
është e vetmja që të mbetet pasi ti mendon se ke 

humbur “gjithcka”. Unë i jam shumë mirënjohëse jetës 
pasi më ka falur një familje të mrekullueshme. Unë kam 
lindur nga dy prindër të jashtëzakonshëm që më kanë 
falur botën e tyre dhe që nga ajo ditë e deri më sot, 

unë kurrë nuk e kam ndier mungesën e dashurisë dhe 
përkrahjes. Disa njerëz nuk e dinë rëndësinë e vërtetë 

të familjes dhe për këtë arsye ata e nënvlerësojnë atë. 
Ata e kuptojnë që sesa shumë kanë gabuar vetëm kur 
ta humbasin atë. Familja është i vetmi vend ku ti mund 
të marrësh mbështetjen që të duhet pa asnjë kusht apo 

interes. Familja ime është thesari më i çmuar që unë 
kam dhe pa atë unë jam asgjë. Njerëzit që përbëjnë 

familjen time janë ata që më japin forcën dhe kurajon 
për të vazhduar përpara dhe për t’i bërë ballë çdo 

fatkeqësie dhe vështirësie në jetë. Dashurinë që më jep 
familja ime, nuk mund ta gjej në asnjë vend tjetër në 

botë. Ajo që dëshiroj më shumë nga të gjitha është që 
familja ime të jetë  gjithmonë e bashkuar dhe e lumtur. 

Sa herë të kujtosh se je vetëm, asnjëherë mos harro 
se familja jote është gjithmonë aty për ty. Ne duhet ta 
vlerësojmë familjen sepse jemi këta që jemi sot falë 

kontributit dhe shpresës që na ka dhënë.
JONIDA KULI  X-A
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  VATRA IME E DASHURISË
Sa e vogël si fjalë e sa e madhe në kuptimin që ajo 
mbart. Të shkruash për të është kaq e vështirë, sepse 
dashuria që buron prej saj nuk mund të shkruhet në 
një letër, por vetëm mund të ndiesh deri në thellësi 
të shpirtit. Është mamaja ajo që qëndron pranë teje 
që në hapa e tua të para në vogëli, duke u kujdesur 
e duke të dashur ty më shumë se veten. Është babai 
ai që lufton me jetën dhe çdo vështirësi të saj për të 
të plotësuar çdo nevojë apo dëshirë. Janë motrat, 
vëllezërit që përherë të mbushin jetën plot gëzim, 

ashtu si lulet shumëngjyrëshe në një fushë plot 
gjelbërim. Janë ata të cilët lulëzojnë jetën tonë, e cila 
do të dukej shumë e zbehtë, pa ngjyra, pa shije. E di 
sa shumë do doja që gjithë këto ndjesi, emocione 

të madhërishme për familjen time t’i shpalosja kudo 
e të shkruaja miliona e miliona faqe për ta, sepse 
ata meritojnë gjithçka. Por fjalët mbeten të vogla 

para kësaj dashurie madhështore. Ndihem njeriu më 
i lumtur në botë për familjen time, ndaj dua të bëj 

gjithçka që ajo të jetë krenare për mua. Dua të punoj 
fort deri sa të dëgjoj njëzëri teksa brohorasin për mua: 

Jemi krenarë për ty, bija jonë! 
HERTA REXHEPI  X-A
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FAMILJA ËSHTË MBRETËRI
Mami është mbretëresha e botës, ndërsa babi mbreti 
i saj. Vëllezërit janë princat e motrat janë princeshat. 

Është kjo hierarki mbretërore ku gëzohesh brenda fronit. 
Familja gjihtmonë do mbetet për mua xhevahiri i  jetës 

sime.
VJOLA DULE  X-A


DASHURIA PËR FAMILJEN

Ka disa lloje dashurish që nuk maten apo peshohen 
në kandar. Një ndër to është dashuria për familjen. Një 
dashuri që buron nga zemra, nga shpirti e të lartëson 

çdo ditë e më shumë. Të bënë me krahë dhe të 
fluturosh nga gëzimi. Është pjesë e jetës, e ditës tënde. 
E mbush botën me emocione, forcë, mbështetje. Të 
inspiron në çdo hap që ti hedh. Ndaj duhet admiruar, 

adhuruar familja jonë e shtrenjtë.
MARINA ANGJO  X-A
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Familja
Çfarë është familja? Çfarë është më e rëndësishme 
se familja? Pyetje retorike, që shpeshherë na takon t’i 

diskutojmë. Jo të gjitha familjet janë perfekte, domethënë 
asnjëra mbase nuk është, sepse asgjë nuk është perfekte, 

por në të mirë e në të keq, çdo vatër familjare është e 
rëndësishme për mirëqënien dhe zhvillimin e një individi. 

Familja është një mikrosistem që qëndron në bazë të 
shoqërisë, dhe vendi i parë ku njeriu futet në marrëdhënie 

me qënie të tjera njerëzore. Prandaj, impakti që familja 
ka mbi një individ është shumë i rëndësishëm, sistemi i 

vlerave dhe ndërveprimeve midis personave të familjes 
do të ndikojnë shumë në relacionet jashtë familjare. Falë 
dashurisë, edukatës apo mënyrës sesi njeriu është trajtuar 

në familjen e tij, subjekti do të krijojë një ide mbi veten, 
dhe do ta projektojë atë në ambientin e jashtëm dhe në 

relacionet me të  tjerët. Në imagjinatën më të zakonshme, 
familja është vendi ku njerëzit nndihen më mirë se kudo, 

ai vendi i sigurt ku mund të strehohesh gjithmonë, ajo 
bashkësi njerëzish mbi të cilët mund të mbështetesh në 
mënyrë të pakushtëzuar. Mendoj se ky është koncepti 
i familjes moderne, që bazohet në idenë e dashurisë 

dhe pranimit të ndërsjelltë. Por, tradicionalisht koncepti i 
familjes lidhet me raportet farefsinore dhe vazhdimësisë 
nga një brez në tjetrin. Për fat të keq, mendoj, se të qenit 
“I të njëjtit gjak” nuk është detyrimisht sinonim i dashurisë 

dhe afërsisë. Prandaj në ditët e sotme, shtrohen për 
diskutim tema të tilla, si: çfarë është familja. Ka njerëz që 
e shohin familjen si prezencë e njëkohshme e një nëne, 
një babai dhe fëmijëve të tyre; por ka edhe nga ata që 
mendojnë se çdo vatër ku krijohet një raport dashurie i 
qëndrueshëm, tolerance, vlerash dhe respekti reciprok, 
përbën një familje. Të kërkosh të japësh ujë përkufizim të 
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prerë të termit familje, përbën mbase një problem social 
të vështirë, zgjidhja e të cilit mendoj se nuk ka dhe aq 
rëndësi praktike. Sepse sido që të nënkuptohet familja, 

ajo është organizmi kryesor ku indivdi formohet. 
“Nënë, çfarë mund të bëj për paqen në botë?” 
“Kthehu në shtëpi dhe duaje familjen tënde!”

Nënë Tereza
TEDI MARTOPULLO  X-A


Atdheu

Atdheu, një fjalë kaq e dashur, kaq e ëmbël dhe kaq 
kuptimplotë. Është një pjesë shumë e rëndësishme në 

identitetin tonë, e jo vetëm aty, por edhe në zemrat tona. 
Vendi ku origjina jonë ka nisur, ku eshtrat e paraardhësve 
tanë janë të futur thellë në token; është vendi ku zemra 
jonë rreh. Rrënjët tona janë të groposura thellë në atë 
vend, e kur veshët emrin e atij vendi dëgjojnë, zemra 
fort fillon e rreh. Për mua ky vend është Shqipëria. E di 
që sado vende të bukura mund të shikoj, në sa vende 
të ndryshme mund të jetoj, apo sa nënshtetësi mund 
të ndërroj unë gjithmonë do të jem një shqiptare dhe 

Shqipëria gjithmonë Atdheu im do të jetë. Atë ngrohtësi 
e dashuri që Shqipëria më ofron asnjë vend tjetër s’ma 

ofron dot. Mallin që një njeri mbart për atdheun e tij, 
asnjë vend tjetër s’ia mbush dot. Sado male të larta 
e të bukura, ose sado ujëra të kristalta mund të shoh 
ato s’janë malet e ujërat e Shqipërisë sime. Çdo shije 
të hidhur që atdheu yt mund të ketë lënë, ti vendos ta 

harrosh kur për të do të mendosh. Gjithmonë do jetë një 
zinxhir që do të na mbaj lidhur me vendin tonë, një zinxhir 

i fortë e i përbërë nga dashuia. 
KLEARDA RRAHMANAJ  X-A
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FAMILJA
Kur kemi nevojë,
ajo na ndihmon.
Kur kemi nevojë,
ajo na forcon.

Qajmë,
por ngrohtësia e saj na qetëson,

dhe dashuria që na jep,
na mban gjallë gjithmonë.

Ta dini të gjithë,
të derdhni shumë lot,

familjen ta doni,
prej saj keni arritur këtu sot.

SALI BARÇI  X-A


Familja ime

Shumë vjet kaluan,
që kur unë kam lindur.

Menjëherë në atë çast,
që kam familje jam bindur.

Lavdërimet për familjen,
kurrë s’kanë kufij.

Të gjithë dashurinë time,
Do ta shpreh në këtë poezi.

Shumë male do kaptoj,
e kurrë s’do të ndaloj.

Gjithë jetën time,
Me ju dua ta kaloj.

MARGES GORA  X-A
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ATDHEU 
Atdheun unë e dua

se këtu jetoj.
Këtë vend të bukur
Shumë e adhuroj.

Shumë gjak është derdhur
për lirinë e saj.

Shumë njerëz kanë vuajtur,
pa pasur asnjë faj.

Këtë vend të shtrenjtë
me asnjë nuk e ndërroj.

Ta përbuz e ta fyej
askënd dot nuk lejoj.

Atdheu ynë i dashur
na jep identitetet.

Na ngjall brenda nesh
atdhedashurinë e vërtetë.

                                                                  KLAJDI BARÇI  X-A


Familja ime, thesari im

Familja i jep kuptim jetës. Na mëson rëndësinë e dijes, 
edukimit, punës dhe përpjekjes. Këto janë elemente 
që të formësojnë e të mbushin ditën. Çdokush duhet 
ta vlerësoj familjen, sepse kur problemet tona marrin 
përmasa edhe më të mëdha, është familja aty me 
ne. Jo më kot dhe Zoti na dhuroi një familje, për t’u 

kujdesur dhe për t’u rritur bashkë me të. Ajo është si një 
pemë, degët e së cilës rriten në drejtime të ndryshme, 

por rrënjët ngelen një.
DORIS HYSA  X-B
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FAMILJA
Të respektosh, të kuptosh dhe të thuash të vërtetën 

në shtëpinë tënde, vetëm kështu dominon harmonia, 
dashuria në familje. Ajo është si muzika, ku disa 

nota janë të larta e disa më të ulëta, por gjithmonë 
ekziston melodia.

KRISTI SAMARA  X-B


FAMILJA

Familja është vendi ku dashuria fillon, por kurrë 
nuk mbaron.  Ku ka gjë më të bukur në botë sesa 
kur sheh fytyrën e qeshur të nënës, njeriut më të 

mrekullueshëm në botë. Për mua familja është ajo që 
të do pa kushte. Është streha e ngrohtë që gjithmonë 
të pret krahëhapur. Është dashuria që asnjëherë nuk 
shuhet ose vdes. Është ajo për të cilën duhet të jemi 

me fat që e kemi. Të jetosh pa familjen është njëlloj si 
të jesh një bimë pa ujë. Si do mund ta dija, se çfarë 
është dashuria dhe mëshira, nëse nuk do të kisha një 
nënë që do të m’i mësonte ato? Si do mund ta dija 
se çfarë është respekti dhe e drejta nëse një baba 
nuk do të m’i mësonte ato? Si do mund ta dija se 

çfarë është loja dhe përgjegjësia nëse një motër e 
vëlla nuk do të m’i tregonte ato? Si do të mund ta 

dija se çfarë do të thotë të jetosh, nëse s’do kisha një 
familje?

BRUNILDA LAÇI  X-B
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FLAMURI I LIRISË
Në atë mal të lartë të Shqipërisë

Valëvitet flamuri i lirisë.
Flamuri i kuq, flamuri i Shqipërisë

Valëvitu i lirë ti përjetë.

Ta skuqëm fushën me gjak, 
Shumë nëna u mbytën me lot.

Por kurrë s’u dhanë as nuk u mpakën
se për liri japin fjalën,

e japin fjalën e therin djalën,
veç për liri.

Valëvitu flamuri kuq e zi,
Në Prishtinë e Dragobi.

Në Shkodër, Vlorë e Tiranë,
kudo ku flitet gjuha nanë.

Se nuk vdes Shqipëria sa ka shqiptarë. 

AJLA  MANSI  X-B


NËNË …

A thua ka fjalë që mund ta përshkruajnë fjalën nënë? 
A thua ekzistojnë? A nuk ka më bukur kur je i rrethuar 

nga një dashuri e cila nuk njeh kufi? …
Nëna më lindi, më rriti e më edukoi me fjalët më të 

mira. Sa e sa sakrifica. Shembulli i përkryer i altruizmit. 
E kur më përkëdhel ajo dorë e artë, oh sa ëmblësi më 
sjell. Më duket sikur më ngroh një Diell. As një kuptim 

nuk do të kishte kjo botë pa nënën. Ah, ai shpirt i 
bardhë që të ofron miken më të dashur, “dashurinë”. 
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Ajo nga zgjoi i saj nxjerr nektarin përplot këshilla e 
udhëzime.

Po rikthehem aty ku loti përkëdheli faqen tënde 
teksa dëgjoje të qarën time të parë. Aty ku lumturia 

jote mposhti dhimbjen. Nuk mund të kujtoj, por 
di të imagjinoj veten në krahët e tua, teksa ti më 

falje ngrohtësinë që askush veç teje nuk mundet të 
ma falte. Mund të imagjinoj përshpërimën tënde 
ledhatuese kur më mbaje në krahë e më thoje: 

”Shpirti im i vogël! ”
Vitet kalojnë. Po rritem në çdo ditë që vjen dhe 
në çdo orë të ditës kam nevojë për këshillat e 

tua udhërrëfyese për çdo hap që duhet të hedh. 
Ndonjëherë më duket sikur edhe shkencëtarët më të 
mëdhënj të kohërave janë asgjë para zgjuarsisë dhe 
diturisë tënde. Unë po rritem ndërsa flokët e tu do të 

nisen të zbardhen e faqet të formojnë rrudha, por dije 
se ajo do të jetë pamja më e dashur për mua.

Nënë … Po vazhdoj me të nesërmen. E nesërmja më 
e bukur për mua është të të kem ty. Dua të të kem 
ty kur të jap provimin e parë të maturës. Dua të të 

kem ty pranë kur të bëhem gati për ditën e parë të 
universitetit. Dua të të kem pranë në ditën e dasmës 
sime. E di që nuk ke për t’i mbajtur lotët, por dua të 
jesh aty me mua duke fshirë lotët e mi e unë lotët e 

tu. Dua që të jesh aty me fëmijët e mi, t’ përkëdhelsh 
siç bën me mua. Nënë, të dua pranë në çastet e 

mia më të vështira e në çastet e mia më të lumtura.
O kopështi im! Dua vetëm të të them: 

NËNË TË FALENDEROJ!
BESMIR NEZHA  X-B
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ATDHEDASHURIA
Atdheu është gjëja më e shtrenjtë në jetë. Sapo e dëgjoj 

fjalën atdhe menjëherë na vijnë më mendje shumë  gjëra.  
U linda, u rrita dhe ndoshta do të vdes në atdheun tim. 

Atdheu para së gjithash është vendi  ku robërohet shpirti.
Në atdhe ke të kaluarën, por edhe të ardhmen. Në vend 

të huaj ka vetëm të tashme. Patriotizmi i vërtetë i dikujt 
nuk është ai që kërkohet dhe mburret në çastet solemne, 
por ai që  çdo ditë e çdo orë kujdeset pa u lodhur  për të 
mirën e përgjithshme dhe nuk  mburret me këtë. Atdheun 

e duam jo se është i madh apo i vogël, por e duam sepse 
është i yni. Vendlindja është vetëm një, ashtu sikurse nëna.  

Vetëm në vend të huaj e njeh bukurinë dhe ëmbëlsinë 
e gjuhës amtare, vetëm atje e ndjen ç`është atdheu 

që e ke braktisur. Thuhet që kush ka vdekur për atdhenë, 
nuk ka vdekur, por ka rilindur. Atdheu është dashuri, 

vuajtje, dhimbje. Është historia jonë, ngjarjet e ngulitura 
ndër shekuj në kujtesën e kombit tonë, është gjuha jonë, 
flamuri ynë, është identiteti ynë, janë rrënjët tona, traditat, 
doket e zakonet, ritualet tona etj. Atdheu është toka, janë 
njerëzit   dhe qielli i kaltër përmbi. Atdheu është vendi ku 
dielli shkëlqen ndryshe, luleve u vjen era ndryshe, zogjtë 
këndojnë ndryshe. Në një vend të huaj mund ti kesh të 

gjitha , por shpirti gjithmonë ndihet i varfëruar. Atdheu është 
vendi më i dashur, prandaj artistët, poetët, kompozitorët, 
shkrimtarët  ia kanë  kushtuar atij krijimet më të bukura. 
Atdhe është fjala, është vendi që të ngjall ndjenja të 

fuqishme e të papërshkrueshme.
Atdheu është si familja. Vlerën ia njohim vetëm atëherë 

kur jemi larg. Nuk mjafton vetëm ta duash atë, por edh të 
të punosh e të luftosh për të. Të vdesësh për atdheun, kjo 

është punë mbretërish!
                                                                  GRETA MALOKU  X-C
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Shpeshherë na drejtohet pyetja: Ç’është atdheu për 
ju? Vendi i të parëve tanë. Vendi ku kemi lindur e jemi 

rritur,  ku kemi hedhur hapat tona, ku kemi mësuar 
gjuhën mëmë. Në këtë vend bashkëjeton e kaluara 

me të tashmen dhe të ardhmen. Është gjithçka. Është 
dashuri, vuajtje, dhimbje. Simboli i identitetit dhe i 

historisë sonë.
LORENC TURKU  X-C


Familja ime, qeliza ime

Virtytet e nënës sime janë të pakrahasueshme. 
Karakterizohet nga mirësia dhe sjellja fisnike. Të 
transmeton pozitivitet dhe energji. Është kaq e 
palodhur sa mund të them që unë e adhuroj. 

Gjithmonë ka pasur rol eduaktiv në familje; një disiplinë 
të “hekurt”, duke më bërë mua një individ edhe më 

të mirë. Këto vlera të nënës sime që do t’i trashëgojnë 
edhe pasardhësit, kompletojnë ngrohtësinë e portretit 

të saj.
ALESSIO JASHARI  X-C


Familja është thesari më i çmuar që ti nuk mund ta 
prekësh, por thjesht mund ta ruash atë me kujdesin 

më të madh. Pa familje, ndihem si një zog pa krahë, 
që s’mund të fluturojë e që s’mund të mbijetojë. 

Gjithmonë dua të ndjej përqafimin e babit, të 
dëgjoj zërin e ëmbël të mamit, dashurinë e vëllait 
kur mbështet kokën në kraharorin tim. Dashuria për 

familjen nuk ka çmim, nuk ka përkufizim. Thjesht jetoje, 
përqafoje dhe kujdesu për të.

JOANA ÇUPI  X-C
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Nëse ekziston dikush në këtë botë që të kupton me të 
vërtetë apo të do pa kushte ajo është familja. E vetmja 

që të konsideron, të mbështet, të korrigjon; mund të 
ndash po të njëjtat emocione apo  përjetime. Mund të 
përlotesh bashkë me familjen, mund të qeshësh e të 
qash tok me të, e përsëri  t’ia nisësh nga e para pa u 

lodhur.
KLAJDI XHAMBAZI  X-C


Të dy prindërit e mi kanë pasur ndikim të madh në 

jetën time dhe vazhdojnë të kenë rol edukativ, duke më 
dhënë çdo ditë e më tepër shembuj për t’u ndjekur, 
që të bëhem dikushi në jetë. Dashurinë e nënës dhe 
sigurinë që më fal babi janë të pazëvendësueshëm, 
nuk mund ta ndërroj me asgjë tjetër në këtë botë. Në 

jetën e gjithsecilit, prindërit janë të rëndësishëm.
ERA HUQI  X-C


Kush tjetër përveç familjes të dhuron shpresa për të 
ardhmen? Të fal rreze drite, rreze dielli që të ngroh 
shpirtin. Familja është ai grup njerëzish ku të gjithë 
kujdesen për njëri – tjetrin edhe përtej mundësive. 
Brenda saj ne zbulojmë dashurinë, mirëkuptimin, 

mirësinë. Me pak fjalë, është thesar i paçmuar familja 
në jetë time e të kujtdo. Jam shumë krenare për 

familjen time, po ashtu dua që dhe familja të jetë 
krenare për mua.

ARSIDA KAJNO  X-C
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Familja është themeli i jetës ku hidhen bazat e saj. 
Thonë se edukata vjen nga familja dhe kjo është një e 
vërtetë e pakundërshtueshme. Në familjen time, babai 
është trungu i saj, duke na siguruar të mirat materiale 
por jo vetëm. Është çadra e shtëpisë.  Mamaja na fal 

dashuri, kohën e saj, përkushtimin, vëmendjen. Sakrifikon 
jetën e saj që unë së bashku me vëllain dhe motrën të 
jemi të lumtur.  Gjyshja na këshillon se si të jemi fëmijë 

të dashur e të dëgjueshëm. Falë eksperiences së saj ne 
kemi çfarë të mësojmë. Pra, etaloni i shoqërisë mbetet 

familja.
ANXHELO SHTARA  X-C


Prindërit e mi janë një shembull i mirë për t’u ndjekur. 
Të dy njerëz për t’u admiruar, pasi janë të thjeshtë e 
punëtorë, kokulur e dinjitozë. Dinë të të respektojnë 
e të të vlerësojnë për atë  ç’ka ti je apo jep.  Janë 

mbështetësit e mi, jo vetëm financiarisht por më shumë 
se kaq. Mund të them pa mëdyshjen më të vogël se 

familjes unë i besoj verbërisht. 
ALBAN BERISHA  X-C
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Familja është vendi ku unë gjej qetësi. Nëna, babai janë 
kujdesur pa fund për mua që të jem kjo që unë jam sot. 
Gjithmonë më kanë qendruar pranë, më kanë dhënë 

kurajo; më kanë mësuar që në jetë duhet të kesh objektiva 
e t’i realizosh ato, sepse vetëm ashtu mund të jesh e 

lumtur. Duhet ta vlerësojmë dhe të kujdesemi për familjen 
pasi është fat që rrethohemi nga kjo dashuri kaq e madhe 
njerëzore. Mendo një moment, një fëmijë që s’ka familje, 
jeton me lëmoshat e kalimtarëve. Nuk kanë një strehëz, 

një vatër të ngrohtë familjare, u mungon ajo dashuria që i 
plotëson ata..A nuk është për të ardhur keq për këtë fat të 
zi?! Ndaj i jam mirënjohëse dhe i përulem familjes sime.

FLORINDA ISMAILI  X-C


FAMILJA IME

Në këtë botë shumica prej nesh janë bekuar me një 
familje. Çdo ditë zgjohen nga zëri i ëmbël e melodioz 
i mamit të tyre, çdo ditë përqafojnë babin për t’i uruar 

“Ditën e mirë!” dhe çdo ditë grinden me vëllain ose 
motrën për shumë arsye. Këta fëmijë, janë fëmijët më të 
lutmtur në botë. Jeta u ka falur dhuratën më të bukur që 

mund të marrësh prej saj: Familjen.
Nuk ka rëndësi se sa vjeç është mami im; ajo për mua 
do të jetë gjithmonë e bukur dhe personi më i dashur 

në botë. Rrudhat e vogla që i  formohen kur qesh as nuk 
krahasohen me ndriçimin verbues që lëshon buzëqeshja 

e saj; thinjat e para në flokë janë pasojë e viteve që 
ajo i ka kaluar duke më mësuar mua si të jetoj, të shijoj. 

kënaqësitë e jetës dhe të mos dorëzohem përballë 
kthesave të saj. Nuk ka rëndësi se si gatuan ajo, ushqimet 
e saj janë gjithmonë më të shijshmet; fjalët e saj janë të 
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duhurat dhe këshillat e saj janë gjithmonë më të vlefshme, 
ndërsa urimet janë gjithmonë fjalët që të ngrohin më 

shumë zemrën. Nuk ka rëndësi se sa të ashpra janë duart 
e babit tim; ai ka për të qenë heroi im; gjithë dashuria që 

ai na shpërndan çdo mbrëmje pas pune, janë ku e ku 
më të rëndësishme se qimet e ashpra që më shpojnë kur 

e puth në faqe. Projektet që krijon ai, janë projektet më 
të bukura që kam parë. Ndërtesat që krijon ai do të jenë 
gjithmonë ndërtesa me arkitekturën më të bukur në botë. 
Nuk ka rëdësi se sa grindem me motrën apo vëllain tim, 
ata gjithmonë kanë për të qenë personat e parë ku unë 
do besoj sekretet e mia. Ata kanë për të më kuptuar më 
mirë se kushdo. Gjithmonë kanë për të më qëndruar afër 
në çdo buzëqeshje dhe në çdo lot. Për ty mamushi im, 
e di se nuk do të lodhesh kurrë duke u kujdesur për mua 

dhe për këtë të jam mirënjohëse deri në fund të jetës. Për 
ty babi jam e sigurt se do të më mbështetësh në çdo hap 

dhe të premtoj se kam për të të bërë krenar për atë që 
unë do të zgjedh të jem. Për ty motër e dashur, e di me 

siguri se nuk ke për të më braktisur kurrë në asnjë moment. 
Mbase e shprehur kështu mund të duken shumë klishè, por 
ne të dyja e dime me sigur se kjo është më se e vërtetë. 
Ndërsa për ty vëllaçkua im, do të falja gjithë botën dhe e 

di se ti do të bëje të njëjtën gjë për mua.
Çdo gjë që ata bëjnë për mua përpiqen ta bëjnë 

në mënyrën më të mirë të mundshme dhe për këtë i 
falenderoj çdo ditë. Krenohem me ta përtej çdo limiti. 

Gjithë dashuria që më falin dhe gjithë sakrificat që kanë 
bërë për mua vlejnë më shumë se gjithë pasuria e kësaj 

bote. 
Ju dua shumë!

IMENA TAKA   X-C
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FAMILJA
Shumë prej nesh konceptin e familjes mund ta 

shpjegojnë shkurt si një rreth jo shumë i madh, i cili 
përbehet nga persona që kanë lidhje gjaku. Persona, 
të cilët ne i quajmë nënë, baba, motër apo vëlla. Por 

faktikisht, ky koncept nuk është dhe aq i vërtetë.
Familja përbëhet nga ata persona, të cilët duan më 

të mirën për ty, nga ata që i intereson çdo detaj i 
jetës tënde,nga ata që kujdesen për ty, nga ata që të 
vënë ty para vetes së tyre. Familje do të thotë të kesh 
dikë me të cilin të jesh vetvetja pa patur frikë se do të 
të paragjykojnë, dikë me te cilin të qash hallet dhe të 
jetë i pranishëm kur  ti të kesh nevojë per të, të kesh 
një shpatull ku të mbështetesh , kur të gjendesh në 
vështirësi dhe një dorë të të fshijë lotët, kur zemra të 

mos mundet ti përballojë më ndjenjat dhe presionin. 
Familje do të  thotë të kesh dikë, i cili të motivon të 

ecësh përpara dhe kurrë të mos dorëzohesh duke të 
të thënë se gjithçka do të rregullohet dhe pse gjërat 
mund të kenë shkuar për dreq. Është ai dikush me të 
cilin ti ndan çdo eksperiencë tënden, e mirë apo e 

keqe qoftë ajo. Ai, i cili ndodhet aty në çdo hap që ti 
hedh. Do të thotë t’i gjendeni pranë njëri-tjetrit.

Nuk ka rëndësi nëse keni lidhje gjaku apo jo, nëse ai 
është i aftë të japë edhe jetën për ty pa e menduar 
dy herë nëse është e nevojshme, atëherë me siguri 

kjo quhet Familje.
BRITNI DUSHI  X-C
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Dashuria që më fisnikëron
Familje quhet vendi ku jeta jonë fillon dhe dashuria nuk 
merr fund asnjëherë. Ajo është gjëja më e rëndësishme 
që mund të ekzistojë në jetën tonë. Kur ne përmendim 

fjalën familje menjëherë mendojmë për dashurinë, 
ngrohtësinë, mbrojtjen dhe lumturinë. Familja është 

gjithmonë aty për ne, në rastet më të bukura, por edhe 
më të vështira të jetës sonë. Ajo nuk na braktis kurrë, por 

vetëm na mbështet duke na bërë që ne të ndihemi 
të sigurt. Shpesh na ndodh që kemi shumë nevojë të 
bisedojmë me dikë dhe të parët njerëz që na vinë në 
mendje janë mami, babi. Janë ata njerëz, të cilët pa 

asnjë hezitim u themi gjithçka. Ata gjithmonë mendojnë 
për të mirën tonë dhe na këshillojnë për çdo gjë që ne 
duhet të dimë për jetën jashtë rrethit familjar. Ata do të 

na duan ne gjithmonë pa kushte. Do të jenë një shpatull 
që ne do të mbështetemi sa herë kemi nevojë. Çdo 
hap që ne hedhim në jetë, familjarët tanë do të jenë 
aty, ndoshta jo fizikisht por shpirtërsiht. Familja është e 

pazëvendësueshme. Ata do të jenë me ne duke na falur 
dashuri dhe duke na mbrojtur pavarësisht gjithçkaje.

MEGI BERHAMI  X-C


Familja ime

Një zemër e hapur për të gjithë
një shpatull ku mund të mbështetësh gjithmonë

një qiell i hapur e i lirë
një fjalë që gjithnjë të qetëson.

Një sinonim i lumturisë
një diell plot dritë e ngrohtësi

një hënë që të shikon me dashuri
një yll që sjell fat te ty.
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Bota e tërë është në të
deti, qielli, malet e fushat

do të jepja dhe jetën për të,
kjo fjalë e shenjtë është familja.

Përse të përulemi para shumë mbretërve,
kur e vetmja mbretëri është familja

familja ime, shenjë e dashurisë
arsyeja e ekzistencës së saj.

    KEJSI PRODA  X-C


Familja, thesari im

Ata që më kanë rritur,
Ata që më kanë bërë të ditur.

Më mbajtën në pëllëmbë të dorës,
që në momentin kur kam lindur.

Pranë meje gjenden
çdo herë kur kam nevojë.

Në raste të vështira,
dhe atëherë kur dështoj.

Janë gjëja më e çmuar,
që ka kjo botë.

Të rastis të mendosh për ta
e tok të mbushen sytë lot.,

Se pa ata nuk mund të jetoj.
Janë ata që më bëjnë të vazhdoj.

këtë jetë të vyer e të lodhshme,
Ata e kthejnvnë një gjendje

të përkohshme.
GLEDIS MUHJA  X-C
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NËNA IME
Ashtu sikur valët e detit

Me një pëlhurë qetësie vijnë 
Ashtu erdhe ti ne shpirtin tim

Qetësove një zemër të lënduar.
Me ata sy të përlotur, 

me dorën në flokët e mi
Ti ishe zgjidhja e këtij shqetësimi

dhe lumturia e këtij zemërimi 
Më fal!

Të mundova shumë. 
Ato fjalë të rënda për ty,

ato shikime sy më sy. 
Zemra digjej zjarr 

S’mund të thoja asnjë fjalë,
tani lotoj në vetvete. 

Mendoj,
kujtoj,

dhe përpiqem ta harroj 
Nuk mundem 

Më fal! 
ONA SELITA  X-C



139

MIQËSIA
Miqësia është një marrëdhënie komplekse dhe shumë 

e çmuar që mund të ndërtohet në forma nga më 
të ndryshmet. Themi se është komplekse, por edhe 
e brishtë, sepse ashtu si  një kështjellë rëre është e 

vështirë ta ndërtosh, e lehtë ta shkatërrosh, por e bukur 
ta rindërtosh. Në një botë të mbytur nga interesi dhe 
materializmi, ku njerëzit nuk të duan vërtetë për çfarë 
ti je, por për çfarë ti ke, është e rrallë të gjesh një mik 
të vërtetë i cili të do të mirën dhe ka besim te ty; që 
edhe në momentet më të vështira të jep kurajo e të 
gjendet pranë me altruizmin dhe të qeshurat, të cilat 
vetëm ai mund të t’i ofroj. Besnikëria, sinqeriteti dhe 
falja, janë themeli i një miqësie të mirë, që zgjat në 

kohë; janë ato cilësi të cilat duhet të kërkojmë nga një 
mik i vërtetë.  Nga një mik,  i cili di t’i ruaj sekretet si një 
kasafortë; i cili nuk të lë kurrë në baltë; i cili të pranon 
ashtu siç je dhe nuk pëpriqet të të ndryshojë dhe nga 
i cili do të jesh gjithmonë i falur pavarësisht gabimeve 

të tua. Pikërisht këtë njeri që e karakterizojnë këto 
virtyte, është ai miku ideal për miqësinë e të cilit duhet 
të luftojmë fort e t’i jemi përjetë mirënjohës ndaj çdo 

kujtimi të paharrueshëm që na ka falur.

DEJVI KOÇILJA  X-C
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FAMILJA
Nga miliarda njerëz në planetin tone, familja është e 
vetmja që na njeh më mirë se kushdo tjetër. Kujdeset 
për lumturinë tonë, ndaj duhet ta çmojmë. Edhe pse 
marrëdhëniet janë të komplikuara brenda familjes, 
përpos çdo gjëje ajo mbetet bërthama e shoqërisë 

përgjatë gjithë historisë njerëzore.
EVELINA PORJA  X-D


Çfarë më ka mësuar familja?

Kam mësuar ç’është mirëkuptimi, dashuria, 
dhembshuria, respekti dhe bashkëpunimi. Kam 
mësuar vlerat që i nevojiten shoqërisë. Kujtimet, 

bisedat, të qeshurat apo sakrificat kanë lënë gjurmë 
në faqet e jetës sime.

KLERISA KAZAZI  X-D


FAMILJA

Familja është çelësi i suksesit shpirtëror. Është si dielli 
që ngroh tokën, si yjet që ndriçojnë natën. Po rritemi 
pranë njerëzve që duam dhe na duan duke provuar 
ndjenjën e pastër të lumturisë. Pranë gjirit të familjes 
shpirti jonë gjen paqe, qetësi. E ardhmja e një kombi 

varet nga shoqëria, dhe shoqëria varet nga fryma 
edukative e familjes nga e cila rrjedh.  Ajo është baza 

themelore e identitetit të çdo personi.
ERA KUÇI  X-D
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FAMILJA IME
Familja ime është ajo që më mbështet, ajo që më fshin lotët 

pas çdo disfate, gëzohet kur unë gëzohem. Është shtylla 
ime kryesore, çdo hap drejt suksesit ia dedikoj familjes sime. 

Falenderoj prindërit dhe vëllain që më japin kaq shumë 
dashuri. Do përpiqem që çdo ditë ta bëj krenare familjen 

time me vendimet që unë do të marr në jetë.
NATALIA TUSHA  X-D


FAMILJA

Familja të qëndron pranë në çdo vështirësi që ti mund 
të kesh, të qëndron pranë duke të treguar që janë të 

pazëvendësueshëm. Na mëson bazat e formimit të karakterit 
dhe edukatës sonë. Është përgjegjësi të flasësh për familjen. 
Më duhet të zgjedh fjalët më të bukura që ta përshkruaj këtë 

ndjenjë madhështore. Të qenit pjesëtar i familjes, të rrethohesh  
nga njerëzit e dashur është bekimi më i madh.

LILIANA GORANI  X-D


FAMILJA 

Familja, vendi ku unë gjej lumturi, dashuri të pastër e 
të sinqertë. Jam plotësisht vetvetja, pa pasur frikën se 
mund të paragjykohem, apo marr kritika. Pavarësisht 

mosmarrëveshjeve, përsëri dashuria është kaq e madhe 
sa çdo pengesë duket mikroskopike. I falenderoj pa fund 

për përkujdesjen që tregojnë, që më mësuan të hedh 
hapat e para, të belbëzoj fjalët e para aq të ëmbla për 
prindërit. Mund të nxjerrësh një person nga familja por 

jo familjen nga personi. Kjo shprehje e vjetër përmbledh 
rëndësinë e familjes dhe ndikimin që do të ketë gjithmonë 

për ekzistencën e shoqërisë.
KLEJDI MULLA  X-D 
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FAMILJA SOT
Ka pasur një prirje gjatë dekadave të fundit për familjet 

që të bëhen më pak të ngushta se sa ishin në të 
kaluarën dhe kjo situatë është pranuar gjerësisht në 

shoqërinë tonë. Një nga arsyet parësore se përse kemi 
një indiferentizëm është stili I të jetuarit. Jeta është kaq 

e vrullshme, ritmike sa dashje pa dashje harron që 
rrethohesh nga njerëzit e tu të dashur. Një faktor tjetër 
është kultura materialiste, duke Ii shndërruar njerëzit në 
cinizëm. Teknologjia, nga ana tjetër, i bënë njerëzit të 
jenë më tepër virtual, larg konkretizimit, realitetit fizik. 

Janë shumë më të lidhur me realitetin e trilluar, pjellë e 
fantazisë. Ose imagjinatës së shtrembëruar të shoqërisë. 

Faktorët që çojnë në një jetë të lumtur dhe të 
përmbushur janë raportet e shëndetshme me familjen. 

Pa këtë raport, ne mund të konsiderohemi njerëz pa 
identitet, pa sistem vlerash njerëzore. Pra, jeta e zymtë 
moderne, ndryshimi i vlerave kulturore, teknologjia e 

avancuar po shembin muret e familjes. Ky trend duhet 
parandaluar, për të ruajtur ekuilibrat, apo marrëdhënie 

të kualifikuara me shoqërine, dhe të superkualifikuara me 
familjen.

ESLI MUHARREMI  X-D 


FAMILJA IME

A e keni pyetur ndonjëherë veten, cila është gjëja më e 
çmuar, thesari më I shtrenjtë ose dhurata më e bukur që 

mund të zotëroni? Shumë prej nesh pa ngurruar do të 
thonin “Familja ime”.  

Jeta është si një vorbull që tërheq çdo gjë, luan me fatin 
tonë, na njeh e na përball me njerëz të rinj e ndjenja 
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të reja, në çdo kohë e në çdo moment. Hipokrizia, 
materializmi, urrejtja ,mëria etj…, janë shoqëruese të 
secilit prej nesh, por ka një ndjenjë të fuqishme që 
mposht gjithë nocionet negative, dashuria. Shpesh 

themi se thelbi për të krijuar një strehë është dashuria 
dhe se pjesëtarët e një familjeje ushqejnë për njëri tjetrin 

këtë ndjenjë të pakushtëzuar dhe kaq unike. Mes një 
kauze ku ne jetojmë pikërisht dashuria familjare është 
shërimi i të gjithë plagëve dhe dhembjeve. “Familja 

është  e vetmja që as nuk zgjidhet, as nuk ndërrohet”, 
citim ky kuptimplotë pasi personat që ne lidhim çdo 

fill të jetës sonë i duam dhe i respektojmë ashtu si ata 
janë me të gjithë virtytet e tyre. Po të kthehemi pas në 

kohë familjet u përkisnin një modeli patriarkal, ku përveç 
dashurisë mbizotëronte edhe respekti midis brezave, 
mirëkuptimi, toleranca . Në një çati bashkëjetonin në 

harmoni gjenerata të ndryshme duke shkëmbyer përvoja 
dhe eksperienca. Megjithatë vitet e fundit “familja e 

vogël” do të kufizonte më mirë organizimin familjar të 
sotëm. Psikologë të shumtë mendojnë  se kjo mënyrë 

jetese rezulton më e suksesshme e më harmonike, pasi 
shmangen shumica e konfrontimeve në mentalitet karshi 

çështjeve të caktuara.
Sipas opinionit tim personal, jeta në familje i përngjan 
ciklit jetësor të bimës. Fëmijët i ngjajnë filizave të rinj që 
për t’u rritur dhe për të lulëzuar kanë nevojë për tokën 
dhe diellin që në kontekstin tonë përfaqësohen nga 
prindërit tanë, ashtu si toka, na ofrojnë gjithçka dhe 

mundohen të na plotësojnë çdo nevojë dhe ashtu si 
dielli ata digjen vetë duke sakrifikuar një pjesë të tyren për 

të rritur një pjesë tonën.

    FRENSIS KOKA X-D
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FAMILJA IME
Për  mua familja është gjëja më e rëndësishme 

në këtë botë. Ata më japin dashuri, strehë, ushqim 
dhe arsimim. Në qoftë se ata nuk do të ekzistonin, 
as unë nuk do të jetoja. Familjen time e dua më 

shumë se çdo person tjetër në këtë jetë.

BRISILD VELO  X-D


Familja

Vendi më i bukur,
Plot diell plot drit’,
vendi më i dashur,

që e dua me shpirt.
Aty ku nis jeta,

shpirti gjallëron,
Aty ku gjithçka ,

zemrën ta gëzon .

Vendi ku gjen paqe,
lumturi dhe jetë.

Aty ka folenë,
familja e shtrenjtë.

KASEM  XHAKANAJ   X-D
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FAMILJA
Grupi më i vogël i shoqërisë, 

Foleja më e madhe e dashurisë. 
Një fjalë që bëhet tatuazh, 
tatuazh që është si mesazh. 

Ku tregohet humanizmi, 
ku mbillet filizi. 

Filizi i dashurisë e i mirësisë. 
mirëkuptimit dhe harmonisë.

                                                     PAMELA JUPI   XI-A


ME E MADHJA DASHURI

Familja, më e madhja dashuri,
në zemër ka vetëm harmoni.

Vendi ku çdo kush i sigurt ndihet,
vendi ku zemra mbushet me lumturi.

Familja është vetë bota që na përket,
është zëri i mirësisë së pafund që na thërret.

Pranë nesh gjendet gjithmonë,
një dashuri që kurrë nuk mbaron.

Familja është si një melodi,
Krijuar me nota,

Krijuar me dashuri. 
Pasuria më e madhe që ka një njeri.

Familja është aty kur jeta fillon,
por për të lumturia nuk mbaron.

Dashuria e familjes është bekim i jetës,
është e do të mbetet drita e të vërtetës.

                                           REGISA  KOKA   XI-A
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AJO ESHTE DASHURI
Familja, më e shenjta e më e forta ndër lidhjet, e 

ndërtuar mbi bazën e dashurisë, besimit, mbështetjes. 
Gjaku bëhet ujë, por vlerat nuk zhduken kurrë. Vetëm 

aty ndihesh i sigurt. Vetëm aty bashkohet zemra e 
thyer në mijëra pjesë. Vetëm aty ngrohet zemra 

e ftohtë. Vetëm aty ringjallet shpresa për të jetuar. 
Vetëm aty gjen prehje shpirti i përvëluar. Sëmurë, ajo 
është ilaçi. Mërzitur, ajo është gëzimi. Nuk nevojitet 

asgjë tjetër, vetëm prania e familjes. Pjesë të së njëjtës 
familje, yje të të njëjtit qiell, degë të së njëjtës pemë. 

Kurdo e kudo pranë. I vlerësuar vetëm pranë tyre, 
i dashur vetëm krah tyre. Sado të largohesh, edhe 
sikur koha të ketë fluturuar e të ketë marrë me vete 

gjithçka, përsëri zemra buçet kur ndien afër personat 
që e kanë mbushur me dashuri. Familja është lëmshi 
i zjarrtë në rrugëtimin e jetës. Gjithçka nevojitet për të 
jetuar ndodhet aty. Në këtë strehë të ngrohtë, lindim 
si fryt i dashurisë. Lindim e rritemi në një familje për 
të krijuar më pas një të re, por nuk largohemi nga 

asnjëra prej tyre. Zemra, e vogël sa një grusht, mund 
t’i mbajë këto dashuri, të mëdha sa një botë.

                                                 GREIS  DELIU  XI-A
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Pa kuptim është kjo jetë,                                                                                                                             
Kur dashuria të mungon,                                                                                                                              

Një dashuri pa kushte,                                                                                                                                 
Që veç familja ta dhuron.

Familja, një dhuratë pa çmim,
streha e të pastrehut,

Qetësimi i zemrës,
Që përpëlitet në hidhërim.

Se veç një nënë të do pa kusht,
Nga rreziku, një baba të mbron,

E një motër, një vëlla
Çdo hidhërim ta lehëson.

Familja të do e të rrit,
Të mëson, të tregon,
Të mbron e të ndrit.

Familja të pret krahë hapur,
Edhe kur ti gabon,
Nuk përfiton nga ty,

Veç dashuri të dhuron.

Duaje si të do,                                                                                                                                        
Kurrë mos ta kundërshtosh,                                                                                                                               

Se pasi ta kesh humbur,                                                                                                                           
Atëherë do ta kuptosh.

                                                 FEDELE  RESULI     XI-A
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FORCA NE RREZIM

Një qiell pa yje,
një det pa ngjyrë,

një jetë pa familjen, si një shkretëtirë.

Gëzimi në hidhërim,
forca në rrëzim,

krahët e ngrohtë, ku unë gjej shpëtim.

Familja ime,
o dhuratë e shenjtë,

ti më jep gëzim,
ti më jep jetë.

E bekuar jam, që gjithmonë
në krah ju kam.

O mishërim i mirësisë,
o dritëz e pafundësisë.

                                                     SEVJULA HYSENI   XI-A
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FAMILJA
Familja, gjëja më e shtrenjtë dhe më e bukur që mund 

të ketë dikush. Sa herë përmendet emri famijle, mendoj 
një parajsë, ku ekziston vetëm mirësia, dashuria, lumturia 

dhe gëzimi. Ai që e ka një familje ka gjithçka që mund të 
ketë dikush. Diçka që është e pakrahasueshme me asgjë 

tjeter në botë. Për mua familja është gjysma e zemrës 
sime, të cilën e mbushin plot me dashuri. Me familje 

kuptoj gjithë dashurinë e botës, mbrojtjen, mbështetjen 
dhe këshillat që t’i japin në çdo hap të jetës. Familjen 
duhet ta respektojmë, ta mbrojmë dhe ta mbajmë të 
bashkuar deri në fund të jetës sonë, sepse familja do 
të jetë ajo për të cilën ne do të mundohemi, që tua 
shpërblejmë gjithë të mirat që na ka dhënë në çdo 

orë, në çdo minutë dhe në çdo sekond. Familja është, 
ka qenë dhe do të jetë gjëja më e shenjtë për njeriun.                                                                                                     

LIERDA  MUKA  XI-A


       PASURIA NE JETE

Pasuria më e madhe në këtë botë është vetë familja. 
I vetmi vend ku nuk gjykohemi, ku nuk kemi nevojë 
të kërkojmë dashuri dhe vëmendje sepse është e 

pakufizuar. Janë ata që të deshën para se të lindje e do 
të bënin do gjë që të të shikonin të jetoje në mënyrën 
më të mirë të mundshme. Familja nuk është diçka e 

rëndësishme, është gjjthçka. Janë personat që të duan 
më shumë seç mund të duash ti veten. Janë po ata 
persona të cilët duhet t`i falenderosh që je këtu sot. 

Mund të kesh çdo gjë në jetë, por po nuk ishe i rrethur 
nga njerëz që të duan atëherë nuk ke asgjë. Tregojuni 

atyre se sa i doni!
                                                              DENISA  MEHMETI   XI-A
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Fjala familje nënkupton një përzierje ndjenjash: 
dashuri dhe vuajtje, lot dhe gëzim, lumturi dhe 

sakrificë, fitore dhe humbje. Familja është vendi ku 
ne do të gjejmë gjithmonë mbështetje të plotë dhe 
ngrohtësi. Familja jonë është gjëja më e çmuar që 
mund të kemi dhe gjëja më e bukur që mund të 

krijojmë. Krijimi i një familjeje është suksesi më i madh 
dhe fitorja më e bukur.

MARTINA  KODRA  XI-A


                                                       FAMILJA

Të kesh një familje duhet të ndihesh me fat, ashtu siç 
edhe unë ndihem. Ndihem me fat që unë jam pjesë 

e saj, sepse e di që ajo do të jetë gjithmonë aty, 
në çaste të bukura e të vështira, e di që do të kem 
dashurinë dhe mbështetjen e saj gjatë gjithë jetës 
edhe atëherë kur më duket sikur nuk mund t’ia dal 

mbanë. E di, njerëzve të mi nuk ua shpreh asnjëherë 
dashurinë që kam për ju, por dijeni se ju jeni gjëja më 
e shtrenjtë që unë kam në jetë. Ju dua pafundësisht 
dhe faleminderit për çdo gjë që keni bërë për mua.

                    GLEDIA  VISHKULLI  XI-A
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DASHURI ME ZEMER

Në momente të vështira,
në çaste plot trishtime,

ajo që më ndihmoi, 
ishte Familja ime.

Dashuria që na jepet,
shumë zemrat na qetëson.
Na bën të ecim përpara
e gjithmonë na ledhaton.

Për ne derdhin lot,                                                                                                                                            
falë tyre ja ku jam dhe sot.                                                                                                                          

Nëna me fal ngrohtësi,                                                                                                                             
babi me jep siguri.

Më dhanë shpresë, kur hezitova,
Më ngritën, kur u rrëzova,

Më mbajtën, kur dot nuk qëndrova,
Më përkrahën, kur nuk guxova.

Familja ta fal këtë ndjesi, e ngrohtë e plot pastërti,
Si folezë e mbushur me dashuri,
vetëm aty do të gjesh lumturi.

                                                       XHENSILA  ÇUKA   XI-A
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QELIZE E JETES
Familja, qeliza bazë e jetës sonë, është po aq e 
vjetër sa dhe vetë njeriu. Të kesh një famije është 

diçka që jo gjithkush e ka. Gjiri i famijes është vendi 
ku ne edukohemi, ku ne formohemi si individë, ku ne 
mësojmë se ç‘është dhe nuk është e drejtë. Mësojmë 

të dashurojmë dhe të përkrahim duke mos kërkuar 
asgjë në këmbim. Janë këto ligjësi ato të cilat e bëjnë 
jetën familjare të shenjtë dhe të pazëvendësueshme. 

Është kjo folezë ajo çka nis shumë herët të kultivojë 
virtyte dhe që nuk rresht asnjëherë  së kritikuari. 

Lidhja midis pjestarëve të familjes është diçka e 
zakontë, diçka që buron nga thellësia e shpirtit dhe 

që është e gdhendur tek ne. Ajo çka familja na 
dhuron neve në mënyrën më të mirë është aftësia 
për tu lidhur me të tjerët, lidhje të cilat duhet të jenë 

mjaft të kujdesshme. Është familja ajo e cila na 
mëson për botën jashtë kontureve të saj, na mëson 

se si ne duhet të ballafaqohemi me vorbullën e viteve 
pasardhëse. Është familja ajo e cila na mbron dhe 
njëkohësisht fuqizon për tu përballur me kërshërinë e 
mundimshme të jetës. Ne lindim me një familje dhe 

duhet të vdesim me një më të madhe. Ajo është 
tulla e jetës njerëzore dhe njëkohësisht qëllimi vetjak i 

gjithësecilit prej nesh. 

                                       ALFRED  EMIRI  XI-A
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BABI IM
      Çdo rresht i kësaj flete, çdo fjalë dhe çdo shkronjë 

është për ty babi. Normalisht nuk është asgjë ndaj 
veprave që ti bën çdo ditë, çdo minutë e çdo sekondë 
për mua dhe jo të shkruara nga boja e stilolapsit , por 

nga gjaku , mundimi e stërmundimi. 
      Nga t’ia filloj babi, të flas për zërin tënd që në 

heshtje me thotë: “Mos u dorëzo kurrë , sepse ti mund 
t’ia dalësh”. Apo për portretin frymëzues që atëhere 

kur gjithçka merr fund për mua , gjithçka është shumë 
e vështirë më shfaqet papritur duke më thënë: “Kam 

shumë besim tek ti, bijë”. Kur bota për mua ishte shumë 
e zbehtë , pa ngjyra ti më dhe ngjyrat më të bukura 
për ta ngjyrosur atë. Më mësove dhe vazhdon të më 

mësosh vlerat e njeriut te vërtetë, që drejtësia dhe 
puna janë armët më të forta për të ecur përpara, për 
t’ia dalë. Që luftën  duhet ta zhvilloja  me veten për ta 

njohur atë më së miri, për të krijuar karakterin që unë dua 
dhe mbi të gjitha për të kuptuar thelbin e jetës. Të gjitha 

këto mësime dhe shumë të tjera ti m’i thua çdo ditë.
      Babi nuk mjafton kjo faqe, por as një libër për të 

shprehur çdo sekondë të jetës sime që ti ke qënë dhe 
je pranë meje, por më beso nuk mjafton as për mua 
që të shpreh dashurinë, mirënjohjen, respektin  dhe 
gjithçka tjetër që  përfshin veprën që qëndron në 

shpirtin dhe zemrën time, nuk shprehet me fjalë. Babi të 
falenderoj  për gjithçka dhe të kërkoj falje për çdo gjë. 

Të dua shumë, shumë. 

                                                  LEONORA CEMENJA   XI-B
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Sado që përpiqem të shkruaj për familjen në mend nuk 
më vjen asnjë fjali e asnjë varg me fjalë të bukura e 

shprehje të mëdha. Sado të luaj me lapsin nuk më bën 
dora të shkruaj  gjë dhe humb në një rrëke kujtimesh  që 
fillojnë që kur isha veçse nje çupëlinë. Më kujtohet çdo 

detaj i vogël që ka të bëj me familjen.  Më vijnë në mend 
një sere  ngjarjesh dhe akoma edhe sot përjetoj të njëjtat 

ndjenja si ditën që ndodhën.  Dhe mbase kjo është 
familja.  Është më shumë seç mund të shkruash dhe më 

shumë seç mund  të shprehësh.
Familja është ajo çka ndjen në zemër e jo ajo çka mund 

te hedhësh ne letër.
                                      DEA  DEROMEMAJ  XI-B


FAMILJA IME!

Në ditët e sotme gjithsecili prej nesh përballet me 
probleme e mistere të shumta, të cilat ndikojnë në 

vazhdimësinë e jetës sonë. Pikërisht në momente të tilla 
në  arrijmë të gjejmë mbështetje tek familjarët tanë. 

Familja  është  gjëja  më e shtrenjtë për secilin prej nesh.  
Është vendi ku ne ndiejmë ngrohtësi e lumturi. Gjatë gjithë 

jetës, janë pjestarët e familjes ata që na përkrahin në 
momentet e vështira që na nxisin të këmbëngulim për 
të çuar deri në fund një veprim që kemi nisur, duke na 

thënë  “Mos u dorëzo , ti mund t’ia dalësh , ti gjithmonë ia 
ke dalë”. Bashkëfamiljarët tanë janë ata që na duan pa 

kushte dhe që sakrifikojnë çdo gjë për ne , vetëm e vetëm 
që të na bëjnë të lumtur. Secili prej nesh duhet të jetë i 
vetëdijshëm e t’ia shpërblejë familjes së tij për sakrificat 

dhe vuajtjet që ata bëjnë për të.
SANTIAGO ROMA  XI-B
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Të gjithë jetojmë në këtë botë me plot mister, 
përballemi me jetën e zhytemi në të, falë familjes 

sonë. Familja është diçka unike dhe një thesar që nuk 
matet me asgjë,  është e mbyllur në një labirint për të 
qënë shërues i të gjitha plagëve tona.  Edhe sikur të 
kishim gjithë kohën e botës, nuk do të mjaftonte t’ia 

shprehnim falenderimin më të çmuar familjes. I falemi 
asaj për çdo gabim që mund të kemi bërë.  Edhe kur 
do mbulohemi nga rrudhat e kur valët e jetës do na 

përplasin fort, familja do të jetë kujtimi më i artë që do 
të kemi.

                                                                    NEXHIP SULI  XI-B


Po vërtet nuk e di se si sytë e tu shkëlqenin kur rrezet e 
diellit i përkëdhelnin lehtë në orët e para të mëngjesit. 
Nuk e di se ç’melodi kishte zëri yt, nuk e di as si është 
të ndjej dorën tënde tek më ledhaton flokët apo më 

përkëdhel me dashuri. Por e di, e ndjej që  je me mua 
në çdo hap që hedh, e më shoqëron në çdo vendim 
që marr. Po flas për ty gjyshja ime, për ty që flas kaq 

rrallë e kaq pak.

                                  FERJOLA XHAMBAZI   XI-B
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FAMILJA, 
Aty ku jeta fillon, 

Aty ku do të gjesh gjithmonë mbështetje e këshilla të vyera,
Aty ku të presin me buzëqeshje ,
Aty ku dashuria është e pafund.

                                                            UENDA KRRABA   XI-B


FALEMINDERIT

Faleminderit që më lexoje, kur ende s’dija ç’ishin fjalët.
Faleminderit që u përkujdeset për mua, kur isha e vogël.

Faleminderit që më shtrëngoje dorën, sa herë ndihesha e 
frikësuar.

Faleminderit që keni kaluar netë pa gjumë, kur isha e 
sëmurë.

Faleminderit që ishit familja,
që gjithkush duhet të ketë.
Faleminderit që ishit shokët,

që gjithkush dëshiron të ketë.
Faleminderit për përkujdesjet e minutës së fundit,
për hekurosjen e këmishës, përgatitjen e valixhes,

përcjelljen për në udhë.
Faleminderit për gjithçka që më keni dhënë,

dhe që do vazhdoni të më jepni nga thellësia e zemrës suaj.
Faleminderit për tërë përpjekjet,

për tërë mundimet,
për tërë qortimet e ngushëllimet.

Faleminderit për suportin e mbështetjen.
Mami, babi dhe motra ime e vogël,

Faleminderit që jeni gjithmonë pranë meje,
të katërt plotësisht pjesë e jetës sime 

                   MARTINAIDEN DEMAJ   XI-B
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Familjet janë si degët e një peme. Ne rritemi në 
drejtime të ndryshme, por rrënjët mbeten të njëjtat.

                                                          ERJONA KERA   XI-B


      Ndërkohë që përkufizimi strikt i një familje thotë se 
familja është një grup njerëzish që janë biologjikisht 

të lidhur me ju, në të vërtetë termi është shumë më i 
gjerë se kaq. Familja është një grup njerëzish të cilët 
ëndërrojnë, buzëqeshin, luajnë së bashku. Një grup 

njerëzish tek të cilët mund të mbështetesh gjithmonë. 
Një grup njerëzish që janë gjithmonë aty për ty, jo 
vetëm në ditët e tua më të mira. Një pafundësi 

përkufizimesh, një përfundim i sigurt: Ne kemi nevojë 
për familjet tona.

      Familja ime është shumë e rëndësishme për mua.  
Ajo më jep mbështetje dhe siguri. Në një moment të 

caktuar në të ardhmen unë mund të jem në vështirësi 
dhe të ndihem në mëdyshje për hapat që do të 

hedh apo zgjedhjet që mund të bëj. Fakti që unë nuk 
jam vetëm, por kam familjen time aty pranë meje 
për të më ndihmuar dhe madje sakrifikuar për mua 
më jep vetëbesim dhe forcë për të përballur çdo 

sfidë që mund të më dalë përpara. Familja ime do 
të jetë gjithmonë e para që mendon e shqetësohet 

për mua duke u munduar të bëjë të pamundurën për 
mirëqenien time dhe të pjesëtarëve të tjerë të saj. 

Familja është ajo e cila do të arrijë të më kuptojë në 
çdo moment të jetës sime e të lexojë çdo emocion 
të shprehur në fytyrën time edhe atëherë kur ndoshta 
përpiqem ta fsheh. Familja ime do të jetë gjithmonë 
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aty për të hapur krahët ku unë mund të strukem e të 
gjej qetësi në dashurinë e saj të pafundme.
Nuk ekziston diçka më e  mrekullueshme në 

thjeshtësinë e saj sesa dashuria dhe ngrohtësia 
familjare. Një ndjesi hyjnore, një bekim të cilin vështirë 
ta gjesh në vend tjetër krahas vatrës familjare, aty ku 
jeta fillon dhe dashuria nuk mbaron kurrë.  Aty ku gjen 

besimin,sinqeritetin dhe çiltërsine.
       Përmes buzëqeshjes e lotit, rrëzimit dhe ngritjes, 

grindjes dhe faljes, besimit e mirëkuptimit arrijmë 
të kuptojmë  se në familjet tona mund të gjejmë 

kuptimin e vërtetë të jetës. Familja nuk është diçka 
e rëndësishme.  Ajo për ne është gjithçka  është një 
dhuratë e pazëvendësueshme e Zotit për të cilën 

duhet t’i jemi gjithmonë mirënjohës.

                                                         ESTER BERDUFI XI-B


FAMILJA IME

Të kesh një familje,
Do të thotë të kesh mbështetje,

Në një familje të vërtetë,
S`ka vend për urrejtje.

S’gjej dot një vend më të ngrohtë,
Seç më tërheq një lidhje shpirtërore,

Aty ku veten e gjej të plotë,
Në atë fole prindërore. 

                                                  GERALDO CYRBJA  XI-B
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Kuptimi i fjalës  familje ndryshon në bazë të 
konceptimit që gjithësecili prej nesh ka për njerëzit që 
njeh dhe e rrethojnë. Për mua nuk ka një përkufizim 
të saktë për fjalën familje dhe nuk mendoj se ajo 
përbëhet vetëm nga njerëz që ndajnë rrënjë të 

përbashka dhe flenë nën një çati. Pjesë e një familjeje 
janë të gjithë personat të cilëve ne i besojmë me 

veten dhe jetën tonë. Lidhja familjare është e tillë që 
asnjeherë nuk humbet pavarësisht rrethanave, pasi në 
mungesë të saj ne ndihemi tërësisht të paplotësuar.

                                     DHESPINA PEPA PECINI   XI-B


Familja është vendi  të cilit ne i përkasim dhe nga ne 

marrim identitetin tonë. Të gjithë ne i perkasim një 
familjeje, me të cilën kalojmë të gjitha kohërat, si ato 
më të mirat dhe ato më të këqijat. Të pasurit prindër, 
të cilët  na mbështesin dhe edukojnë tek ne vlerat që 
më vonë bëhen pjesë e karakterit tonë është një nga 
dhuratat e para që ne marrim gjatë jetës. Një dhuratë 

jo vetëm me prindër, por me vëllezërit e motrat, të 
cilët kujdesen për ne dhe na duan përtej vetes. Këto 

janë gjëra të cilat ne nuk mund t’i blejmë ose t’i 
gjejmë diku tjetër dhe na janë dhënë për të kuptuar 

rëndësinë e tyre. 

                                                            IDRIS COLLAKU  XI-B
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Thonë se familjen nuk mund ta zgjedhësh. Epo, 
edhe nëse do të më jepej mundësia për ta bërë, 
nuk do të zgjidhja tjetër.  Ata më duan dhe i dua, 

pavarësisht gjithçkaje.  Kanë qenë dhe janë aty për 
mua në momentet e mia më të vështira, për të më 
mbështetur dhe për të më dhënë shpresë.  Ata janë 
gjithçka për mua.  Ata janë motivimi im për t’u zgjuar 

çdo ditë dhe për të vazhduar përpara.
ALBANO TROKA   XI-B


Jeta fillon dhe mbaron me familjen.  Atje secili prej 

nesh gjen dashurinë më të pastër në botë, pa kushte 
dhe pa kufizime. Familja është vendi ku gjithësecili 

prej nesh e ndjen veten të sigurt, vendi ku mbizotëron 
paqja, ku askush nuk braktiset dhe nuk nënvlerësohet.

  SAIMIR ISMAILI   XI-B


Familje do të thotë dashuri që nuk mbaron kurrë. Të 

qenurit pjesë e një familje do të thotë te mos ndihesh 
kurrë vetëm e të dish se gjithmonë ka njerëz që 

kujdesen për ty dhe se pavarësisht çdo gabimi do të 
mund të gjesh mbështetje.

                                           ENKEL ISMAILI  XI-B
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Nëse do të të pyesnin për shoqëruesin e përhershëm 
të jetës, në të mirë e në të keq, në ditë të lumtura e 

në ditë mërzie, në buzëqeshje e lot, në hapat e parë 
e frymën e fundit, kë do të përmendje?  Vendi ku 

përballesh me sfida e pasiguri, por pa paragjykim e 
mosbesim. Belbëzimet e para që u kthyen në  fjali të 
plota e të kuptimta. Lotët e parë që u derdhën,  por 
që nuk u lanë të binin në tokë. Sukseset e para që u 
pritën me krenari e kënaqësi, gabimet e para që nuk 

u gjykuan, por të dhanë një mësim. Çfarë të sjellin 
ndërmend gjithë këto fjalë? Një fjalë, që mbart në 

vetvete dashurinë që mijëra e miliona galaktika nuk 
do ta përballonin dot. Familja, arsyeja e jetës, forca e 
mbështetja më e madhe në këtë botë. Fjala që prek 
mijëra zemra, çan përtej maleve, gjunjëzon e bën të 

shpërthejë në lot edhe  më të fuqishmin.  

                                                                                             
GISELA IMERA   XI-B


FAMILJA 

Në raste të vështira 
Në gëzime dhe hidhërime. 

Kush më ndihmoi ishte 
Familja ime 

Kur unë qaja dhe kisha hidhërim 
ishte familja në krahun tim.
Kur qeshja dhe kisha gëzim 

Familja më uronte me shumë mirëkuptim.

                                     MUSTAFA MIRA  XI-B
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Pika jote më e dobët dhe forca më e madhe, 
fryma jote e parë dhe e fundit. Gëzimi më i 

madh dhe trishtimi më i ndjerë. Nuk është thjesht 
nje gjë e rëndësishme, familja është gjëja më e  
rëndësishme. Ata ishin  aty kur ti nuk ia dole, ishin  

aty kur ti gabove, kur ti i zhgënjeve. Kujtohu se ishin  
aty dhe kur ti u  gëzove, ishin aty dhe kur ti  hodhe 

hapin e parë dhe mos harro se do të jenë aty 
dhe  kur të  hedhësh hapin më të rëndësishëm të 
jetës. Janë gjithnjë me ty dhe për ty. Është gjithnjë 

kaq  ërrësirë aty jashtë, por unë mund ta gjëj dritën 
që më udhëheq, familjen time. Është e vështirë të 
shprehesh për diçka që është thelbi i jetës tënde. 
Familja është e vetmja gjë që unë e di me siguri 
dhe kam bindje të plot , por të tjerët dinë shumë 

pak.  A e dini se unë njoh një  hero? Ai është babai 
im që mund të më shpëtoj nga çdo e keqe e kësaj 

bote. Janë shumë të rrallë njërëzit perfekt , por 
njëri prej tyre më dha jetën, mamaja ime. Është e 
vështirë të besosh në mrekulli, por unë  jetoj me dy 
prej tyre, motrat e mia, jeta ime bëhet më e bukur 

vetëm falë tyre. A e di se dhe kur jam kaq  larg 
shtëpisë apo  mendoj se jam vetëm, janë disa 

njerëz kaq të bukur që arrijnë  të falin shumë dashuri 
dhe të krijojnë një vatër familjare, janë miqtë e mi. 
Të gjithë duhet të dini se një ëndërr mund të bëhet 

realitet...ajo është familja ime.

                                                                                                      
REJDA BESHAJ   XI-B
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Në këtë jetë ne vijmë e ikim brenda një fragmenti 
sekonde. Jetojmë jetën tonë, ditët tona të këndshme 

apo të pakëndshme, nën qiellin e hapur apo të 
ngrysur, në një vend apo në një tjetër, një gjë është 
e sigurt. Ne vijmë VETËM dhe largohemi nga kjo jetë 
sërish VETËM, por në të gjithë aventurën tonë këtu, 

është vetëm një fjalë që është më e fuqishme se çdo 
fjalë tjetër; “FAMILJA”. Janë ata të cilët i japin kuptim 
kësaj kohe në këtë botë, janë ata të cilët na bëjnë 
të ndiejmë emocione të papërjetuara ndonjëherë.  

Janë ata të cilët janë gati të humbasin çdo gjë për ty 
dhe për të cilët ia vlen që dhe ti të rrezikosh çdo gjë... 
Prandaj, t’u dhurojmë dashuri, e t’u japim atë që ata 

duan prej nesh.
 KEVIN SHKREPA   XI-B


Jo të gjitha familjet janë përfekte…                                                                                                                                       

Ne diskutojmë, zihemi, nuk i flasim njëri-
tjetrit, por mbi të gjitha familja është familje...                                          
Dashuria gjithmonë do të jetë e pranishme.

                                                      ROMINA  DAKA    XI-C
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FAMILJA IME
Ju jeni dielli që ndriçon ditën time
Ju jeni hëna që duket shumë larg

Ju jeni ata që më jepni forcë
Ju jeni gjithçka për të cilën kam nevojë.

Unë jam e bekuar që kam nënën time
Unë jam e nderuar që kam babain tim

Unë jam e mrekulluar që kam motrat e mia
Unë jam fatlume që kam vëllain tim.

Familja vjen bashkë
gjithmonë dhe përgjithmonë
në sëmundje dhe shëndet
në mjerim apo në pasuri
në lumtëri apo në mërzi
në vdekje apo në jetë.

Të bashkuar nga dashuria
Të lidhur nga gjaku
Ju jeni familja ime
Ju jeni pasuria ime.

Unë se di ku fati do më çoje
A do të jem gjithmonë këtu me ju

Por di të them vetëm një gjë
Unë kurrë nuk do të ndaloj së dashuri ju.

                                            SARA REXHEPI  XI-B
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FAMILJA
Në këtë jetë të gjithë luftojmë për të arritur çfarë është 
më e mira për ne. Të gjithë jemi luftëtarë në këtë luftë 
që quhet jetesë. Po çfarë do të arrinte një luftëtar pa 
mburojën e tij?  Mburoja jonë është familja.  Rëndësia 
e saj  është e padiskutueshme.  Në rast trishtimi  apo 
edhe lumturie, prindërit tanë janë personat e parë ku 
mund të kthehemi.  Ato janë të vetmit që na duan pa 
kushte.  Përveç dashurisë së pakushtëzuar të prindërve 

tanë nuk mund të harrojmë motrat dhe vëllezërit. 
Gjithmonë do të qeshim së bashku.  Aventurat e 

ndryshme që kemi përjetuar dhe ato që e ardhmja ka 
rezervuar për ne, kanë një vend të veçantë në historinë 

e jetës  sonë.                                                                                                                             

ENXHI  XHIHANI   XI-D


 Nuk mendoj se ka krah më të ngrohtë e buzeqeshje 

më të vërtetë se ato të familjes. Jam me fat për 
njerëzit e zemrës sime, që pas çdo gjëje janë po këtu, 

si gjithmonë gati për të thënë se gjithçka është në 
rregull. Nuk do të gjeja kurrë mbështetje më të madhe. 

Me fat për ju! Ju dua shumë! 
                                                                                                                    

ELIF TUSHA  XI-D
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KUSHTUAR FAMILJES  

Jam mbushur me dashuri  
Aq sa zemra me nxë, 

Për të gjithë familjen time 
Asgjë mbi ta nuk vë 

 
Dy prindërit, nënë e bab’, 

Si vera, kanë veç diell, 
Ja krejt i vogli vëlla,  

Që veç gëzim na sjell! 
 

Ne jemi katër shokë,  
Në punë dhe mësime , 
Jemi aq afër, ngrohtë, 
Si gjaku n’zemrën time. 

 
Me sytë e pastër ndritur, 

Ne shpesh nuk flasim shumë, 
Se dashuria e gjerë oqean  
Nuk ka nevojë për zhurmë. 

 
Çdo ëndërr bëh...

                                                         EVA  ERKOÇAJ   XI-D
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FAMILJA IME 

Dikush mund të quajë “familje “ atdheun , dikush 
mund të quajë një idhull apo shumë gjëra të tjera. 
Për mua familje mund të jetë vetëm një .  Atdheun 

do ta konsideroja si shtëpinë time dhe një idhull 
ndoshta si një shembull. Familje nuk quhen detyrimisht 

prindërit, motra apo vëllai. Familja jonë  përbëhet 
nga ata persona që qendrojnë gjihmonë me ne, 

ata me të cilët qeshim në gëzime e ata mbi të cilët 
mbështetemi kur kemi nevojë. Për mua familja ime 
është gjithçka. Ata janë mendimi i parë i mëngjesit 

dhe ai i fundit në mbrëmje. Prindërit tanë të gjithë do 
t’i konsideronim si prindërit më të mirë në botë dhe 
unë po ashtu. E di ose të paktën mendoj se të qenit 
prind është mjaft detyrë e vështirë dhe duke marrë 
parasysh të gjitha problemet që hasen në jetën e 

përditshme ata sërish përpiqen të jenë pranë nesh. 
Pastaj kalojmë te ata më të vegjëlit, motrat dhe 

vëllezerit që aq shumë i duam. Motrat e mia  më 
mbushin ditën plot gëzim. Në qoftë se jam gjithmonë 
e lumtur dhe buzëqesh kjo falë familjes sime që më 

mbështet në çdo hap dhe më falin shumë dashuri …
                                                                                         

GRETA DELIALLISI    XI-D
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IDHULL
I shtrenjti baba! Me mirënjohje të thellë më dalin këto 
fjalë nga shpirti. Je si një idhull për mua, je heroi im, je 

shembulli më i mirë në rrugën që unë ndjek. Je shoku më 
i denjtë që kam, je mirëkuptuesi më i mirë për mua. Në 
çdo çast të vështirë që kam kaluar gjithmonë ke qenë 

si një busull drejtuese . Je kritiku që më ke frenuar që pa 
hedhur hapin e gabuar, je këshilluesi më i saktë e që më 

bëre të mos gaboj kurrë në jetë. Çdo fjalë e jotja tingëllon 
si fjalët e të madhit ZOT. Të dua shumë,  shumë sepse kam 
gjakun tënd, sepse jam bija jote që nuk të zhgenjen kurrë. 
Gjithmonë do ndihem krenare për ty. Ke qenë babai ideal 

për mua. I tillë do mbetesh deri në fund.

ARMANDA BUZHERI    XII -A
 


VATËR E NGROHTË DASHURIE

Sa herë që dëgjoj fjalën “Familje” në mendje më vijnë një 
sërë kujtimesh të paharrueshme. Shpesh pyes veten se si 
do të ishte jeta ime pa ata. Kjo pyetje më kthen pas në 

hapësirën e pafundme, ku ndodhen ato copëza ngjarjesh 
që kanë lënë më shumë mbresa te unë. Janë kujtimet 

më të bukura , e në të gjitha ato ndodheni ju, familja ime. 
Është ajo vatër e ngrohtë dashurie dhe dhembshurie që 

më ka mësuar të dua veten dhe njerëzit përreth meje. Ata 
më bëjnë të ndihem e sigurt në vetvete dhe të kuptoj se 
ka njerëz që të duan ashtu si ti je, me virtytet e të metat 
e tua. Dashuria e tyre ndaj meje është e pastër dhe pa 

kushte, një dashuri që vetëm familja mund të ta dhurojë.
ERISA ZHARRI XII -A
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SHTËPIA
Krahët e saj janë djep

që më përkundin mërzinë
dhe e vënë në gjumë.

Sytë e tij janë qiej pa re 
dhe shpresat që rrjedhin lumë.

Ajo e gatuan dashurinë 
pa recetë,
pa masë,
veç me sy.

Duart e tij janë të ngrohta
si zjarri i një dite dimri
i ndezur veç per ty.

Ajo më lau në realitet
dhe më veshi me shpresë,
Ai më ushqeu me ëndrra

dhe s’më la të pres. 

Zemrat i kanë shtëpi 
me dyer që s’kyçen kurrë,

gjithë ndërtesa u ngrit
veç nga një grua e një burrë.

KLEA HOXHALLARI   XII -A
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GJËJA MË E SHTRENJTË
   Familja, gjëja më e shtrenjtë dhe më e bukur që 

mund të ketë dikush. Sa herë përmendet emri familje, 
mendoj një parajsë ku ekziston vetëm mirësia , 

dashuria , lumturia dhe gëzimi.Ai që ka një familje , ka 
gjithçka që mund të ketë dikush. Ajo nuk krahasohet 

me asgjë tjetër në botë.
  Familja ime përbëhet nga pesë anëtarë, më të 

shtrejntët për mua, pa të cilët nuk do t’ia dilja kurrë 
mbanë. Babi, ashtu siç cilësohet si shtylla e familjes, 

është bërë edhe për mua një shtyllë e fortë tek e cila 
unë mbahem në çdo çast të vështirë të jetës. 

  Mami… Eh, për mamin nuk kam ç’të them, është 
ajo dora që më shtrihet mua në çdo çast , qoftë ky 

një moment i gëzuar apo i trishtë. 
  Motra, është ajo që unë e konsideroj gjysmën time 
më të mirë, përpos zënkave apo keqkuptimeve që 

kemi me njëra-tjetrën. 
  Dhe në fund, po jo më pak e rëndësishme është ajo, 

dashuria e pakushtëzuar e motrës për vëllain, është 
ajo bota për të cilën askush nuk mund të flasë, është 

ajo ndjenja që nuk përshkruhet me fjalë, është një 
lidhje e jashtëzakonshme, është një tik-tak zemre që 

rreh veç për të.
  Unë e di se familja është e shtrejntë, e dashur dhe 
e domosdoshme për secilin nga ne, prandaj për të 
jam gati të bëj ç’do ç’gjë dhe të flas pafundësisht e 
plot pasion! Kjo është familja ime, për të cilën unë 
krenohem e s’do resht kurrë së folur. Edhe sikur tërë 
botën ta kem kundër, familjen e kam mbi gjithçka.

MARJELA PRODA XII -A



171

FOLEZË NGROHTËSIE 

    Teksa dimri mërdhin në dhimbje në këto ditë gri të 
ftohta nëntori, qëndroj i zhytur ngrohtë në kolltukun tim 

të zakonshëm. U vij rrotull mendimeve dhe nuk ndiej në 
brendësi asgjë kur fjalët me të cilat i shpreh ato, nuk 

ngjajnë asnjë thërrime me të ëmblat fjalë të nënës sime. 
Zëri i saj është tingulli më i ëmbël që më zgjon shpresën 

dhe besimin për të ecur përpara në jetë.
   U vij rrotull mistereve dhe nuk kënaqem në shpirt kur 
lodrat, krijimet, historitë, sado moderne që janë, s’u 
ngjajnë përrallave të gjyshërve të mi dhe fjalëve të 

babait tim thënë rreth vatrës ku ngrohem me dashuri të 
pafundme çdo natë.

   Ndonëse era e ftohtë tund fort xhamat e dritareve, 
unë ndihem ngrohtë dhe a e dini pse? Jam i rrethuar 

nga dashuria, përkujdesja e mirësia e njerëzve të mi të 
dashur, familjes sime të shtrenjtë. Jam krenaria e tyre, 

ashtu siç janë ata, krenaria ime.
   Familja ime, universi ku gjallon jeta, e thjeshtë, por e 

bukur,  ku e ka burimin lumturia, besimi dhe shpresa për 
të ardhmen. Aty kam dëshirë të rri, të ulem në gjunjë si 

një murg e Zotit t’i lutem sa mund, aty!
TEDI KONDAKÇIU XII -A
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MBËSHTETJA MË E MADHE
     Familja është shumë e rëndësishme dhe e shtrenjtë 

për mua. Nuk e imagjinoj dot jetën pa ta krah meje. 
Familjet tona na mësojnë rëndësinë e dijes, edukimit  

dhe përpjekjeve në jetë. Na mëson ta pranojmë veten si 
jemi,të shohim gjithnjë anën pozitive të gjërave. Na mëson 
mjediset e ndryshme me të cilat kemi për t’u përballur në 

jetë. Ne do të kemi gjithmonë nevojë për ta si pjesë të 
jetës sonë.

     Që në fëmijëri ne jemi njohur dhe mësuar me traditat 
dhe kulturën e gjeneratave që kanë kaluar. Rregullat 

bazë mbi të cilat mbështetet shoqëria jonë janë mësuar 
gjithashtu prej familjes. Mënyra sesi ne jemi rritur ndikon 
shumë në formimin e personalitetit tonë dhe mënyrës si 
sillemi me të tjerët. Sa herë që ne kalojmë një situatë të 

vështirë ose jemi të mërzitur familja jonë e përjeton njësoj 
si ne. Në çdo familje, për çdo pjesëtar ndodh e njëjta gjë. 
Ambienti familjar ku ne rritemi ka gjithashtu rëndësinë e vet. 
Sa më pak probleme dhe mërzitje të na përcjellin prindërit, 

aq më pak të ndrydhur bëhemi.  
      Mbeshtejen më të madhe në jetë ne e gjejme te 
familja jonë. Lumturia që përjetojmë kur kalojmë kohë 

bashkë është e pakrahasueshme dhe e paçmueshme. 
Nuk blihet me asgjë në botë. Lidhja që kemi krijuar dhe 
krijojmë me ta është shumë e vështirë për t’u thyer dhe 
ka për të qëndruar e fortë gjatë gjithë jetës sonë. Është 
shpatulla ku ne mbështetemi për çdo gjë. Çdo gjë në 

njëfarë mënyre rrotullohet rreth tyre. Ne përpiqemi për ta 
bërë familjen tonë të ndihet krenare për ne dhe arritjet e 

tanishme ose në të ardhmen.
     Familja është si degët e një peme. Ne rritemi dhe 

marrim drejtime të ndryshme nga njëri-tjetri. Si individë të 
ndryshëm ne pëlqejmë dhe jemi të prirur në gjëra të tjera. 
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Kjo është arsyeja që secili ndjek rrjedha të ndyshme. Por 
e rëndësishme është që rrënja e pemës është vetëm një 
dhe sado të zgjatemi do jetë ajo rrënjë që s’ka për të na 
lëshuar dhe do të na mbajë të bashkuar. S’ka rëndësi sa 
keq mund të shkojnë gjërat, familja do të jetë gjithmonë 

aty.

KETJONA SHAMETI XII -A


FAMILJA

Nën furtuna t’egra, e dallg’ tërbueme
Kacavjerrun n’kohna t’motshme
Hava e Ademi n’jet t’amshueme

Krijun familjen e përbotshme.

Krijun ni univers, kush me dor mos me e prek
Krijun ni drit, që errsinën ndriçon
Krijun ni lamsh zjarrmi që t’djek
Krijun ni yll që shpirtin vezullon.

E t’gjitha k’to e kan ni emën 
Ni emën t’shejt ku njeriu me u betue
Asht si ni tempull ku e lshon at zemën

E tan besimin n’kët tempull me e lshue.

Nji emën, nji tempull, ni bot me emnin Familje
Që përmotshëm ka mujt me rezistue 

Edhe sot në kohna ma moderne
Familja mbetet e shenjtërueme.

ENEJDA TETA XII -A
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Bekimi më i madh i dikujt është që në fund të ditës të 
gjejë mbështetje dhe dashuri te një strehë që ne e 

quajmë FAMILJE.
SAMANTA VARAKU XII A


DASHURI E PAKRAHASUESHME

Dashuria e thellë që ndiej për ju,
është e pakrahasueshme, e pastër, e përjetshme,

e ngurosur fort në zemrën time
e do të jetojë aty me mua,për vite të tëra.

 
Të ngrohta dhe të ëmbla

më kujtohen kujtimet që kam me ju,
Çdo copëz kujtimi mbart një domethënie

që nuk përshkruhet lehtë,
por që ndihet me rrahje zemre .

Kur ju jeni pranë meje
më bën të ndihem e plotësuar, e përmbushur.

Çdo ditë ështe me ngjyra
në sajë të lumturisë së pazëvendësueshme

që më fal ekzistenca juaj.

Ju jeni drita që kërkoj gjithnjë në tunelin e errët,
jeni rrezja e diellit që kërkoj në ditë të vrenjtura,

jeni padyshim arsyeja që luftoj. Çdo ditë
me jetën.

IGLA MUCA XII -A
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URIMI MË I BUKUR

Sonte s’më flihet.
Nesër babi ka ditëlindjen.

Çfarë do t’i dhuroj?
Nuk e di kur me zuri gjumi.

Ehh! Sa ëndrra pashë.
U ndesha në dyqane ,
Shihja gjëra te bukura 

e merrja nga një.
Mora shumë e gëzova mjaft.
E gëzuar kthehem në shtëpi.
Në mëngjes gjumi më doli.
Shpejt! Hodha syt përreth,

por  dhuratat s’ishin.
Ëndrrat më zhgënjyen për momentin.

Dola në korridor e pashë babain 
 që ishte zgjuar më  parë.

Menjëherë iu hodha në qafë 
dhe e putha në dy faqet.

E urova…
Kjo ishte

dhurata më e bukur, 
Urimi më i ëmbël 

më tha babi.
ALBA ZEKA XII -A
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NËNA IME
Nëse pyes për sinqeritetin! Atë e gjej te fjala e nënës sime. 

Nëse pyes për dashurinë! Atë e gjej në zemrën e nënës 
sime, Nëse pyes për ngrohtësinë, butësinë ! Atëherë 

ngrohtësia, butësia e gjithë botës është në shikimin e dy 
syve të nënës sime...

NALO BUZHERI XII -A


   FYTYRË ENGJËLLORE

A ka ndjenjë më të mirë? Më të ëmbël?
Se zëri i asaj që jetën ta ka falë.
Kur sheh që ajo buzëqesh… Ehh

s’do t’ia dish,
nëse dielli më nuk paska dalë.

A ka buzëqeshje më të bukur,
sesa kur sheh atë fytyrë engjëllore,

të ka dhënë jetën,gjuhën të ka mësuar,
hapat me të, dorë për dore.

Kur nuk ke pasur dhëmbët 
ajo të ka ushqyer, kur nuk ke ditur të lexosh

ajo të tregonte histori.

Sa herë ty të dilnin lot,
ajo ka qarë fshehur me shpirtin lidhur,

ajo ka qeshur kur ti ke qarë
vetëm në ditën kur ti ke lindur.

FOTINI PRIFTIS XII -A
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SË BASHKU
Ne kemi nevojë për njëri – tjetrin,

Ne e duam njëri – tjetrin,
Ne e falim njëri – tjetrin,

Ne kujdesemi për njeri – tjetrin.
Ne punojmë së bashku,
Ne festojmë së bashku, 
Ne luajmë së bashku,
Ne qeshim së bashku.
Së bashku besojmë,

Së bashku rritemi,
Së bashku duam të tjerët, 

Së bashku kërkojmë lumturinë,
Së bashku shpresojmë për parajsën,

Së bashku jemi të fortë, 
Së bashku jemi të pathyeshëm, 

 Së bashku jemi thjesht NJË FAMILJE.
XHOANA SHKAJOTI XII -A


TABLOJA MË E BUKUR

Vendi ku çdo moment vjen i ëmbël ,ku çdo gjë mbart vendin 
e saj, e çdokush vjen i plotësuar. Nëse do të thoja që familja 
ime është më e mira në botë do t’ju dukej pjesë klishe dhe 

do të hasja shumë kundërshtime, prandaj po them :
Familja është vendi ku unë harroj çdo gjë, ku çdo gjë më 
bën të ndihem mirë. Nëse do të isha piktore do të thoja 

që familja është tabloja më e bukur e krijuar nga zoti. Çdo 
fragment i saj ka vendin e përsosur, mbart formën e duhur 
dhe kryen funksionin e saj në  mënyrë perfekte, ngjyra më 
e ëmbël në tërë tablonë, pa të e gjithë vepra do të dukej 
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bosh. Ajo mbart  ndriçimin kryesor. Mbase kur e shohim 
tablonë në tërësi nuk është se duket ,por nëse ajo mungon 
asgjë s’do të duket . Nëna është ngjyra e bardhë, ajo ngjyrë 
që gjendet tek secili prej anëtarëve të familjes, është ajo që 
na jep forcë dhe kurajo të gjithëve për të ecur përpara,ajo 

që gjithmonë pavarësisht problemeve që ka pyet për 
problemet tona në fillim. Nëna është aja e parë që nis 
tablonë dhe boja përfundimtare që i jep kuptim asaj.  

    Babai, personi që i  jep gjallëri gjithë tablosë. Nëse nëna 
paraqet qiellin, atëherë  babi paraqet një pjesë të qiellit pa 
të cilën ai do të dukej i pakuptimtë. Ndonjëherë babai merr 
idenë e reve të errëta gati në të rënë shi e herë rolin e diellit, 
yjeve dhe hënës në një natë të qetë që të ndriçon rrugën 
gjatë errësirës së jetës .Rolin e diellit plot jetë e merr në ato 
raste ku çdo gjë të duket bosh dhe në cep të tablosë ai 
lëshon rrezet e tij dhe u jep kuptim sërish momenteve. 
Kur duhet të flas për vëllain,“lalin” ashtu siç unë e quaj 
duhet të marr një pjesë të tablosë e cila shpesh duket 
sikur “takon” në territorin tim . Vëllai sfondi me dritë dhe 
hije qëndron gjithmonë pranë meje. Madje nëse do të 
përshkruaj hijen e rëndë që bie do të dukej padrejtësi  e 
madhe, por që shpesh  pa këtë hije çdo ngjyrë do të të 
vriste sytë dhe do të dukej e tepruar. Për sa i përket dritës 

ajo gjithmonë shkëlqen jo vetëm në sfond, por mbi të gjitha 
cepat e tablosë. Ajo dritë më mbulon gjithmonë kur  jam 

në errësirë dhe ashtu krahë për krahë më drejton në rrugën 
time . Vëllai, shtysa për të ecur përpara , është grushti më 
i fortë që mund të marrësh, por njëkohësisht krahu më i 

qëndrueshëm për t’u mbështetur. 
Kjo është tabloja e familjes sime plot ngjyra e gjallëri që 

mua më fal qetësi . Sa herë që  e shoh “FALENDEROJ ZOTIN 
“ për tablonë më  të bukur që ka krijuar për mua.

ERJOLA BICA XII -A
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FAMILJA IME
Familja është aty ku jeta fillon dhe dashuria kurrë 

s’mbaron. Në këtë fjalë kaq të vogël në dukje, por kaq 
të madhe në kuptim gjejnë prehje gjithë ndjenjat tona 
si mirësia, dashuria ashtu edhe hidhërimi e mërzia.Nuk 

është në dorën tonë ta zgjedhim familjen tonë, ata 
janë një dhuratë për ne sikurse jemi ne për ata. Është 
e rëndësishme të ndihesh i lumtur me vetveten e ku 
më mirë mundesh ta bësh këtë kur jemi të bekuar të 
kemi mbështetjen dhe ngrohtësinë e familjes, si në 
kohë të vështira ashtu edhe në ato më të lumturat 
për ne. Ne ecim në rrugën e jetës duke menduar 
se ku po shkojmë, por në fund të ditës gjithçka që 

ka rëndësi është vetëm ajo, shtylla më e fortë në të 
cilën mund të mbështetemi pa frikë për çdo gjë. Pak 
rëndësi ka se ku do të përplasemi, ne gjithmonë do 
të gjejmë një shpatull ku të mbështetemi. Kur gjërat 
bëhen të vështira, janë ata që na duan pavarësisht 

gjithçkaje e të gatshëm të na mbështesin gjithmonë. 
Disa gjëra janë të përkohshme, por familja është e 

përhershme.    
MAJOLA BIRO XII -A
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E LIRË PËR TË QENË VETVETJA

Që nga çasti që më solle në jetë,
nuk le rast pa më kujtuar që të isha vetvetja,

dhe jo një kopje e jotja apo e babait,
se s’më patët sjellë në jetë për t’ju dashur si robot.

Faleminderit që më dhatë lirinë
për t’ju dashur lirisht.

Faleminderit që tregon kujdes,por kurrë nuk lutesh.
Faleminderir që më do,

por kurrë nuk më mbyt në tënden dashuri.
Faleminderit për folezën që kurrë s’u bë kafaz.

Faleminderit që më hape tërë dyert e jetës
dhe që kurrë nuk më theve krahët e shpresës.

Nëna është fillesa e jetës sonë.
Nëna na sjell në jetë

Na mëson gjithçka me durim.
Na mëson të parat fjalë,të parat sjellje.
Dhe më pas,disa vite më pas,na thotë:
“Ja tek është bota,zemër.Zgjidh vetë.
Disa fjalë të reja, disa sjellje të reja.

Ndërto vetë një jetë”.

Një nënë e mirë të jep kanavacë,
boje dhe penela, më pas të lë të lirë

të pikturosh tablonë e jetës.
 

ERSIADA ARAPI  XII -A
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PRINDËRIT E MI
Ju jeni dashuria ime e parë
Të bukur si atëherë dhe tani,

Mbreti dhe mbretëresha e çdo vajze
Zemrat tuaja, pasuri. 

…Ju prindërit e mi, JENI BEKIMI IM!
AURORA  ÇELA XII -A


NËNË

Shpesh ndihem i mërzitur,
Shpesh ndihem i lodhur,

Shpesh trazohem përbrenda,
E ndonjëherë shpërthej.
Të kthehem ty, a babait,

Pa të drejtë, e di,
S’ta kam ditur vlerën,

E ndoshta akoma nuk ta di.
Çdo dite e imja fillon me ty,

Ashtu si edhe jeta ime,
Faleminderit që më njeh aq mirë, 
Ndoshta më mirë seç njoh veten.
E di që do vetëm të mirën time,

as të të bëj krenare,
e as të ta kthej dashurinë,

Që edhe të dua s’ta kthej dot.
Edhe kur në fytyrë të të rrjedhin rrudhat,

E di që e ngrohtë do jesh në shpirt,
E nëse harroj ta them atëherë,
Kujto se të dua përjetë o nënë.

 ERGYS KOJTARI XII -A
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NËNA
Nëna është e vetmja që të kupton kur shtiresh.

Vetëm një nënë të dërgon përqafime me postë. 
Nëna është e vetmja që të shoqëron në çdo hap e 

të kupton në çdo çast.
Vetëm një nënë mund të kthejë në një familje një 

grup njerëzish të ndryshëm nga lloji. 
Nëna është syri që të ndjek në çdo hap. 

EMANUELA HASANAJ XII -A


GJITHMONË

Gjithmonë, po po gjithmonë. Gjithmonë më thonë…
sa shumë që më flasin. Kur unë gaboj… sa shumë 
gaboj, gjithmonë më ndihmojnë…sa shumë më 

ndihmojnë. Gjithmonë më duan… sa shumë 
më… por edhe unë i dua. Kurrë nuk më braktisin… 
gjithmonë më respektojnë. Kurrë nuk më harrojnë…

gjithmonë më kujtojnë. Kjo është familja, ku dy 
terma plotësisht të kundërt, bashkohen dhe përdoren 
vetëm për qëllime të mira e të pastra. Familjen do 
ta quaja një bankë, një bankë me emrin PARAJSË, 

merr kredi kur të duash, i shpërblen kur të duash dhe 
më e bukura është se të gjitha këto kryhen pa asnjë 
normë interesi. Për mua familja është sikur degët në 
një pemë, të gjitha rriten në drejtime të ndryshme, 

megjithatë rrënjët qëndrojnë si një.
ESAT GJURA XII-A 
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THESAR
Familja është baza dhe e ardhmja e shoqërisë. Ajo rrit 
dhe edukon breza, të cilët janë e ardhmja e vendit. 
Thesari i një shoqërie është familja, e cila mbart vlera  

të shumta , i shton jetës nuancat më të bukura të 
ngjyrave. Të thuash familje ke thënë gjthçka; jetë, dashuri 

e pakushtëzuar, lumturi e sinqeritet. Nëse nuk do të 
ekzistonte familja atëherë do të kishte një të shkuar të 

errët, një të tashme pa lumturi dhe një të ardhme që nuk 
do të sillte shpresë. Bota ka ngjyra të ndryshme, por nëse 
ke pranë një familje, atëherë arrin të shohësh ngjyrat më 

të bukura të saj. 
ESMERALDO SHTARO XII -C 


PRANVERË  E PËRHERSHME
Familja është streha ime,

Është vendi ku e di se jam gjithmonë i sigurt.
Familja është ngrohtësia ime,

është pranvera e përhershme e shpirtit tim.
Familja është shpresa ime,

është gjithçka në jetën time. 
SAJMON HYSENI XII -A


DRITË DHE SHPRESË

Fole e ngrohtë në çdo stinë,
atdhe i dashur për njerëzinë.

Muzikë është zëri i motrës,
ilaç është puthja e nënës.

Lumturi më sjell në çdo moment,
jetën më ndriçon si filament

Ajo është e përjetshme në çdo kujtesë,
kjo është familja ime plot dritë e shpresë.

QAZIM DASHI XII -A 
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MË E MIRA
Jam lindur në një familje të thjeshtë, e cila s’është 

as e pasur, as e varfër, as shumë e mire, por 
aspak e keqe, as dembele e as shumë punëtore.
Tetëmbëdhjetë vitet e mia ikën si era e unë u rrita 
në këtë familje. Jam shumë i lumtur që këto vite i 

harxhova me të njëjtët njerëz që ma bënë të mundur 
këtë jetë.Familja ime nuk është perfekte, por ajo është 
më e mira dhe vendi i vetëm, që do të më pranojë 

për sa kohë do jetoj.

ALDI FILOPATI  XII- A 


KRENARIA IME

Kaq shumë ndjenja dhe fjalë, saqë nuk di ta 
përshkruaj. Familja, një fjalë që përmban kaq shumë 
dashuri dhe kujtime. Shpesh më vijnë ndërmend ato 
kohët kur nuk mund të ecja para pa marrë këshillën 
e babait tim dhe nuk mund të flija pa marrë puthjen 
e çdo nate të nënës. Nuk numërohen ditët e netët 

që kemi qarë edhe qeshur së bashku, por gjithmonë 
kemi qenë përkrahje e njëri – tjetrit. Falenderoj familjen 
time që më bënë këta që jam sot dhe shpresoj që t’i 
bëj ndonjëherë të ndihen krenarë për mua, ashtu si 

jam unë për ta. 
ALEKS BITRI XII- A
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Familja për mua është gjiri i dijes dhe i dashurisë, spiranca 
në ditët e stuhishme, vatra e ngrohtë për lotët e akullt, 

parzmorja për heshtat e botës, kurajoja në ballë të frikës 
dhe dhurata më e madhe për meritën më të vogël. 

Familja për mua nuk është shumëçka, përkundrazi, teksa 
meditoj për të, kuptoj se është e vetmja gjë që unë kam 

vërtet dhe nuk mund të shpresoja për më shumë.
IRA TEQJA XII- C


FAMILJA

Në kërkim të lumturisë isha,
pavarësisht që të gjitha i kisha.
Përballë më dolën tri opsione,

por  vetëm njëra mund të më plotësonte.
Njëra ishte pasuria,

që premtonte shumë të mira.
Tjetra ishte dashuria,

që shpirtin ta mbushte nga kënaqësia.
E fundit ishte që të kishe një familje,

por si mund të krijoje familje në mungesë dashurie?
Si mund të zgjedhësh pasurinë mbi dashurinë?

Ose familjen pa pastërtinë,
nuk mundem të zgjedh jo,

Por një zgjedhje duhet ta bëj. 
A sot a nesër, diçka duhet të mendoj.

Mendoj që familja është fryti i dashurisë,
dhe pasuria e vetme që kërkoj,
është krijimi në shpirt i lumturisë.

Prandaj kërkimit të lumturisë i erdhi fundi,
pasi nuk kam pse zgjedh midis tyre,

kur tashmë jam pjesë e tyre. 
IRIS TOSKU XII- C
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PËR BABIN TIM TË DASHUR…
Për dashurinë time të parë,

për heroin tim, 
për personin, prezenca e të cilit më bën të ndihem e 

sigurt,
për personin i cili më ka rritur me mund dhe me dashuri,
për personin që më ka ofruar gjithçka dhe plotësuar çdo 

dëshirë timen,
për personin, i cili ka qënë pranë meje në momentet e 
mia më të këqija dhe i cili ka qënë shkaku i momenteve 

më të lumtura të jetës sime,
për personin që është kujdesur për mua sa herë kur unë 

kam qenë sëmurë,
për personin që më ka ndihmuar dhe përkrahur 

gjithmonë në vendimet e mia,
për personin që më ka dhënë mundësinë të edukohen 
për t’u bërë dikushi në jetë dhe ndaj të cilit do të jem 

gjithmonë mirënjohës,
personi i cili më mësoi të jem e aftë të ec vetëm në jetë,

personi, të cilit nuk ka fjalë për t’i shprehur mirënjohjen, 
për personin i cili zë një vend të veçantë në zemrën time,
për ty babai im i dashur, të dedikoj këtë poezi në formë 

falenderimi 
dhe për të të thënë të dua. 

Nga vajza jote e vogël me shumë dashuri!
IRENA TUSHA XII- C
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MJEDISI MË I DASHUR
Familja është kontakti i parë që kemi me botën. Është ky 

ambient i përbërë nga njerëzit më të afërt që e përcakton 
karakterin e një personi. Familja ime është gjithmonë aty 
për të më ndihmuar të bëj zgjedhjet e duhura. Sigurisht 

që do të ketë dhe përplasje të ideve, por kjo është diçka 
e natyrshme sepse pa kritikë nuk ka asnjëherë përmirësim. 

Shoqëria duhet t’u japë shumë rëndësi marrëdhënieve 
familjare, pasi ato janë mësimet e para që një njeri merr 
në lidhje me  realitetin njerëzor. Një mjedis i mirë familjar 

do të thotë një  komunitet më aktiv dhe më tolerant në të  
ardhmen. Kur stafeta të kalojë tek ne do të jetë radha jonë 
për të rrënjosur në brezat e rinj vlerat që do ta çojnë botën 

përpara.  
ILVA XHAFERRI XII- C


GËZIMI I PRINDËRVE TË MI

Në prag të ditëlindjes sime
i vjen gëzimi familjes sime.

Prindërit më thonë 
dëshirën na e plotëso, 

bëhu djalë i mire
dhe shumë mëso.

Nëna thotë
Zoti i madh qoftë lëvdu,
gëzoi të gjithë njerëzit 

ashtu si më gëzove mu.
Jam fëmijë i vetëm 

e prindërit më ledhatojnë,
por dhe për gabimet 

çdo herë më këshillojnë.
KEVIN SKARRA XII -C
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DJEPI I JETËS
Tani ndihem çuditshëm, njëkohësisht i mbushur me 
vorbulla ndjesish që krijohen në brendësinë time, i 
çarmatosur nga vëmendja e çdo mendimi tjetër, i 
gjendur me një fletë dhe një laps në dorë, them se 
tani fytyra ime ka marrë një nur të veçantë dhe një 
buzëqeshje më vjen rishtazi e postuar nga zemra.

Sa dituri është e përmbledhur te kjo fjalë! Sa dashuri 
e pareshtur! Në kohën tonë depresuese, ku të gjithë 
qahemi dhe ankohemi për kaq e kaq probleme, do 
strukemi gjithmonë diku për të mbështetur kokën dhe 
do gjejmë gjithmonë mbështetjen e pakushtëzuar, 
forcën dhe motivacionin për t’i bërë ballë çdo sfide 

dhe këtë e gjejmë në djepin e jetës, në familje.
Që në hapat e mia të para e deri më sot kam pasur 
fatin që të kem gjithmonë përkushtimin, mbështetjen, 

dashurinë dhe besimin e prindërve të mi të 
mrekullueshëm.

Jeta ime familjare nuk ka qënë aspak e lehtë pasi 
shpesh rrugët e fatit të përplasin në udhëkryqe dhe 

ekuacione që duhet t’u gjesh një zgjidhje për të ecur 
përpara.

E unë me naivitetin tim në atë kohë, tepër i vogël për 
të zgjidhur të tilla probleme, dëgjoja tek-tuk ndonjë 
fjalë që nuk më linte të kuptoja shumë, por përseri 
e ndieja atë gjendje të trishtë e tepër pesimiste që 

ndonjëherë krijohej.
Por kjo kalonte kur më pas të vinin dy duar të ngrohta 
që të përkedhelnin faqet dhe një buzëqeshje që të 

mbushte me frymë, buzëqeshja e nënës sime.
E adhuroja atë moment, kur ajo qeshte, dukej sikur 
më jepte jetë e sytë e mi shkëlqenin, mbase ajo u 
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buzëqeshte syve të mi, e unë buzëve të saj.
Nuk më ka munguar asnjëherë as dashuria e babit kur 
më rrëmbente në krahë, më puthte dhe më fluturonte 

lart e unë qeshja me të madhe.
Nuk më kanë munguar asnjëherë as këshillat e tyre 
që edhe sot mundohem t’i ndjek me përpikmëri, 

pasi dua që të jem krenaria e tyre, ashtu siç janë ata 
krenaria ime.

Kjo për ta, është falenderimi dhe mirënjohja më e 
mirë për gjithçka që më kanë dhuruar.

Por unë mbaj edhe përgjegjësinë e të qenurit vëlla, 
jam fëmija i dytë dhe më duhet të marr shembujt e 

edukimit të më të mëdhenjve dhe të jap shembuj për 
më të vegjlit.

Sjellja dhe veprimet e mia janë në mënyrë direkte 
pasqyrim në sytë e tyre.

Për mua, familja është shkolla e detyrave, themeluar 
mbi dashurinë.

E ndiej dashurinë e tyre kur zgjohem në mëngjes. Një 
zë i ëmbël më zgjon, ato fjalë të ngrohta kthehen 
në melodinë e preferuar të veshëve të mi, e ndiej 

sa herë që ndodhem larg në telefonatat e shpeshta 
duke shfaqur gjithmonë merak dhe shqetësim.

E ty për një moment të duket sikur je ulur me ta, i ke 
pranë dhe po sforcohesh të kapësh një përqafim në 

mënyrë të pavetëdijshme. Ndërgjegjësohesh dhe 
kupton se dashuria i thyen distancat, tani nuk ndihem 
më vetëm, ata janë me mua, më shoqërojnë kudo.

Familja për mua është universi! E unë jam rruga e 
qumështit që do eci gjithmonë në drejtim të tyre… 

Gjithmonë.
XHEMIL ALLAJBEU XII- C
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OHANA       
   Kur përballem me pyetjen “ç’është familja për ty?”, më vjen 
ndërmend një pjesë nga filmi im i preferuar i fëmijërisë. Është 
momenti kur Lilo, një vajzë jetime hauaiane, i mëson Stich-it, 
alienit që adoptoi, kuptimin e fjalës OHANA. Lilo: “Ohana do 

të thotë familje. Familje do të thotë kur askush nuk lihet prapa 
ose harrohet.” Ishte ky çasti , kur ajo shprehje më bëri të kuptoj 
thelbin e vërtetë të familjes e të rrënjos njëherë e përgjithmonë  

kultin dhe rëndësinë e saj në mendjen time. Që atëherë u 
përpoqa të krijoja një ilustrim të thjeshtë të këtij termi. E shikoja 

familjen si një ushtri, e cila luftonte kundër së keqes. Unë, 
motra, mami dhe babi kundër tërë botës. Ishte e destinuar që 
këtë udhëtim të vështirë ta ndërmerrnim së bashku. E kështu, 
u betuam që të mbronim krahët e njëri – tjetrit e të mos linim 

asnjërin prapa edhe nëse humbiste fuqitë.
   Njerëzit të cilët të duan për atë që je, tek të cilët mund të 

mbështetesh gjithnjë e të jesh e sigurt se nuk do të zhgënjenjë 
kurrë, me të cilët sekretet e tua janë të varrosura përgjithmonë. 
Ata që besojnë verbërisht në forcat e tua e njëkohësisht luftojnë 

për shndërrimin e dobësive. Kjo pra është familja. Burimi i 
pashtershëm dhe shembulli konkret i dashurisë së pastër.

      Asnjë familje nuk është perfekte…Ndodh edhe të grindemi. 
Mund edhe të ndalojmë së foluri për ca ditë…po në fund 
familja është familje e dashuria gjithnjë aty do të mbetet. 
Secili mund të mos kemi gjithçka, por së bashku i kemi të 

gjitha. Ndonjëherë monotonia e së përditshmes na zhyt në 
përhumbje. Nuk arrijmë të shijojmë çdo sekond si duhet. Nisim 

të marrim të mirëqena mijëra begati që na janë dhuruar. 
Shpesh harroj të falenderoj njerëzit të cilët i japin ngjyra dhe 

kuptim jetës sime. Harroj t’u them se sa shumë e vlerësoj 
ekzistencën e tyre si pjesë të ndërthurur dhe themelore të ciklit 

tim jetësor.  Po në fund e dimë mirë se familja është i vetmi 
çelës drejt lumturisë së pafundme. Duaje familjen tënde! Të 

tjerë do të  jepnin gjithçka që ta kishin një të tillë.
JASMINA QUKU XII -C
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GËZIMI I SË PREMTES

Me siguri që shumë njerëz i gëzohen ditës së premte 
si asnjë dite tjetër të javës. Shkolla mbaron, puna po 
ashtu dhe dëshira për të arritur në shtëpi sa më parë 
është një ndjenjë më vete. Ngjason me ato flutura në 
bark  që të mbajnë pezull si të jesh para një shfaqjeje 

artistike apo ato flutura që shoqërojnë minutat 
vendimtare të një ndeshjeje të rëndësishme të ekipit 

tënd të preferuar të futbollit. 
Pak a shumë kështu është ndjesia e së premtes. 

Kështu më ndodh dhe mua të ndihem rrugës për 
në shtëpi me furgonin e orës së fundit për në qytetin 

tim  që sërish u vonua për shkak të problemeve 
teknike dhe moshës shumëvjeçare. Dhe teksa 

furgoni përparon ngadalë nëpër rrugët e shtruara, 
shumë mendime kalojnë në mendjen time, por 

çfarë i gëzohem më së tepërmi është ideja e takimit. 
Mendoj për babin dhe se si sa të më shohë të zbres, 

do më përqafojë dhe do më marrë çantat për të 
më lehtësuar dhe do t’i fusë në bagazhin e makinës. 
Rrugës në makinë ai vendos stacionin tim të preferuar 
të radios dhe nëse është një këngë ritmike që të dy e 
dimë, kërcejmë dhe këndojmë fort në sediljet tona. 

Distanca në ashensor nga kati i parë tek kati i gjashtë 
për në shtëpi mbushet me pyetje rreth javës së njëri- 
tjetrit dhe mund të mos duket diçka e një rëndësie të 
madhe, por ka një kënaqësi kaq të pastër kur dikush 

të pyet me gjithë mend se si shkoi dita jote. 
Këtë e bën gjithnjë babai im, po ashtu edhe mami e 
cila sapo më sheh të premteve me hidhet në qafë 
si të mos më kish parë për muaj me radhë dhe më 
shtron një darkë si të mos kisha ngrënë për ditë të 

tëra. Kështu e shpreh dashurinë dhe kujdesin ime më, 



192

ndoshta çdo grua që ndihet nënë për dikë. Pastaj 
janë vëllezërit dhe motrat të cilët, sidomos në moshën 
e adoleshencencës jetojnë në një orbitë veç gjithë të 
tjerëve. Ashtu është dhe vëllai im, veçse të premteve 
ai është miku im i ngushtë dhe na mjafton vetëm një 

shikim për t’u kuptuar. 
Të premtet janë ditë të lumtura për mua, jo aq për 

faktin se kam kohë për veten time, sesa për faktin se 
mund të jem në shtëpi dhe t’ia kushtoj veten familjes 
sime. Siç thonë, shtëpia nuk është një ndërtesë, por 
një ndjenjë  dhe të premtet e vërtetojnë këtë më 

shumë se çdo gjë tjetër. 
IZABELA MERA XII- C


MOTRA

Motra është dikush që ju gjendet gjithmonë pranë kur 
keni ndonjë problem.

Motra ju bën të qeshni dhe të qani.
Motra është dikush që i pëlqen të zihet me ty.

Motra është ajo që qëndron me ty në të gjitha uljet 
dhe ngritjet e tua.

Motra ju bën të kujtoheni se kush jeni me të vërtetë.
Motra është dikush që është gjithmonë aty për të 

gjitha gëzimet e trishtimet e tua.
Motra është reale .

Motra kurrë nuk do të shtiret.
Motra është personi më i afërt që e çmoj dhe e mbaj 

çdo ditë në zemrën time.
UARDA MUHARREMI XII- C
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GJITHÇKA
Familja është një burim i pashtershëm dashurie, lumturie 

dhe mirëkuptimi. Familja është suport gjatë arritjeve 
të tua më të mëdha,por edhe kohëve të tua më të 
vështira.Familja është ajo që të pranon ty me gjithë 
dobësitë e të metat e tua. Familja është gjithmonë 

e dedikuar në lumturinë tënde dhe përpiqet në 
maksimum për ta arritur atë. Familja është gjëja më 
e rëndësishme në jetën e një njeriu dhe gjëja më e 
mrekullueshme gjithashtu. Familja është gjithçka për 

njeriun.

AMANDA DERVISHI XII- C


FALEMINDERIT 

Familja është gjëja më e shtrenjtë që mund të ketë 
dikush. Ajo është gjithçka për fëmijët, e gjithë bota jonë. 
Familjarët tanë janë gjithmonë aty kur kemi nevojë për 
ta, shpatulla ku mund të mbështetemi kur gjërat bëhen 
të vështira. Me familjen kemi krijuar dhe vazhdojmë të 

krijojmë kujtimet tona më të çmuara. Me të ne ndajmë 
histori nga më të ndyshmet. Ata na duan pavarësisht 
gjithçkaje. Në mes të familjes ndihem e mbrojtur dhe 
mund të jem vetja ime. Ndaj dhe dua të falenderoj 
familjen time për mbështetjen që më ka dhënë dhe 

vazhdon të më japë. 
DENI HUQI XII- C 
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Familja është aty ku jeta fillon dhe dashuria kurrë 
s’mbaron. Vatra e ngrohtë familjare, ku rritemi e çdo 

ditë ndihemi të sigurt.Askush nuk mbetet pas apo 
harrohet.Familja është bekimi më i madh që na është 

falur.
KLAJDI KALLMETI  XII- C


GJËRAT MË TË RËNDËSISHME

Gjërat më të rëndësishme në jetë janë familja dhe 
dashuria. Respekti i ndërsjelltë dhe mirëkuptimi janë 

themelet e harmonisë familjare. Nuk mund të mendoj 
asnjë nevojë tjetër që në fëmijëri, po aq të fortë sa 
mbrojtja që ofron streha e familjes. Unë kam lindur 

nga dy prindër të jashtëzakonshëm që më kanë falur 
botën e tyre që ditën kur erdha në jetë. Ky që unë 
jam sot është falë tyre, falë edukatës që më kanë 
dhënë, falë mendimeve dhe fjalëve të ngrohta që 

të shtyjnë të ecësh përpara edhe atëherë kur të 
duket bota përmbys. Më kanë dhënë dritë atëherë 
kur rrugët dukeshin të errëta dhe pa mbarim, më 

ndaluan të gabuarën dhe më udhëhoqën drejt së 
drejtës. Është familja ime që më bën të besoj se jeta 
është e bukur pavarësisht rrethanave dhe se çdo gjë 

mund të rregullohet me punë dhe vullnet. Prandaj 
them se ndihem i privilegjuar në këtë familje e cila 

luan një rol tepër të rëndësishëm në jetën time. Çdo 
rast është i rëndësishëm dhe si të tilla i vlerësojmë, së 
paku ato biseda shumë të këndshme dhe me shumë 
të qeshura, momente që s’mund t’i ndërroj me asgjë 

në botë.
 JOAN METALIU XII- C
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MBËSHTETJA MË E MADHE
Kur më pyesin, se kush është gjëja më e rëndësishme 
dhe e çmueshme në jetë, përgjigjem pa hezituar dhe 

them familja.
Familja, për mua (dhe shumë të tjerë), është vendi 

më i ngrohtë në botë dhe që më fal dashuri pafund. 
Lidhja ime me familjen është aq e fortë sa askush 
nuk mund ta thyejë. Ajo është ndërtuar mbi bazat 
e dashurisë, mirëkuptimit, lumturisë e besnikërisë. 

Këto elemente harmonizohen me njëra-tjetrën dhe 
formojnë një ambjent me energji tepër pozitive. Me 

familjarët unë ndihem vetvetja, pa vendosur kufij 
sipërfaqësorë. Familja më pranon kështu siç jam dhe 

më fal dashuri në  formën më të pastër. 
Pas çdo dite të lodhshme ose të vështirë, familja 

është aty për të na çlodhur e ngushëlluar. Për çdo 
dhimbje, familja është shërim. Për çdo lot, familja 
është buzëqeshje. Pas çdo rrëzimi, familja na jep 

dorën për t’u ngritur. Familja është mbështetja jonë 
më e madhe.

 
BRENDI ÇELA XII- C
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PRINDËRIT E MI
Jetën ma kanë falur 

ata që sot shumë i dua 
ata janë dritë ,

janë paqe në ketë jetë,
janë thesar i çmuar 

e kjo dashuri kurrë s’ka përfunduar. 
Prindërit janë ata që mua më kanë rritur 

do  të doja me gjithë shpirt 
që dashurinë që ndiej per ta të jetë e ditur .

Janë qetësi e shpirtit 
 veç harmoni na sjellin ,

janë gjëja me e shtrenjtë 
zemrën veç me gëzim na e mbeshtjellin. 

Shumë i adhuroj 
se e meritojnë 

janë lumturi e madhe 
 veç vdekja mund ta ndalojë .
Gjithmonë kam për t’i dashur

se vërtet e meritojnë 
janë paqja më e madhe

që kurrë s’mund të përfundojë.     
INDRIT CANI XII- C
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DASHURI E VULOSUR

Gjëja më e rëndësishme në jetë, thesar që nuk ka 
çmim.

Që në momentet e para të jetës jemi të rrethuar 
nga dashuria e prindërve, ndiejmë ngrohtësinë dhe 
përkushtimin e tyre që na shoqëron në rrugëtimin e 
jetës. Familja është ajo streha ku gjejmë qetësi dhe 

dashuri pa kushte. Është oazi i qetë ku ne jemi vetvetja.
Në familje shprehemi lirshëm, sepse është dikush që 

na dëgjon, na këshillon, na mbështet. Është familja, ajo 
që na rrit dhe na mëson si të përballojmë jetën. Është 
drejtimi që na jep ajo për të qenë të ndërgjegjshëm 

dhe për të përballuar vështirësitë e jetës.
Familja ështe dashuria e vulosur në zemrat tona dhe 

që nuk na braktis asnjëherë.
HERA HOXHA XII- C


 

MOTRA IME
Motra ime fytyrëbukur,

e pranverës më e bukura flutur.
Më e shijshmja qershi e verës

në dimrat e jetës m’i fal ngrohtësi zemrës.
Në vjeshtra bajate ku çdo gjë,

me ngjyrë ndryshku është mbeshtjellë.
Veç motra zemrës sime,

ylber lumturie m’i sjell.
MARTIN SULA XII- C 
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Familja është aty ku jeta fillon dhe dashuria kurrë s’mbaron.
Asnjë familje nuk është perfekte...

Zihemi, debatojmë ... madje në disa raste as nuk i flasim 
më me gojë njëri-tjetrit, por pavarësisht të gjithave, familja 

është familje! Është vendi ku gjithmonë do të gjesh 
dashuri.

MEGI ELEZI XII- C


TEMPULL 

Si tempull i shenjtë familja të udhëzon,
Porsi pemë e lashtë hijerëndë qëndron,
Dorën të zgjat kur gjithçka perëndon,

Derën e mban hapur edhe kur gabon.

MAJLA SULEJMANI XII- C


STREHA E VJETËR

Në çdo çast s’do jesh kurrë vetëm,
Kur shkëlqimi të braktis ,

Kur nga bota mbetesh heshtur,
Është familja që ndihmën stis.

Aty gjen ti qetësinë,
Rritur je me ledhatime, 
Aty çastet do jetojnë,  

Bashkë me ty si në kujtime.  
Do shtegtosh, do rritesh nesër

Jetës ballë do i shkosh,
Por ngado që të largohesh,
Strehën e vjetër do kërkosh 

 BEKIM PICARI XII- C



199

FILLIM DHE MBARIM
Të  kesh familje do të thotë të jesh i bekuar përjetë 
me dashuri, mbështetje, dashamirësi dhe besnikëri 
në këmbim të asgjëje. Prej familjes ti mëson vlerat 

dhe parimet që të bëjnë  çka je. Në familje kthehesh 
kur jeta bëhet e ashpër dhe me familjen dëshiron të 
ndash buzëqeshjen. Familja është një rreth i fortë që 

rritet pafundësisht. Jeta fillon dhe mbaron me të. 
SERXHIO BICA XII- C


E SHENJTË DHE E SHTRENJTË

Të flas per familjen time është pak e veshtirë sepse 
forca e fjalëve nuk e përshkruan dot se sa shumë 

dashuri kam për të. Eshtë ndër gjërat të cilën e kam 
në mendje gjatë gjithë kohës. Mendoj për prindërit e 
mi të cilët akoma sakrifikojnë për mua. E kush do ta 
bënte një gjë të tillë përveç tyre. Mendoj për motrat 
dhe vëllezërit e mi. E me kë do të kaloja kohë më 
të bukur se me ta. Nuk mund ta përshkruaj se sa e 

shenjtë dhe e shtrenjtë është ajo për mua. Do të bëj 
gjithçka për ta dhe e di se do t’i dua gjithmonë.

BESNIK PICARI XII- C
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THELBI I JETËS
 Do të flas pak pak për gjënë më të shtrenjtë në jetën 

time, familjen. Çfarëdo fjalësh të përdorja për t’i 
përshkruar, do të ishin të pamjaftueshme për të shprehur 
çfarë zemra ime ndien për ta. Thelbi i jetës, kuptimi i saj, 
thesari më i çmuar, dashuria më e madhe, gjithçka për 
mua. Mund të vazhdoja pa fund, me shumë kënaqësi, 

por në fillim dua t’ua  prezantoj.
  Do të filloj me mamanë time, personi të cilit i 

detyrohem çdo gjë që jam dhe do të jem ndonjëherë. 
Superheroina ime. Një bekim për mua. Personi më i bukur 

që njoh si në pamje, ashtu edhe në shpirt.
  Unë kam një shok të ngushtë prej trembëdhjetë vitesh 

tashmë. Ai është vëllai im. Fëmijëria ime është e mbushur 
me kujtime të ëmbla, lojëra  dhe aventura nga më të 
ndryshmet dhe më të çmendura falë tij. Youtuber-i im i 

preferuar pa dyshim.
  Kalojmë te princesha ime e vogël. Motra ime. 

Bukuroshja që ndan të njëjtin pasion me mua për 
makiazhin dhe veshjet. Nuk do t’i zëvëndësoja me asgjë 

puthjet dhe përqafimet e saj të ëmbla.
  Nuk mund të lë pa përmendur dhe prindërit e dytë për 
mua, gjyshin dhe gjyshen time. Janë ata që më kanë 
qenë pranë gjithmonë, që nga hapat e parë, ditët e 

para të kopshtit e shkollës, duke u përkujdesur për mua, 
duke më këshilluar e mësuar. 

Disa nga momentet e preferuara të javës sime janë 
drekat tona së bashku, për atmosferën dhe ndjenjën e së 
cilës nuk mund të them gjë tjerër veçse plot dashuri dhe 
ushqim të mrekullueshëm nga shefi im i preferuar! Jeta 

nuk do të ishte kaq e bukur pa ta.
  Ka dhe një person që ndan po të njëjtin pasion me 
mua, por kësaj radhe për gjuhët e huaja. Është daja 
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im. Shembulli im i një njeriu të suksesshëm, jo vetëm 
në arsim dhe karrierë, por mbi të gjitha në familje. 
Ai është babai i mrekullueshëm i kushërirës sime të 

vogël, që dhuron vetëm buzëqeshje dhe belbëzime 
plot ëmbëlsi.

  Këta persona janë më të rëndësishmit në jetën time, 
janë busulla që më tregon drejtimin e duhur, inspirimi 

për çdo arritje, ata me të cilët do të doja të ndaja 
çdo ëndërr, buzëqeshje, lojë.

SUADA ZAHIRI XII- C


Nuk ka vend më të pëlqyer se vatra familjare.

Aty ndihesh i sigurt nga bota e ashpër. Familja është 
ngrohtësi që të bën të ndihesh mirë me veten. Gjëja 
më e rëndësishme, më saktë e gjithë bota ime është 

AJO. 
SILDI BABQORRI XII- C
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