


Skllavëria ekziston ende dhe vret... Slavery still exists and kills…



Nuk e mbroja dot veten. Askush 
nuk do të mundte...

I couldn’t protect myself. Nobody 
wouldn’t be able…



 
 

 Dhuna, poshtërimi, frika të 
detyrojnë të bësh gjëra që nuk 

 do t'i bëje kurrë.

Violence, humiliation, fear force 
you to do things you will never do.



E humba veten time, e humba 
plotësisht......

I lost myself, I completely lost it…



Jam e ngrirë.. I’m frozen ..



Humba lirinë.. I lost my freedom..



Viktimë, abuzim, nënshtrim, gjithçka  
e shkruar në trupin tim...shenja që  
do t’i mbaj të veshura për gjithë 

 jetën. 

Victim, abuse,submisson, 
everything written on my body...
signs that I will keep on for all my 

life.



Le të mbetet pa emër kjo gjendje... 
 Është një zë në kokën e saj që 
 i kujton se përsa kohë ajo do e 

përballojë atë që e përndjek ...

 Let this situation unnamed...there 
is a voice in her head that reminds 

 her for how long she will endure  
 the  persecutor...



Frikë, dhimbje, tmerr i 
vazhdueshëm... 

Fear, pain, constant horror...



Ata mund të përdorin trupin tim, 
por në mendjen time unë jam e 

 lirë... unë mund të arratisem.

They can use my body,but in my  
mind I am free... I can escape.



Dikush të më ndihmojë... Somebody help me...



Ajo nuk e kishte njohur rëndësinë, 
 derisa ajo ndjeu liri!

She didn’t knew the importance, 
until she felt freedom.



Bashkë mund ta vrasim frikën..

Together we can kill the fear..



Të shkosh larg, të ikësh nga 
errësira...Të thuash “Mjaft”

Vetmia... reflektimet... Përse mua? 
Përse unë?

To go far, to leave from darkness... 
to say “Enough”

 Loneliness...reflection... Why me? 
Why I?



 Ka një ndryshim midis meje dhe 
teje. Ti ecën mes petaleve dhe 
thua: "Më vriten këmbët". Ndërsa 
unë eci mes gjëmbave dhe them: 

 "Sa i dua lulet". 

There is a difference between me  
and you. You walk among petals  
and say: "My foot hurts". While I 
walk among thorns and say: I love 

 flowers".



Heshtja ime është thirrja më e 
zhurmshme për ndihmë...

My silence is the loudest call for 
help...



Shpresa është jetë dhe jeta është 
shpresë. 

Hope is life and life is hope.



Çdo gjë vjen tek ju në momentin e 
duhur. Bëj durim!

Everything comes to you in the right 
moment. Be patient!



 Forca gjendet aty ku mbështetja  
të ofrohet në ditët më të errëta... 
tek një dorë që të mban fort me 
shpresën se ne do t'ia dalim...do  

t'ia dalim bashkë.. 

Strength is where support is offered 
in the darkest days ... to a hand 
that holds you  strong with the 

hope that we will succeed... we’ll 
do it together ..



Të lësh gjithçka pas shpatullave  
dhe mes pluhurit të harresës të 

 rizbulosh jetën dhe jo vetëm... 
 por njerëz që si ty kanë përjetuar 
 eksperienca të njëjta.

 To leave everything behind the 
showlders and among forgetfulness 

 dust to rediscover life and not    
only...but people that like you 

 had the same experiences.



E shkuara ime... një kujtim... ku secili 
gjen një interpretim. 

My past...a memory... where 
everyone can find an 

interpretation.



 Njerëzit ju frymëzojnë, ose ju 
largojnë. Zgjidhini ata me 

mençuri.

 People inspire you, or take you 
away. Choose them wisely.



Vetëm sepse jam i fortë 
mjaftueshëm për të përballuar 
dhimbjen, kjo s’do të thotë se e 

meritoj atë. 

Just because I’m strong enough to 
cope with pain, that doesn’t mean 

I deserve it.



Do të doja që në jetën tonë, të 
mos  bjerë më shi... 

Shi lotësh... shi malli... shi 
 ndjenjash....

 I would like that in our lives, 
wouldn't rain anymore ... 

Rain of tears...rain of longing...rain 
 of feelings..



Unë besoj në dashuri, gjithmonë...

I belive in love, always...



 Nëse një ditë ke ndërmend të më 
bësh për vete mos m'i zbrit yjet nga 
qielli, por fillo të më duash pak nga  
pak... pa frikë...pa pendim...pa 

 krenari...pa egoizëm.

 If one day you intend to make 
me yours, do not let the stars out  
of heaven, but start to love me 

little by little ... without 
fear ...without  repentance ... 

without pride ... without 
selfishness.



Erdha përsëri, për të rinjohur sërish 
 sa e bukur është jeta... 

I came back again, to recognize 
how beatiful is life...



Ardhja jote në jetë më bëri të rilind  
përsëri...më bëri të kuptoj se jeta 
nuk është luftë, por lumturi...tashmë 

 ajo mban emrin tënd.

Your arrival in life made me reborn 
again... ... Made me understand 

that life is not a war but is 
happiness... now it has your name.



 Në jetën time gëzimet kanë 
qenë të pakta derisa erdhe ti. 

 Faleminderit që ekziston!

Joys in my life have been a few 
until 

 you came. Thank you for existing!



Ti mund të bësh atë çfarë unë nuk 
mundem, unë mund të bëj atë që  
ti s’mundesh. Së bashku mund të 

 bëjmë gjëra të mëdha.

You can do what I cann’t, I can do 
what you cann’t. Together we can 

do great things.
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