


Gjuj me dritë

Ref. 
Po mshefesh nër gjethe
Zjarrmi që e ki n’sy po don me e kallë malin 
si letër
Qyteti osht’ tu t’thirrë po i ka hupë zoni nër 
v’rejtje
Veç kur p’e sheh vet je
Shploje ftyrën e gjuj me dritë.

Sa mendimi i zi
Qysh ke e mundshme n’kët’ tren me hi
Me konë që na çon n’Gjermani
Hala timi n’sy osht tu m’hi
Krejt nepër qyshe po duhet me u qi
Tutat e kojshisë m’i ni
Fjalët e nanës jon’ tu t’pi
Shokë e shoqe e mafi 
Thuja njonit, tjetri t’mshon
Jo që don po s’ka ku shkon                

Ku po don, ku po don?
Ose rrokesh n’njeri ose rrasesh drejt n’beton
Ose s’e ki centin ose i ki dajtë e randë
Ose thehesh lehtë ose çohesh meniher’ 

n’kamë
Po a e ki për veti a je tu e bo për ton’?

Çu, kfillu-kfillu
Qyteti po t’thirrë çu killu-killu
Nuk du me t’ni tu thonë që qill-o qill-o
Nuk kena kohë me kqyrë futboll zero-zero
Nuk kena kohë me t’pa ty keq kur ki ça me 
dhonë
Jep ça ki me dhonë, ndaj ça tu ka dhonë
Deshi ata dhom’, shëndrrite kët’ dhomë
Kallxom që po m’don, jo veç mu, po 
gjethkon.

Mos e konsidero veten n’ekuacion
Shkriju sikur qiri përm’i krejt çka po t’rrethon
Mundesh me e gjetë veten edhe te ni 
milingonë
Ia nin’ zemrën tu i rrehë veç tu e mbajtë në 
pllambë
Ia nin’ zemrën vetes a thu nime sa p’e çmon?
Ma s’pari gjuje jashtë at’ masë me helm që 
ty po t’mlon
Zakonisht po priton, depresioni vijon
Ama nije frymën kur po knon bon-bon-bon-
bon-bon-bon.



- Ref. -

N’banesë te gjyshja
Bukën n’sherr e ngjyjsha
M’kqyrshin qysh përtypsha
I madh m’u rritë qysh lypsha
U tutshim krejt me dalë prej shpisë
Shoktë n’dollap i lypsha
I gjejsha se i lypsha
Zemrën kuq e ngjyjsha.

Me CD-ja e gjeta mënyrën qysh me i kapërcy 
kufijtë
Prej Hamburgut n’Liverpool, n’New York 
dollapi i jem ka mrri
Rryma kur u nalke sytë e t’njejtit gjak na 
gjujshin dritë
Ndjenja ma e ngrohta kur osht’ ftoft’ me u 
mbledhë rreth ni qiri.

Tash ti po m’vetë qysh rakin me e gjetë veten
S’e kom pasë nafakën me ma mbushë t’shpisë 
gjith’ kuletën
Krejt çka mujmë me bo osht’ mu konë 
t’vërtetë me veten.

Sa herë unë ty t’kom thirrë me t’tregu që po 
t’du
Veç mas çdo rrotullimi t’tokës po del që nuk 
ka mjaftu
Zoni i jem edhe niher’ po transmeton dashni, 
o unë t’du
Veç kur nd’rrohet drita, nd’rrohet kanga, 
prapë diçka osht tu mungu.

Tash keshim e keshim
Yjet po na ngjeshin
E gjethet p’i ngjesim
N’trupat tonë që zhveshë jon’
E n’sy t’ndritë mëngjesi
Qitu qitash po mbesim
Qitu qitash po mbesim
Mos n’t’njejtin vend po mbesim?

Ta mbaj dorën, fluturo si ballon n’gjithësi
Ta l’shoj dorën, fluturo si ballon n’gjithësi.



Kangë Janari 
Po m’rrjedhin lotë që m’i lajnë dhomtë
M’vijnë lajme që m’i k’pusin kamtë
S’di pse osht’ kaq randë me e kuptu
Sa lehtë osht’ naj ditë me gabu

E dillja s’mbetë vetë
Kur rrin shtritë n’krevet
Mas çdo gjumi t’gjatë
Me u çu osht’ ma e randë

Shpesh e kupton
Sa mirë osht’ me e ndalë çdo dritë
Jo për mos me pa
Po për me ni n’ty çka osht’ rritë

Ref. 
Me dy krahë dikush shkon n’Hanë
Dikon n’Tokë e mbajnë dy kamë

T’djeshmet s’osht’ keq me i kujtu              
kur s’harron me fluturu

Me dy krahë dikush shkon n’Hanë
Dikon n’Tokë e mbajnë dy kambë
T’djeshmet s’osht’ keq me i kujtu              
Kur s’harron me ecë, me fluturu

Po m’rrjedhin lotë që m’i lajnë dhomtë
M’vijnë lajme që m’i k’pusin kamtë
S’di pse osht’ kaq randë me e kuptu
Sa lehtë osht’ naj ditë me gabu

Shpesh e kupton
Sa mirë osht’ me e ndalë çdo dritë
Jo për mos me pa
Po për me ni n’ty çka osht’ rritë

- Ref. -



N’kohna

N’kohna t’lamtumirës
Nuk osht’ mirë ti me m’kqyrë mu me atë 
shikim
Boll po m’mjafton kjo ditë me vend kaq pak
Shumë pak.

Ti si shok të t’dillës
Mu m’ki pa, dej sa ni t’marte s’e ki vrejtë
Krejt borën që p’e sheh n’mu osht’ tu ra
Tu ra.

Sa herë në jetë 
M’ke shti me hi nër ujë me hundë jo t’mshelun
Ia kom nisë m’u m’su.

Ma lehtë po m’vjen i m’sumë
Veç shumë ma lehtë m’kish ardhë pa hiç krypë 
në hundë.

Ndonëse do fjalë që m’i thua
Jetën e bukur për dy ditë ma bojnë.

Thirrëm prej ujëvarës
S’ki nevojë me ma përshkru ujin tu ra
Krejt çka t’vyn me m’thonë osht’ fshimi sytë
Fshimi sytë.

Mandej t’ia nisi kangës
Se edhe ky qytet moti ka nisë me u lagë
Nashta kanga e thanë e t’përzen ty

T’përzen ty.

Sa herë në jetë unë ty t’kom puthë
Me ni vend që veç na e fmijtë e kemi ditë.

Tash ia kom nisë me i vrejtë
Do ftyra t’reja bash n’qat’ t’njejtin vend

Po shpresoj që prej fmijve jon’ drejtu.

Ndonëse do fjalë që m’i thua
Jetën e bukur për dy ditë ma bojnë.



Pranvera

Çelën lulet n’kopshtin tim,
këndon bilbili me gëzim,
Erdh pranvera përsëri,
Dielli na sjell lumturi

Dallëndyshet fluturojnë,
gjithë bilbilat po këndojnë,
U mbush natyra ngjyra-ngjyra,
të gjithë neve na qeshë fytyra,

Shpia ka mbetë vetë 
Fletët po bijnë prej reve
Si fmijtë n’gjumë
Kaniherë osht’ shumë ma mirë
Durtë me i prekë.

Edhe fjalët me i tretë si uji.
Si xhemperat e vjetër
Që gjyshja ia qëndisi vetes
E nuk la, reve ato me u djegë.

Ref.
Shpia ka mbetë vetë, kërkush
Hala s’ka ardhë
Po përnime s’ka lidhje, kaniherë
Osht’ shumë ma mirë k’shtu. 

Durtë me i prekë…
Edhe fjalët me i tretë si uji.

Si xhemperat e vjetër
Që gjyshja ia qëndisi vetes
E nuk la, reve ato me u djegë.

- Ref. -



Tash njejtë pi ujë

Qysh muj me t’prekë n’andrrën e turb’llume, 
o?
Qysh muj me t’prekë n’andrrën e turb’llume, 
o?
Qysh muj me t’la n’përrallën e rrjedhun, lot?
Si dimni që m’nxejke para luftës,
Tash njejtë pi ujë.

I vjeshtun

Shkrihem’ n’ujë
Unë me ty
Çikat e shkambit.

Shkrihem’ n’ujë
Miliona vjet
Andrra e zjarrmit.

Veç për 100 metra
Na nuk e kena lonë me e bo t’madhe
Mas ni jave kena me rrnu.

Edhe virgjëresha
Me diellin n’ballë po don me e pre valën.
Hajde lshohem’ n’druj’.

Valë-valë tu u shkundë
Unë me ty
Djemt’ e k’saj paqe.

Valë-valë tu u shkundë
Kush ka ma shumë.
Nuk mbetet i k’naqun.

Veç për 100 metra
Ni ndjenjë e vogël bohet e madhe.
Mas ni jave kena me rrnu

Edhe perëndesha
Pa gjethe n’dorë nuk don me e pri vallen
Hajde lshohem’ n’druj’.



Alfabeti ecën vetë

A, B, C, Ç, D, DH, E, Ë,
Alfabeti po m’ndihmon
Toja m’vnon.

F, G, GJ, H, I J, K, L,
LL, M, N, NJ, O, P, Q,
N’krejt k’pucat që i kom.

R, RR, S, SH, T, TH, U, V,
X, XH, Y, Z, ZH po m’thotë

Ref.
Alfabeti ecën vetë
N’ditë si kjo ndihem si mbret
Fluturoj, rrotulloj këtë kurorë përpjetë 
Me shkronja n’xhep 
Një nga një 36 vijnë me biçikletë
Më çojnë në det. 

Pulat e Petritit kanë ardhë
Edhe mu po m’përqafojnë
Shumë po m’dojnë.
Kur armiku don t’më hyjë n’dhomë
Nëna Qamile reziston. 

- Ref. -

Qeni jem

Qeni jem
S’e kupton që i tutë njerzt
Don me t’lëpi çdo mëngjes
Nuk t’i lexon mrrolat e zhagituna
Hajde ngojna xhez
Prej dritares n’univers
S’kena pare kena vesh
Bishtat djathtas majtas unë e ti bash sikur
Qeni jem.



Karrigat (me Taste2)

Kudo vetëm karriga, karriga
Shumë lloj karrigash, karrigash
Karriga me sy, karriga me pardesy
Kudo vetëm karriga, karriga, shoh.

Mirëmrama, 
Emrin e kom karrigë, prejardhjen e kom prej 
drunit 
Jom i smutë prej bruhit, prej njerëzve që 
s’janë çu hala prej gjumit
Jom i thymë n’plot vene, po plagat prej 
ngjyrës nuk m’shihen 
S’po kuptoj! Rrijnë ulun me vjet e kurrë nuk 
ngihen
N’fillim jom kon djep, për pak me përfundu 
n’shporet, po
Plaku i urtë e i butë m’shëndrroj n’karrigë 
përjetë
E kom pas punën e mirë, me ni prapanicë të 
lehtë
Derisa m’zavendësun, me…

Karriga që lëvizin
Perspektivë karrigash
Karriga që lëvizin
Hierarki karrigash.

Kudo vetëm karriga, karriga
Hierarki karrigash
Karriga që ngasin, karriga që flasin
Karriga që të shohin edhe pse ti nuk i sheh.

Jom karrigë e vjetër, po jom shumë e 
përshtatshme 
E ki karriga që lëvizin, po nuk jon t’rahatshme 
Jom e lodhun, po deri n’fund stoike 
Po nuk e lo me m’i marrë meritat turlifar 
karrige 
Nuk nihna i respektum, kur kqyrin m’u ulë me 
dhunë 
Mos t’shkon menja m’u ulë te unë, nëse 
menon me nejtë pa punë 
Ton’ jetën kom punu, jom lodhë, jom rr’xu, 
apet jom çu, jom ngjitë
E n’fund m’kanë zavendësu me çka?! Me…

Karriga që lëvizin (nuk nihna i respektum)
Perspektivë karrigash (kur kqyrin m’u ulë me 
dhunë)
Karriga që lëvizin (kur kqyrin m’u ulë me 
dhunë)
Hierarki karrigash (nuk nihna i respektum)



Plaku i ri

Flej e mos i le
Stinët që s’janë për k’tu
Shpejt ma rrëfen,
Tregimin për dikund…

Ku tash flen dathën
Se veç nji derë e çelë
Zogjtë janë t’varfën
Kur e dijnë n’qiell çka iu del.

Vjen vetë…

N’kështjellë dorën e çon
Është lehtë
Ndryshe nuk bon. 

Dy druj’ të gjatë me erë
Që hundën ta ngacmon
Jetojnë në një verë
Që gishtat ia shtrëngon.

Fletët e saj e dijnë…

Ref. 
Fletët e saj e dijnë
Qysh kanë me qenë ma vonë
Kur buzëqeshjet e t’thatit
Hije vetes i bojnë.

- Ref. -

Oh, more djali i nonës

Nana m’tha
Ku je nis o djalë, o djalë, o djalë?

Kqyri qiejt’, kqyri drujt’
Unë moj nanë jom nis me dalë, me dalë, me 
dalë…

Shpejt, vjedhi çelësat n’vitrinë
Grahi kerrit, mos u nal, u nal, u nal…

Lidhi prangat e lirisë
Ki kujdes veç mos u kall, u kall, u kall…

Oh, more djali i nonës
Lulet mos mi prek



Po zihet supa 
S’po t’shkruj për me t’dashtë
Po po t’shkruj për me t’mbajtë
Me sy n’drejtim kah muret
Dikush po mburret.

Tu mendu që ma mirë s’ka
Ni djalë i vogël, lojën e ka ndalë
E nëpër det i vetmum noton.

Krypa o’ habitë prej bukurisë
Shumë ambël për te
A uji rrin njejtë si n’shpi.
 
Gjyshja o’ mërzitë
Po t’pret me ni vend

Kurr’ s’flen, veç lodhet
Shpejt kalon koha tu u sillë me tren.

Ref. 
Po zihet supa për ty k’tu
Hajde e pijna bashkë. 
Po zihet supa për ty k’tu
Hajde e pijna bashkë.
 
Po t’shkruj për me t’dashtë,
E s’po t’shkruj për me t’mbajtë
Me sy n’drejtim kah muret
Dikush po mburret.

Tu e ditë që ma mire s’ka
Ni djalë i vogël, lojën e ka ndalë
E bashkë me gjyshen n’det po noton. 

- Ref. -



Hajde te unë (Çantën plot 
mandarina)

Vetë tu e tjerrë
Dalëngadalë krejt at’ peshë si gurë
Krrabzën e verdhë
Njo nga njo krejt mundimet me durë.

E lshoj n’ler
Çkado që m’nalë ma shumë me lëvizë
T’shkruj tjetrën herë
T’pres me ardhë me m’pa, çantën plot 
mandarina.

Ref.
Hajde te unë (çantën plot mandarina)
Hajde te unë (çantën plot mandarina)
Hajde te unë (çantën plot mandarina)
Hajde te unë (çantën plot mandarina)

Kom qejf me t’pa tu ecë, tu ngajtë
Tu ardhë te unë, tu keshë, tu kajtë
Ti e ki frutin.

Kom qejf me t’pa tu ecë, tu ngajtë
Tu ardhë te unë, tu keshë, tu kajtë
 
Zemër, ti e ki frutin.

Nuk po t’shoh
Shpresa e jem’ osht’ që ki shku n’pushim
Nuk osht’ nisoj
Si me t’hongër java e ti prapë me m’ikë.
N’ditë me diell
Shumë i vetmum për me festu
T’vizatoj n’qiell
T’pres me ardhë me m’pa, çantën plot 
mandarina.

- Ref. -

Hajde te unë
Sikur nanë që flen m’i teket tuja
Hajde te unë
Sikur flutur që frynë te koka e bardhë.



Genc Salihu, Kaltrina Krasniqi, Visar Kuçi, 
Bardh Salihu, Arbër Kuçi, Merita & Gëzim 
Salihu, Merita & Sedat Kuçi, Edona Vatoci, 
Dea Dedi, Rozafa Maliqi, Labinot Sponca,  
Dren Suldashi, Gëzim Ramizi, Artinë Sopa, 
Majlinda Hoxha, Lorik Koçani, Granit 
Havolli, Atdhe Mulla, Arif Muharremi, Ilir 
Hasanaj, Rina Kika, Dritëro Mehmetaj, Sara 
Rodiqi, Virtyt Pula, Liron Kafexholli, Tobias 
Bienz, Termokiss, Gentli Shoes,

Dit’ e Nat’, Prishtina HackerSpace, 
NightDesign Studio, Mustafë Sejdiu, 
Genc Domi, Dritëro Nikçi, Valentino 
Skenderovski, Krenar Basha, Liburn 
Jupolli, Vedat Hasani, Enes Bajramliqi, 
Fatjon Miftaraj, Ardian Bakalli, Faruk 
Banjska, Blerta Kosova, Visar Kasa, Likana 
Cana, Ares Shporta, Nikki Murseli, Njomza 
Dragusha, Gent Thaçi e krejt shokëve dhe 
shoqeve që kanë besu në neve.

Faleminderit:



Fotografitë: Majlinda Hoxha

Asistent i fotografisë: Atdhe Mulla

Set dizajni: Artinë Sopa

Postproduksioni: Lorik Koçani 
& Majlinda Hoxha

Dizajni: Granit Havolli

       Logo në USB: Sara Rodiqi

Kopertina:



Performimi: 
Tomor Kuçi - vokal (2, 4, 5, 8, 10, 11, 13 & 14); vokal përcjellës (1, 3, 5, 8 & 12); bas (1, 2, 5, 6, 8, 
10 & 12); gitarë elektrike (krejt kangët përveç 9, 13); gitarë akustike (2, 14), tupana (3), flautë 
(3, 6), blokflautë (6), gitalele (11), piano (6), glockenspiel (6), sint (krejt kangët përveç 9 & 14), 
programim (krejt kangët përveç 4, 9, 14), def (14), orkestrim i harqeve (12)

Arbër Salihu - vokal (1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 14); vokal përcjellës (2, 4, 11, & 12); bas (3, 4, 5, 6, 11 & 
14); gitarë elektrike (3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 & 14); gitarë akustike (3 & 12); piano (12), banxho (6), 
sitar (6), harpë afrikane (6), sint (krejt kangët përveç 4, 10 & 11); programim (krejt kangët pëveç 
2, 5, 8, 11), tamborinë & shejker (3); orkestrim i harqeve (3 & 10)

Vedat Hasani - tupana (1, 2, 5, 11 & 14)
Teoman Ukça - tupana (8); SessionBand - programim (10)
Visar Kuçi - harqet (3, 6, 10, 11 & 12); orkestrim i harqeve (6 & 11) & bas (11)
Genc Salihu - vokal përcjellës (1 & 14), programim (2)
Nita Ahmedi, Zog Berisha & Sara Gorani - kori i fëmijëve (8)
Taste2 - MC (10)
Otto - vokal (9)

Audio editimi: Tomor Kuçi, Arbër Salihu & Genc Salihu
Incizimi: Tomor Kuçi, Arbër Salihu, Dritëro Nikqi & Genc Salihu

Të drejtat i përkasin “Oborri” dhe “Dit’ e Nat’”. Prishtinë, Republika e Kosovës, 2017



1. Gjuj me dritë
2. Kangë janari

3. N’kohna
4. Pranvera

5. Shpia ka mbetë vetë
6. Tash njejtë pi ujë

7. I vjeshtun

8. Alfabeti ecën vetë
9. Qeni jem

10. Karrigat (me Taste2)

11. Plaku i ri
12. Oh, more djali i nonës

13. Po zihet supa
14. Hajde te unë (Çantën plot 

mandarina)

Muzika: Oborri (Tomor Kuçi & Arbër Salihu) 
përveç #10 - Migjen Kelmendi (Gjurmët)
Fjalët: Oborri, përveç #4 Oborri & Dea Dedi; 
#7 - Migjen Kelmendi (Gjurmët) & Taste2; #10 - 
Oborri & Genc Salihu
Miksimi: Tomor Kuçi, përveç #11 Genc Salihu & 
Tomor Kuçi

Miksim shtesë: Genc Salihu, Arbër Salihu 
Masterimi: Tomor Kuçi 
Asistent masterimi: Genc Salihu
Incizuar në: “SHYT”, përveç tupanave në 
“Studio C”
Producent: Oborri 

dit’ e nat’


