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Mami
Që në momentin e parë që unë mbërrita në këtë botë, që në frymëmarrjen time të parë, që në përpëlitjen
e parë të syve të mi, une u gjenda në krahët e njeriut që unë dua më shumë se askën tjetër. U gjenda në
duart e personit që pas pak do të bëhej epiqendra e botës sime. Cdo herë qe qaja, arsyeja ishte ajo. Cdo
herë që qeshja, komikja ishtë përsëri ajo. Sa herë që unë rrëzohesha, nëna ime vraponte e frikësuar për
të më ngritur, sa herë që sëmuresha, nëna ime ishte e gatshme të sakrifikohej për mua. E pse të mos e
dua unë një njëri të tillë? Pse mos të jetë ajo njeriu më I rëndësishëm për mua, kur unë gjithë jetën e kam
parë me sy admirimi, ku une gjithë jetën jam përpjekur t’I ngjaj sadopak, jam përpjekur në hapat e saj?
Nëna ime është njëri i thjeshtë, me karakter të fortë, herë autoritar dhe shpesh herë zemërbutë, ashtu si
vetëm zemra e një nëne di të sillet. Nëna ime gjithmonë ka qenë shumë e drejtë me të gjithë. Ne asnjëherë
nuk ka ditur të na ndajë e të na vecojë njëri nga tjetri.
Ajo në pamje të parë të lë një përshtypje si një person me karakter të ashpër, por në të vërtetë është krejt
e kundërta. Ajo gjithmonë qesh. Kjo ndoshta është dhe arsyeja e rrudhave të himta që I janë krijuar në
pjesën e syve dhe dhë të faqeve. Nëna ime është thinjur pak, ka kaluar kohë të gjatë… apo problemet dhe
mendimet kanë bërë që ajo të thinjet? Për mua rëndësi ka që më ka rritur me shumë dashuri dhe përkujdes. Cdokush në këtë botë, po ta pyesësh për nënën, do të flasë me fjalët më të mira, por unë mendoj se
dashurinë e madhe që unë kam për nënën time nuk ka fjalë ta përshkruaj.
Cdokush thotë se nëna e tij është më e mira në botë, por unë vërtetë mendoj se nëna ime e përmbushur
detyrën e saj në mënyrën më të përsosur. Prandaj dhe është më e mira në botë…
Migena Selba

Të jesh nënë
Të jesh nënë është gjëja më e bukur që egziston. Të lindësh, të rritësh fëmijë është kënaqësi
e madhe për një nënë. A ka lodhje më të madhë
sesa të rritësh fëmijët, të kujdesesh për ta, t’I
lash, t’I edukosh, t’i mësosh, duhet durim dhe
një kujdes tepër I madh që vetëm zemra dhe
shpirti I një nëne mund t’ja dalë mban. Një
nënë nuk mërzitet kurrë me fëmijët e saj, por
ajo gjithmonë përpiqët t’i bëj të lumtur ata. Do
që ata të ndihen krenar për të. Edhe kur ata
bëjnë gabime, ajo gjithmonë iu jep kuraj dhe
I mbështët që të kalojnë sa më lehtë gabimin
e bërë. Prandaj të gjithë ata që I kanë nënat, ti
duan dhe ti respektojnë ato deri në pafundësi,
sepse nënat janë gjëja më e çmuar që egziston
në këtë botë.
Jurgen Bana

Poezi për nënën
Sa larg që je mi sa larg!
E shtrenjta ime që s’të kam pranë.
Zog do të bëhesha nëse mundja dhe të vija
Të prekja ato duart e vyshkura,
Të puth ato sy dhe të heq dhumbjen
Që është mbledhur aty.
Të të freskoj ballin kur ti je sëmurë,
Oh krijesë e brishtë dhe e lodhur
Oh idhull I jetës sime
Qe mban një mal me vuajtje
Heroina e një jete të pamëshirshme.
Jurgen Bana

Për nënën time…
Nënë, të detyrohem për gjithcka. Ti je e vetmja që ke duruar të qarën time në mës të natës dh eke sakrifikuar orët e gjumit për tu kujdesur për mua. Ti me atë dashurinë tënde të ëmbël, më ke veshur, më ke
zhveshur, më ke larë dhe nuk je lodhur aspak. Prej teje kam mësuar se cdo të thotë të duash një mashkull
dhe të vlerësosh të qënurit femër. Ti më ke treguar sekretet e jetës, si të jesh e sjellshme, e dashur apo
indiferente. Ti më ke mbështetur kaq e kaq herë, edhe kur të gjithë ishin kundër meje, më ke falur cdo gabim, sikur të mos kishte ndodhur. Nënë, ti më ke përgatitur si të jem: shoqe, vajzë e dikujt, bashkëshorte,
nënë dhe si femër mbi të gjitha. A thua të ketë gjë më të bukur në botë kur ti rrethohesh nga familja jote,
e vecantërisht nga nëna. Ajo më lindi e rriti, me një fjalë ajo më edukoi. Nuk thuhet kot se “ xheneti për
fëmijën është nën këmbët e nënës”. Është e vërtetë që lulet e saj sjellin lumturinë ne zemrën e fëmijës,
sjellin këngën e bilbilave nga zëri I dashurisë së saj. Oh, ajo dora e artë, kur më përkëdhel, të duket sikur
të ngroh një diell. Fjala “nënë” falë miken më të dashur “dashurinë”. Fjala e parë që thashë unë, ështe fjala
nënë. Kur jam afër saj ndjej lumturi, kur jam larg saj ndjej mall. Ajo më mësoi si të sillem, më edukoi si
të jem e ndershme. Ajo nga gjuha e saj nxjerr nektarin përplot këshilla e udhëzime. Nëna pra është më
e vlefshmja në jetë. Unë ju them “Duajeni nënën”. Dua të tregoj se dashuria për nënën dhe këto fjalë do
burojnë gjithmon nga zemra dhe nuk do përfundojnë kurrë deri sat ë vdes, do shkruaj për nënën.
Ornela Tafani

Nëna
Nëna më lindi, më rriti dhe më edukoi. Ajo më mësoi si të sillem, më mësoi si të jem e ndershme.
Është gjëja më e bukur kur ajo të përkëdhel dhe ti ndien aromën e saj të mirë. Fjala e parë që unë
kam thënë ishte fjala nënë. Ajo ka duruar të qarat e mia, ka sakrifikuar orët e gjumit vetëm për mua.
Nëna me gjithë dashurinë e saj nuk është lodhur kurrë. Sa herë që jam afër saj ndiej gëzim dhe lumturi, ndërsa kur ndodhem larg saj ndjej mall. Nëna gjithmon më ka treguar dashurinë e saj që ka për
mua. Ajo më ka mbështetur gjithmonë, shumë e shumë herë, më ka falur cdo gabim që unë kam bërë.
Është heroina ime, mretëresha ime. Cdo fjalë për të është pak, pasi ajo meriton më shumë. Unë asnjëherë s’mund tja shpërblej për gjithcka që ka bërë ajo për mua, por do mundohem t’ia shpërblej me
sjelljen time, të jem nje vajzë e mirë dhe e kulturuar, pasi për të kjo është gjëja më e rëndësishme. E
falanderoj pa fund nënën time për sakrificat që ka bërë për mua dhe me gjithë zemër gjatë gjithë jetës
sime do ta dua. Fjalët nuk mjaftojnë për të, por me një fjalë e them që shtëpia pa nënë është errësirë,
sepse ajo ndricon kur është Brenda saj. Faleminderit Zot.
Emanuela Diku

Nëna ime

Nëna ime

Nëna ime,

Nëna ime më ka mësuar që gjithmonë të përpiqem
më të mirën time, t’i trajtoj të gjithë në mënyrë
të barabartë, të mos heq dorë kur gjërat bëhen të
vështira. Ajo më thotë që në cdo kohë të jem e sinqertë, se në fund gënjeshtrat gjithmonë të lëndojnë.
Ajo shtyn rëndësinë e familjes dhe të mësoj shumë,
të bëhem dikush në jetë. Kur unë marr një vendim dhe ajo pajtohet me të, por siguron që unë të
marr vendimin e duhur e të jem e lumtur. Ajo më
ka mësuar të drejtën nga e keqja dhe më ka mësuar gjithashtu se cfarë është respekti. Ajo është nëna
ime, ndikimi më I madh në jetën time, e jo vetëm si
një nënë por edhe si një shoqe. Nëna ime gjithashtu
më ka mësuar të jem e lumtur me veten time. Asgjë
nuk konsiderohet më mirë se një nënë, dashurinë
dhe respektin e saj.

Më ke rritur,
Më ke falur dashuri.
Zemra jote e përjetshme,
Dhe e mirë si një flori.
Ti nuk më ke harruar kurrë,
Dhe asnjëherë unë ty.
E nuk do të harroj deri në përjetësi.
Ti je zemra ime e dytë,
Dhe shpresa ime e parë,
O nëna ime e mbarë.
Sidorela Banja

Sidorela Banja

Nëna ime, nëna ime
Dashuria ime, përkedhelja ime e dëshiruar.
Nëna ime, zemra ime
Buzëqeshja ime e preferuar.
Nëna ime, jeta ime
Thesari im më i çmuar.
Esolda Duqi

Nëna
Gjithmonë e më tepër cuditem
Si dola nga barku yt,
Dhe ti je nëna ime, e pafajshme
Dhe lotët i ke të brishtë.
Ti që u plake e që pikëllimi të ndjek si urith
Pikërisht kur liria hap një shteg,
Por ti je një ëngjëll e pafajshme
Që të fal vetëm dashuri
Andrea Duqi

Dedikuar nënës
Nënë, yll për ty cdo ditë duhet të jetë festë
Për ty që si një diell ndricon nga mbrëmja në mëngjes
Për të të përshkruar ty do ti mungonin fjalët dhe poetit më të mirë
Ti je e vetmja rreze drite që ndricon në errësirë.
Për 9 muaj më mbajte në bark
Me sytë e tu e shihja dhe unë botën rreth e qark
Më sole në jetë me mund, më ushqeve me gji
Më rrite me frymën e së mirës dhe me dashuri.
Më mbyte në prehër, më vure n gjumë
Nënë ti je njëriu që dua më shumë
Ke vlera të mëdha dhe durim pa kufi
Eh nënë sa dua të bëhem si ti.
Të të ngjajë për forcën, zgjuarsinë dhe karakterin tënd humuan
Por sado që përpiqem, e di që kot e kam
Sepse ti je nga ato nëna që vetëm me një fjalë të qetësojnë
Vetëm me një prekje, direct gjithë dhimbjen e largojnë.
Duart e tua të plasura nga punët pa pushim
Prapë kanë prekjen më të butë, sepse janë duart e tua ëngjëlli im
Sytë e ty të përvuajtur që paskan pasur lot pambarimisht
Përsëri e kanë shkëlqimin e jetës, sepse ti je nënë sigurisht.
Erla Qardja

8 Marsi
Gëzuar 8 Marsin
Po të uroj,
Se për ty
Unë po gëzoj
Një dhuratë do të
Dhurojë e 8 Marsin
Me zemër e shpirt
Do të ta urojë.
8 Marsi Dita e nënës,
Që shkëlqen më shumë
Se drita e hënës,
Qënka ditë e bekuar
Që asnjë se ka harruar
Nëna ime e dashur
Të urojë gëzuar 8 Marsin
E qofsh e lumtur
Me gjërat që të përkasin.
Enxhi Tafani

“E dashur nëna ime”

Nëna

Shikoj sytë e tu

Nënë ! Është emër i shkurtër e me fjalë pak , por ajo ka kuptimin, më të madh të dashurisë , mëshirës dhe emocionit të
sakrificës dhe lumturisë . Nëna është e vetmja krijesë në botë që
jep pa patur qëllim të marrë, dhe as që pret kthim vlere për këtë.

Të mbushur me dashuri
Dhe mendimet më çojnë në fëmijëri
Të falenderoj për dashurinë
Që më fal.
Dritën që më jep dhe fjalët
E ngrohta që mbushen më ledhatojnë.
Të dua pafund nëna ime e dashur.
Gjëja më e shtrenjtë në botë.
Dashurinë që më jep ti,
Sdo e ndërroja me asgjë në botë.
Esolda Duqi

Nënë , ti je ajo e cila kushedi se çfarë kemi bërë e të bëjmë për
ty , përsëri nuk do të mundemi që të kthejmë bukuri e dhuratë
tënde.
Secili prej nesh ka nevojë për mbështetje , për çështje nga më
të ndryshmet. Dhe për këtë sigurisht që duhet një njeri i besueshëm dhe kush më mirë se prindërit mund ta mundësojnë këtë
gjë. Por pavarësisht kësaj nëna është ajo e cila i tejkalon të gjitha.
Nëna një nga personat më të rëndësishëm në jetën tonë. Ajo
na solli në jetë duke kaluar momente të vështira dhe të bukura
njëkohësisht , na rriti me shumë mundime dhe na bëri këto që
jemi sot. Nëna është ajo që na ndihmon të kapërcejmë ditë jo
shumë të mira për ne , duke na qëndruar pranë në çdo çast të
jetës dhe më e rëndësishmja duke mbështetur çdo vendim që ne
marrim në jetë.
Nëna është njeriu ku ne shprehim lirisht çdo mendim që kemi
duke na mbështetur shumë dhe duke na plotësuar çdo dëshirë
tonën me shumë përkushtim të madh dhe me shumë dashuri.
Faleminderit që na dhuron jetë e plot buzëqeshje!
Unejsa Banja

Nëna ime

NËNA

Në këtë ditë të nënës
Nga zemra të uroj
Nëna ime e dashur
Gëzuar festën sot

Fjala të dua, nuk mjafton për të shpërblyer gjithcka. Nëna, qënia më
e shtrenjtë në këtë botë. Sakreficat, janë të pafund vetëm që ne të jemi
të suksesshëm dhe ti përballojmë vështirësitë e jetës. Gjithcka vetëm
që ne të jemi të lumtur. Gjithcka që të bëhemi dikush në jetë. Ato janë
të gatshme ë sakrefikojnë vetëm për ne. janë gjithmonë modeste dhe
na japing forcë. Cdo levdatë e meritojnë në maksimum. Të bërtiturat
dhe acarimet ndaj tyre janë një gabim I madh, edhe pse nënat nuk ankohen asnjëherë port ë japing këshilla të vlefshme në jetë. Ne duhet
ti jemi mirënjohës për gjithë jetën. Ato thurin gjithmonë ëndrra dhe
pse shumicat nuk I plotësohen kurr. Arsyeja e cdo pike loti jemi ne.
Ato nuk I duan dhuratat e shtrenjta, sepse mjafton vetëm me dashurinë
që i dhurojmë ne. Jeta nuk na mjafton edhe sikur gjithë kohën ta kalonim me të. Afër apo larg, duhet ta duam gjithmonë nënën tonë. Ikemi
dhënë shumë premtime edhe pse nuk I kemi mbajtur ato. I kemi gënjyer shumë herë, edhe për gjërat më të vogla. Por… pranë vetes I kemi
kërkuar gjithmonë duke i thënë: Të dua mami!

Anis Muca

Vanesita Proga

Nëna ime e dashur
Unë të dua shumë.
Më shumë se kushdo
Në këtë botë
Ti për mua je kujdestar
Më ke rritur
Më ke bërë
Këtë që jam sot.
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