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Poezitë e këtij botimi janë shkruar nga të rinjtë e Mitrovicës. Fëmijët dhe adoleshentët
prej 8 deri në 19 vjeç janë ftu me shkru poezi tuj u përgjigj këtyre temave:
Ëndrrat e së ardhmes
Për çka ëndrroj? / Çka shoh në ëndërr?
Prej çka krijohen ëndrrat?
Gjithsej 16 poezi të pranuara, po i sjellim të pa redaktuara ashtu qysh siç na janë
dërgu neve.
Në këtë kohë pandemie, le të ia lejojmë vetes të ëndërrojmë të gjithsë së bashku!
Kjo nismë është ndërmarr nga
Hapësina Shoqnore për Dekonstruksion
ssd.mitrovica@gmail.com

Sledeću poeziju su pisala deca i mladi iz Mitrovice, od 8 do 19 godina starosti. Bili su
pozvani da pišu poeziju koja odgovara na ove teme:
Snovi o budućnosti
Od čega su stvoreni snovi?
O čemu ja sanjam?
Primili smo 16 pesama koje vam ovde predstavljamo kao što su nam bile poslane,
bez uređivanja. U ovim vremenima pandemije, dozvolimo si da zajedno sanjamo!
Ova inicijativa je pokrenuta od strane
Društvenog Prostora za Dekonstrukciju
ssd.mitrovica@gmail.com

The following poems were written by the youth of Mitrovica. Children and teenagers
from 8 to 19 were invited to write poems answering to the following themes:
Dreams of the future
What are dreams made of?
What do I dream about?
The 16 received poems are presented to you as they were to us, without editing. In
these times of pandemic, let’s allow us to dream together!
This initiative was launched by the
Social Space for Deconstruction
ssd.mitrovica@gmail.com

Për çka ëndërroj?
Ëndërroj qe bota te kthehet ne nje parajsë
Dhe shpirti i njerzëve te jetë me i paster se loti,
dhe te gjitha fytyrat e tyre te janë te bukura si
hëna dhe te ndritshme si dielli
Ënderroj qe femijet te jen fëmijë, dhe të rriturit te rritur.
Ëndërroj ta shijojme natyren dhe jo teknologjine.
Ëndërroj të mos jemi të lënduar kurr dhe të jemi
gjithmonë te lumtur ashtu si lulet e pranveres qe
lulëzojne me ngjyra të bukura
Ëndërroj te trimufojë motër-vëllazëria e mos të kemi inat
e ta ndihmojmë njerin tjetrin ashtu si
dielli qe na ngroh e hëna na ndriqon në erresire
Ëndërroj të mos ket vdekje e sëmundje e të jemi gjithmonë
shëndoshë
Ëndërroj te zmadhohet dashuria shumë e shumë e të mos
tradhtoj askush
E ëndërroj e ëndërroj ...
- Valentina Hasani

Snovi…
Zažmuri i pusti
Da san oči ti sklopi.
Da on te povede
Daleko od jave
Negde gde zelena polja
šume i rijeke, zateče
Da se pojave.
A onda pomisli na mene
šapatom svojim
Ime moje reci
I čekaj da se srce tvoje,
Ni iz čega me tvori,
Da tu kraj tebe,
I Samo za tebe
Mene stvori.
Ali ako u snu, ti mene
Ne nađeš,
Tada srce svoje.
Ti zauvek zatvori za me
I ne čekaj da prođe noć
I ne deli sama tame.
- Semin Demirovic, 13

Pse àndrrojë?
Fiqirimi i parë që m'vjen n'mend,
arratisja e vetme në nji botë mëshire,
liria qe mi 'ep ajër mushkërive,
asht ngushëllimi i vetëm që kam!
Ura lidhëse e copëzave t'zemnës,
vend i harrnimit t'plagëve t'mia.
Asht bota fëmijnore,
dashunia e parë,
fryma e lirë,
lumi i mëkateve t'mia,
jam unë pa djallëzi,
bota plotë hijeshi!
Rrnoj' n'andërr
se aty asht jeta!
- Agnesa Bajrami, 18

ŽIVOT
Prvo, život nas očara:
U njoj je sve toplo, cielo joj se srce grije
I poput primamljive priče,
Naš miran um njeguje.
Nešto plaši izdaleka Ali u ovom strahu, zadovoljstvo:
Zabavija maštu
Što o čarobnoj avanturi
Noćna priča o starcu.
No, zaigrana obmana će završiti
Navikli smo na čuda.
Zatim - sve lijeno gledamo,
Zatim - i život nam je paslao:
Njezina zagonetka i demantiranje
Več dugo, staro, dosadno,
Poput prepričane bajke
Umorna prije sat vremena spavanja.
- Ajla Januz, 12

ËNDËRRAT
A thua nga vijnë ëndërrat?
Që ta tregojnë të ardhmen,
që të detyrojnë të punosh,
që veten ta gëzosh.
Unë ëndërroj të jem dizajnere,
t'i dekoroj ca shtëpiza
e të ngjyrosë korniza,
dhe të gëzohem për këtë që arita.
Xhaxhai më tregoi artin,
gjëja që tani me pasionon.
Më pëlqen të ngjyros e të njollosë,
Pasi arti më bën të lumtur.
Sa shumë dua të flasin për mua
e të më mbështetin për këtë që dua.
Për familjen dhe shoqërinë po flas.
Këta më mbështetën deti tash.
-Merjem Kabashi, 10

Për çka ëndërroj unë?
Unë ëndërroj për të dashurën
Mitrovicë
Ëndërroj një ditë atë ta shohë të lirë.
Ëndërroj një ditë njerëzit të jenë me mëshirë.
Ëndërrojë që një ditë atë ta shohë të pastër e të mirë.
Ëndërrojë që një ditë atë ta shohë duke i buzëqeshur sytë.
- Rubina Islami, 11

Ceo svet u transu živi
retko se danas ko kome divi iskreno nema ni za šta jer svako danas radi
svašta.
Retko kome može i da se zavidi
niko se svojih postupaka i ne stidi
poludeo je i onaj koji nije hteo
sav mu se život na grehove sveo.
Svet ceo da se obiđe
ne može da se naiđe
na osobu normalnu
i iole moralnu.
Ništa od ljudskosti nije ostalo
svo ono dobro doba je u zaborav postalo
sad živimo u nekom drugačijem dobu
gde ni pokojnik nema mira u svom grobu.
Tvoji koraci nedostaju
Stalno si pored moje kuće prolazila
uvek bi mi se pozdravila
kada bi bila sama ili ne
meni prijalo bi kad vidim te.
U grad sada drugim ulicama odlaziš
mojom ulicom više ne prolaziš
tvoji koraci nedostaju
što za njima mirisni tragovi ostaju.
Shvati već jednom ti
nemaš šta izgubiti
ako mi srce daš svoje
ja bolje paziću nego ovo moje.
Nemoj me izbegavati
ja jedino pravu ljubav ću ti davati
svi ostali samo žele provod
kako bi za priču
imali dobar povod.
- Sead Vejsilovic

Ëndrra e së ardhmes!
Stine pranvere,
Mengjes i kthjellet,
Ere qe fryen lehte,
Mbi lule Levander
Rreze dielli qê ndriqojne
Mbi qatit e shtepive
Eshte ajo enderra qe e
Quaj lule e qelur ne
koken time
Aroma e asaj êndêrre
Ku vetem une mund ta
ndjeje
Bukuria e asaj êndêrre
Ku vetem une mund ta
shohe
Vlera e asaj endrre
Ku vetem une mund ta
di
Ajo enderr ku une gjeje
veten
Ku mund te them lirisht
se jam e lumtur
Aty ky gjej nje qetsi te
madhe
Qe me mbush plot me
dituri
Ajo enderr qe ne
mendjen time lundron
sa detra pa fund krijon
- Sara Hajdini, 14

Per cka enderroj?
Dua qe endrres time zeri t’i degjohet.
Eshte nje enderr lirie, nje enderr unike.
Do te jem shkalla juaj, ndihme qe t’ia dilni.
Shoku juaj besnik qe ju te flisni.
Nje enderr e embel, gjithqka qe une dua.
Aty ku une perpiqem te ngroh, akullnajat e frikes suaj.
Per cdo kthese qe me percjelle, atje tek ju perseri do te jem.
Do ia dalim si enderr e embel fundin t’ia ndjejme.
Rrokje, fjale, fjali t’i shprehim pa asnje pengese.
Autizmi nje e vecante madheshtore, nje enderr per tu realizuar le te
mbete.
Ashtu sic eshte nje enderr me plote shprese!
- Verona Haxha, 17

Çka shoh në ëndërr
Shoh te ardhmen
Te shkuaren e harruar
Dhe te sotme te mjeren
Shoh si njerezit te shesin
Shoh si fiton interesi gjithmon
Shoh tradhetaret e te pa ndershmit
Duke folur per moral
Shoh ca nena pa fëmijë
Ca fëmijë pa nena
Shoh shkolla pa nxënes
E nxënes pa libra
Shoh qka nuk shprehet
E mbi te gjitha
Shoh misterin e jetes
Qe pret te zbulohet
- Anisa Dibrani, 15

Për çka ëndërroj ?
Ëndrra s’është iluzion
As tezë e thurrne mbi hipoteza
Është diqka që sheh çdo natë
Për ta përmbushë me djersë punon.
Ëndrra është ajo që të mban gjallë
Të lësh gjurmë sa t’është jeta
Mos të flesh me net të tëra
Ëndrrat mos t’i marrë era.
Për çka ëndërroj?
Çka dua n’këtë jëtë ?
Veq të rri, të shëtitem si një e mjerë
Kam ëndrra që vlejnë më shumë se gjumi
Kam një ëndërr, një ëndërr të madhe kam
Njerëzimit dua t’ia kthejë vlerat !
- Sumeja Demaj, 18

Çka shoh ne ëndërr?
Kur dielli perëndon dhe
qielli shëndrrohet në një
errësir te plotë,
nganjëherë me hënën
dhe yjet
që shpesh duket sikur
zemërohen me ne këtu
posht dhe nuk dalin fare.
Fillon nje ëndërr
Një ëndërr plot aventurash
Një ëndërr plot kënaqësi e
një ëndërr përplot makthe.
Pikërisht atëher filloj ta shoh
Atëher kur duket se
gjithqka po shuhet
dhe gjendesh i vetëm në
nje botë krejt tjetër
Nganjëher udhëtoj në
det dhe ndëgjoj muzikën e ujit.
Është aq e bukur saqë në
ato momente ke ëndërr
të jesh flutur

Një flutur që te vizitosh
të gjith botën.
Që te mund të ndjesh
kënaqësin e eres përgjat
brigjeve të larta
Nganjëherë duket sikur
duke fluturuar ajo flutur,
duke u kënaqur me
muzikën dhe erën
Papritmas vdes dhe
askush me nuk ja hap derën.
Nuk ka më nga ikën
sepse dera është mbyllur,
as nuk ka nga vrapon,
por
mua më duket se
gjithqka zhduket kur këndon.
Ëndrrat e tilla nuk i kam
shum qefë,
po kur botën udhëtoj e
mund të jem e lirë edhe
atëherë kur lind dielli ne
mëngjes ditën qôj më mir.
-Vjosa Arifi, 15

Snovi o budćnosti
lako sam dete, razmišljam o tebi svete,
kada bi svi veliki ljudi manje bili ludi,
pa da ukinu ratove i zaustave satove,
da u miru život provedemo,
da pružimo ruku ruci,
ne da se radujemo tuđoj muci.
Svet se okreće, tako i točak sreće.
kad smo gore, pomozimo onima dole,
to je formula da svi budemo srećni.
lanac osvete prekinimo mi,
hej vi odrasli, naućite nešto od nas dece,
ruka ruci, to je tajna sreće.
- Zara Ugljić

Ëndrra ime
Ëndrra ime është
të bëhem futboller
Të luaj me top
por si një skifter
Syrin e mprehtë
ta kem si shqiponjë
Të godas në rrjetë
dhe gol të shënoj.
- Rijad Fejza, 9

Ëndrrat e së ardhëmes
Ju nuk mund të më shkruani qfarë të doni..
Me gënjeshtrat tuaja të hidhura, të përdredhura,
Ju mund të shkelni në shumë papastërti
Por përsëri, si pluhuri do të ngrihem.
Më mërzit mendje madhësia juaj ..!
Pse jeni të mbushur me errësirë..?
Unë eci sikur jam në lumin Iber,
me sytë e përloturë drejt së ardhëmes sime
Ashtu si hëna dhe si dielli,
Me sigurinë e baticave dhe zbaticave
Ashtu si rrezet e diellit që burojnë nga lart,
do të ngrihem nga kjo ënderr..!
A donit të më shihni të thyer?
Koken e përkulur dhe sytë e mbyllur ?
dëshprimi që bien poshtë si pika loti.
E dobësuar nga thirrjet e juaja të si pa shpirt.
A ju ofendon ëndrra ime?
A nuk e merrni atë si obligim shpiritror
Sepse unë qeshi se kam miniera ari në ëndrrat e mia
ashtu si Trepça me ari, jam me horizonte e mbushru nga deshirat
e mia drejt së ardhëmes

Ju mund të më qëlloni me veprimet e juaja,
Ju mund të mi mbyllni sytë
Ju mund të më vrisni me urrejtjen tuaj,
Por përsëri, si ajri, do të ngrihem...
ju vjen si befasi..?
Se unë vallëzoj sikur kam diamante
Në ëndrrat e mia...
Nga historia e kaluar e lavdishme do të
Ngrihem
Nga një e kaluar që është e dhimbëshme do të
Ngrihem
Lënia pas ditët e urrejtësej dhe frikës, do të
Ngrihem
Në një agim që është mrekullisht i qartë për mua do të
Ngrihem
Duke sjellë dhuratat që paraardhësit e mi kanë
dhënë për vendin dhe mua,
vetëm të mi plotësojn ëndrrat e mia...
Pra unë jam ëndrra dhe shpresa e
paraardhësëve të mi...
Prap do të ngritem përeseri...
- Erina Ferati, 9

Snovi
Snovi Snovi…
U snovima smo svi isti,
i oni koji su srećni i oni koji su tužni,
i oni bogati i oni siromašni,
i oni zdvavi i oni bolesni…
U snovima možemo obići ceo svijet pa i više,
jer snovi sve trpe…
Kao papir kad pjesnik pjesmu piše.
U mojim snovima nema mjesta za strah i suze,
Rat i bijedu, za zlo i patnju…
Zato ću uvjek pratiti moje snove,
jer u njima sve može biti bolje!
- Ensar Ademi
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