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“Njohuria është ajo molla e ndaluar, e kafshuar ngado nga një tufë qensh të tërbuar me
kafshata të mëdha që nuk kapërdihen dot, duke i lënë asaj gaçe të frikshme injorance nga ku
dalin krrimba të shumtë që nxitojnë të hanë atë që ka mbetur.“

E vërteta e hidhur i jep të vërtetës së ëmbël shije dhe e bën të vërtetën e kripur edhe më të kripur.



0.1 Disa llogje mbi autorin 5

0.1 Disa llogje mbi autorin
Nga Llesh Curi, shok femijerie

Koke Qepa, autori i shume librave bestseller, midis te cileve mund te vecojme "Si te behemi
te pasur duke ndenjur", "Origjina e Origjines"dhe "Qesh mire kush nuk qesh fare", vjen prane
lexuesit me kete punim permbledhes qe ka per tju lene pa mend.

E kam pare Koken duke mbajtur koken me dore me dite, muaj e vite te tere per te shkruar
kete liber. I thash nje dite, "O Qepe! Ajde pime nje kafe!"dhe ai erdhi. U ul. Piu kafen. Nuk tha
asnje fjale. U ngrit. Iku.

Kjo tregon se ai nuk ka lene asnje fjale ti veje dem, po i ka derdhur te gjitha ketu, per ju dhe
brezat qe vijne pas jush.

As kur dikush e akuzonte se ndonje nga diplomat e shumta e kishte fallco ai heshti. Me
ate heshtje u dha atyre pergjigjen e duhur. Sepse dikush me diplome fallco nuk ka mundesi te
shkruaje nje liber te vertete, si ky ketu.

Mbaj mend njehere kur ishim te vegjel vajtem per te vjedhur ullinj. Morem sa mundem
kur papritur na pikasen. Une ia mbatha direkt, por Koka nuk iku duarthate. Ne nje dore thesin
me ullinj, ne doren tjeter thesin tjeter dhe duke mbajtur neper dhembe trasten me shkarpa ai
cau mes permes ferrave pa pyetur per asgje. Kjo ndoshta edhe per faktin qe athere Koka kishte
ca probleme me prapambetjen mendore dhe nuk e kuptonte situaten e rrezikshme ne te cilen
ndodhej. E megjithate ia doli mbane!

E c’tju them tjeter per Koken. Babai i tij, Qyp Qepa e rrifte dite per dite e prape se prape
Koka nuk pyeste. Vetem priste diten kur Qypi te binte e te thyente qafen ne ndonje pucete te
hapur duke u kthyer nga klubi i lagjes dhe ja qe ndodhi!

Pastaj me ardhjen e demokracise Koka me gjithe persekutimet qe kish hequr ne komunizem
ai doli mbane te ishte te pararoje, fillimisht si roje pylli e pastaj si pronar pylli, biznesmen i
sukseshshem, deputet, dhe jurist. Eh sa dru kish ai pyll!

Ai ishte nga te paret qe zbuloi qe druri ka dale nga xheneti dhe zgjidh cdo problem sado te
veshtire.

Ai e mbrojti doktoraturen me punimin e famshem "jo te gjithe drunjte jane shkopinj"me pike
maksimale!

Kokeqepa ishte nga te paret dhe te pare kishte shume mirepo ai u doli perpara edhe atyre!

Prandaj eshte njesh e shkuar njeshit!

Nje njesh me bisht!

Duhet te kesh ngelur i verber nga nje plumb qorr qe te mos shohesh dot kete qe keni perpara.

C’tju them tjeter? E merrni vet me mend.



0.2 Parathënie

A e mban mend cili është libri i fundit që të ka bërë për të qeshur? Po për të qarë? Po për të
qarë e për të qeshur? Po as për të qarë e as për të qeshur? Mos e lodh më mëndjen.

Ky eshte libri i njohurisë e i injorancës enciklopedike. Nje libër i domosdoshem për çdo
enciklopedofil. Këtu janë përmbledhur me pak fjalë, të gjitha fjalët që janë shkruar në të gjithë
librat e tjerë, si dhe shumë fjalë të tjera që nuk janë shkruar ndonjëherë. Ky është ajka që del
pasi janë zier në një kazan çdo gërmë shqip e hedhur ndonjëherë në letër, që nga gërma A e deri
në Zh.

Po të dish të lexosh do të gjesh në këtë libër njohuri dhe frymëzim shpirtëror, pyetje, përgjigje
dhe pyetje të tjera që kërkojnë përgjigje të tjera, fakte të njohura dhe të panjohura, sekrete të
ditura dhe të paditura, thashetheme të thëna e të pathëna, grafikun e plotë të kujt ka fjetur me
kë dhe sa herë me dhe pa atë, dashuri, urrejtje, admirim, përbuzje, humor, sarkazëm, gëzim e
hidhërim që nuk i ke ditur keto gjëra më parë.

Për ata që nuk dinë të lexojnë, kemi pregatitur një sërë fotografish, figurash dhe vizatimesh
që të mos humbisni as edhe një detaj të shkruar e të pashkruar.

Për ata që janë të verbër, në mes të faqes së mesit do të gjeni një gropëz në formë çelesi, ku
mund të vendosni gishtin tregues për të çkyçur të gjithë diturinë dhe injorancen e mbyllur brenda
kapakëve të ketij libri.

Për ata që nuk kane gishta, mjafton të prekin ballin te kapaku i ketij libri, që dituria dhe
injoranca të hyjë mespërmes lules së ballit në tru, për ta hedhur spirancën e saj të ndryshkur në
mendjen tuaj të pashplarë nga libra të tjerë.

Për ata qe nuk kane dëshire për dije, ky liber mund të përdoret edhe si stol, po ta vendosësh
atë mbi shkëmbin ku ulesh gjithe ditën ky libër do tu ofroje mullaqeve të tua një komoditet që
s’mund tua ofrojë asnjëherë as shkëmbi e as gjëmbi.

Shkurt, rrehatohu dhe blije këtë libër pa e menduar gjatë. Lexoje me sy mbyllur po të duash.
Pas botimit të këtij libri të gjithë librat e tjerë duhen djegur ose të përdoren si letër bythe.

Si një gjëmb që mbin për të mbrojtur të bukurën prej sulmit të së shëmtuarës, ky liber do
të bëhet mburoja juaj prej shëmtise së botës së trashë që si një lopë dembele kërkon të përtypë
trëndafilin e bukur të jetës, kuptimin e saj.

Në këtë libër do të shijoni të vërtetën e hidhur mbi gjithçka që ju rrethon dhe do të kuptoni
kuptimin e jetës. Të tjerat do ti kuptoni vetëm kur të jetë shumë vonë. Me kuptoni ca dua të them?

Do ta nis këtë libër duke falenderuar të gjithë ata që me dashje ose pa dashje kane dhënë
kontribute të vyera në hartimin e tij, si Skënderbeu, Gjergj Elez Alia, Sali Berisha, Ahmet Zogu,
Shpend Miu, Koço Koqethati, Vullnet Dajaku, Vullnet Doraci, Dashnor Bualli, Llesh Qimja,
Kollokotron Preshi, Ramadan Derri, Shpat Palla, Dylber Qaniu, Proletar Panxhari, Beso Kocka,
Shkurte Gjata, Selvije Prralli, Sheqere Kripa, Bardhosh Ziu, Katran Bardhi, Islam Prifti, Balo
Larua, Cep Rrumbullaku, Lepur Trimi, Luan Kafsha, Nishan Ufja, Rrok Vareja, Hajdar Kandari,
Lango Langaraqi, Karafil Karafili, Lum Madhi, Nasho Trahanaja dhe Nevojtor Haleja.
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Si ta lexosh këtë libër

Të gjithë ata që kanë guximin dhe kurajën të prekin kapaket e këtij libri, duhet të plotësojnë
minimalisht këto kredenciale dhe kualifikime akademike, ekonomike dhe shkencore.

duhet të kesh:

(midis të tjerave)

• Diplomë të nivelit të parë në Juridik ose në Peshkim Detar nga një prej
universiteteve dhe shkollave të larta të akredituara në Shqipëri.

• Diplomë të Nivelit të dytë ose Master në Juridik, Cikël i Ulët, Mjeksi,
Psikologji ose Shkenca Politike.
(Mund të pranohet edhe diploma e nivelit të dytë në Shkenca Fetare po
të kesh mik të fortë.)

• Diplomë të nivelit të tretë dhe Doktoraturë në Fizikë ose në Edukim
Fizik.

• Një Doktoraturë tjetër në Biznes.
• Një biznes skrapi dhe kanaçesh.
• Të jesh i rregjistruar në një Doktoraturë tjetër në çfarë të duash vetë.
• Një diplomë “Honoris Kauza“ nga universiteti Kristal ose nga ndonjë

universitet tjetër ose kolegj ose shkollë qensh.
• Një numër të panumërueshëm botimesh shkencore dhe letrare në gazeta

dhe revista prestigjioze.
• Titull Profesor dhe Anëtar me të drejta të plota i Akademisë së Shken-

cave të Shqipërise.
• Kandidat për Çmimin Nobal.
• Me nder fitues i dekoratës “Nder i Kombit.“
• Një makinë të tipit “Mercedes Benz.“
• Një hale me lek.
• Biografi të mirë.

Po të plotësosh të paktën 4
3 at e këtyre kritereve, vazhdo më tej.

Paralajmërim: Nuk rekomandohet leximi i këtij libri nga fëmijë të moshës nën 30 vjeç, ose
idiotë të moshës mbi 30 vjeç dhe të pashoqëruar me veten.



Shënim mbi pjesët e çensuruara të këtij libri.

Ka disa gjëra që nuk do ta shikojnë kurrë dritën e botimit, ose të paktën jo nëpër faqet e
ndritura të këtij libri.

Kjo është një listë fjalësh ose tog-fjalësh të cilat janë ndaluar të përmenden në menyrë direkte
ose indirekte këtu më poshtë:

Hoxhë: Njeri i papunë që i duket vetja si tarzani mysliman në majë të minaresë për të thirrur
kafshët e tjera, dhe të bën synet me dhëmbë.

Prift: Njeri i papunë që i bie këmbanës sa herë ndihet i mërzitur dhe të pagëzon në emër të
atit, birit të kurvës dhe lekut të shenjtë.

Parazit: Kafshë që të paktën bën diçka për të justifikuar ekzistencën e saj në kokën ose
bythën e ndonjë qafleshi të palarë me një kundërrmim të paparë.

Lulelakër: Nuk e duroj dot këtë bimë të shëmtuar që nuk është as lule as lakër, dhe vjen erë
e keqe kur zien.

Gomar me brirë: Ka një arësye të fortë pse kjo lloj kafshe mitike u shfaros krejtësisht, por
nuk kam qejf tjua them.

Ndalohet rreptesisht shkrimi, leximi qofte edhe mendimi mbi konceptet e lartpermendura!
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1 — A

1.1 A
Gërma e parë e alfabetit dhe hapi jot i parë dhe kurajoz për të fshirë njëherë e mirë injorancën

nga mendja jote e pashplarë, por e sëmurë nga një lloj grip derri i quajtur “kuriozitet.“ Merre
këtë shami të pastër njohurie dhe shfryji hundët fort! Njohuria fillon që nga momenti kur dalim
në këtë botë duke bërtitur të lodhur e të friksuar, gërmën “A.“ Gërmat e tjera vijnë më pas.

1.2 Abetare
Libër për fëmijë dhe të rritur që nuk dinë të shkruajnë e të lexojnë.

1.3 Acid
Lëng që nuk pihet.
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1.4 Adem Demaçi

Shqiptar i seksit mashkull që ka bërë më shumë burg nga të gjithë të tjerët, një arritje jo e vogel
kjo, po të kemi parasysh që i përket një populli që krenohet me thënien “burgu për burrat është“.

1.5 Adriatik

Emër deti.

1.6 Aeroporti

Vend nga mund të largohesh më shpejt dhe në mënyrë më komode nga Shqiperia.

1.7 Afat

Një caktues kohe në të ardhmen që mund ta shtysh sa herë të duash.

1.8 Aga

Turk i pasur.

1.9 Alkol

Lëng i njohur për aftesinë e tij për ta shndërruar një siperfaqe të fortë trotuari ose rruge në
krevat të butë, hale të qelbur, ose të dyja bashkë kur konsumohet në sasira të mëdha. Megjithatë
asnjë sasi alkoli nuk mund të ndryshojë mënyrën sesi u katandisën marrëdhëniet e tua me gruan.

1.10 Ahmet Zogu

Agai që e shpalli veten mbret duke zënë kështu duam apo s’duam ne, një vend në tribunën
kryesore të halesë së kombit.

1.11 Agjërim

Zakon i praktikuar nga myslimanët në bajram dhe kaurët në pashkë për tu afruar më afër
zotit me anë të mospranimit me dëshirë të ushqimit, lëngjeve, masturbimit dhe seksit me njerëz
ose me kafshë të tjera, për një numër të caktuar ditësh rresht (nga 30 deri në 40 ditë).

1.12 Alo

Fjalë pa kuptim që e thonë njerëzit kur u bie zilja e telefonit.

1.13 Allah

Alla alla...
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1.14 Ah
Psheretime.

1.15 Ambicioz
Deshirë e fortë për të fituar më shumë sesa meriton. Ambicia e budallait është burimi i të

gjitha të këqijave.

1.16 Anadollak
Turk budalla.

1.17 Apati
Gjendje e mungesës së interesimit ndaj gjithçkaje deri në kufijtë e letargjisë. Sa për letargjinë,

nuk e di e as më bëhet vonë të di se çfarë është.

1.18 Ari
Kafshë e zbutur nga arixhinjtë për argëtim.

1.19 Arixhi
Njeri endacak që merret me muzikë, cirk, zbutje ariu dhe lexim fati.

1.20 Arkeologji
Shkencë që merret me gërrmime për të zbuluar qypa me flori, qytete të vjetra ku nuk ka

ngelur më gur mbi gur, dhe mut të bërë gur pas një procesi mijravjeçar fosilizimi. Shkenca që i
detyron praktikuesit e saj tia këpusin kot, më shumë se çdo shkencë tjetër. Disa arkeologë mund
të vihen edhe në shërbim të interesave aktuale politike kur zbulojne se shtepia e vjetër e gjyshit të
tyre ka qenë poshtë lulishtes së qytetit, gjë që kërkon ngritjen e një pallati shumëkatësh mu aty.

1.21 Asimilim
Proçes me anë të të cilit njerëzit e huaj bëhen njësoj si njerëzit që i urrejnë ata më shumë.

1.22 Ashensor
Dhomë e vogël që lëviz lart e poshtë.



24 A

1.23 Ateist
Njeri që lutet gjithë ditën se mos e ka gabim.

1.24 Atom
Thërrmijë elementare, e cila kur bashkohet me atome të tjerë formon trupa njerëzish budallenj

me brirë të klasit të parë ose bomba atomike.

1.25 Avullim
Proçes me anë të të cilit uji kthehet në avull dhe ikën në qiell dhe nuk kthehet më.
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2 — B

2.1 B

Gërma e dytë e alfabetit dhe e para e bashkëtingëlloreve, gërma “B“ ka një formë të bukur
femërore e sensuale. Ata që kanë fat ta kenë germen “B“ pjesë të emrit ose mbiemrit të tyre,
mund ta përdorin formën e saj erotike dhe epshndjellëse si një element kryesor të firmës së dorës.

2.2 Babëzi

Uri e madhe.

2.3 Bajram Curri

Kryeqytet i zonës së Tropojës që mban emrin e një burri të famshëm të zonës, i cili la nam si
bandit dhe revolucionar. Une nuk kam vajtur asnjëherë në Bajram Curri dhe nuk ta rekomandoj.

Figura 2.1: Bajram Curri

2.4 Balet

Valle në majë të gishtave ose kur kërcen prifti nga belaja.
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2.5 Balta
Më e përhapur në tokë sesa dheu, sidomos pas shiut ose pshurrjes në masë pas ndonjë mitingu

masiv dhe madhështor. Aq e përhapur është balta në Shqipëri sa që fjala “Atdhe“ është në fakt
“Atbalta.“ Sidoqoftë, kush ka thënë që këtu është balta më e ëmbël se mjalta duhet të ketë ngrënë
shumë mut.

2.6 Bajloz
Krijesë mitologjike që del nga deti dhe të përdhunon.

2.7 Balena
Peshk i madh deti që është i madh sa një balenë.

2.8 Bela
Belaja është një problem i ngjajshëm me telashin, të cilit nuk i bën dot bisht. Por më keq

akoma është kur të pjell belaja.

2.9 Berber
Njeri që paguhet për të qethur leshin e njerëzve të tjerë.

Figura 2.2: Berber

2.10 Besimtar
Njeri që beson në diçka që nuk ekziston.

2.11 Bibla
Libër, autorët e të cilit janë të shumtë ose anonimë, njesoj si autorët e këtij libri që po mban

ti në dorë duke lexuar këtë rresht. Bibla është libri që ka shitur më shumë kopje që kur është
shkruar para 2 mijë e ca vitesh, dhe është gjithashtu nga më të vjetrit e librave. Megjithese nuk
shpresojmë që të rivalizojmë shpërndarjen apo moshën e biblës me anë të këtij libri të njohurisë
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enciklopedike, shpresojmë të kemi po aq njerëz që i besojnë verbërisht të gjitha atyre që shkruhen
këtu. Duhet filluar që me ata që të vijnë tek dera e shtëpisë me bibël në dorë.

2.12 Bindje Politike

Besim ideologjik në kurriz të ideve të tjera.

2.13 Bishë

Gjë e egër me bisht.

2.14 Bisht

Pjesë e anatomisë së trupit e cila është zhdukur në kafshë të caktuara në periudha të ndryshme
historike. Askush nuk e di kush ishte i pari në fisin tonë që lindi pa bisht.

Figura 2.3: Një bisht

Këto jane 10 thënie të urta të popullit mbi bishtin kanë arritur deri në ditët tona.
1. Dardha e ka bishtin prapa, sikurse çdo gjë tjetër me bisht!
2. Dhia e zgjebosur ka te drejte ta mbaje bishtin përpjetë.
3. Gënjeshtra me bisht i ka kembet më të gjata se bishtin.
4. I duhet bërë bisht punës së mutit.
5. Nuk ka qen pa bisht.
6. Qenin nuk e lë bishti të mbajë brekë.
7. Me lesh, pa lesh, sido që ta kesh bishtin, tunde me krenari.
8. S’ka kal pa bisht, e megjithatë të gjithë tallen me gomarin.
9. Kapu fort prej bishtit të më të fortit.

10. Bishti i cigares, limoni i shtrydhur dhe arra e thyer jetojnë në të njëjtin kazan plehrash.

2.15 Blegërimë

Këngë monotone delesh.

2.16 Bjeshkët e Namuna

Grumbull malesh që ngjasojnë shumë me peisazhin e planetit Mars. Kohët e fundit janë
zgjeruar në të gjithë territorrin e Shqiperisë. Nuk dihet kush i ka mallkuar.
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Figura 2.4: Një planet i ngjajshëm me Bjeshkët e Namuna

2.17 Bole
Pjesë e anatomisë së trupit të burrit, madhesia e të cilave është në proporcion direkt me

trimerinë, autoritetin dhe guximin e çmendur të burrit. Boleve të mëdha u shkon shumë një kar i
madh.

2.18 Brekë banje
Veshje plazhi që ekspozon format e trupit dhe krijon njëfarë ideje mbi format dhe përmasat e

organeve seksuale të plazhistit ose plazhistes. Kjo ide është kriteri kryesor i vlerësimit për juritë
dhe teleshikuesit në konkurse bukurie.

2.19 Brekë grisur
Njeri në nivel ekstrem varfërie, gjë që reflektohet tek gjatesia e kohës që mban të njëjtën palë

brekësh në bythë.

2.20 Breshër
Kur zemërohen e të qëllojnë retë me gurë. Në vartësi të madhësisë dhe formës së kokrrës së

breshërit mund të ngelesh budalla ose top në vend po te goditi ndonjë në çaçkë të kokës.

2.21 Breshkë
Kafshë me katër këmbë e me zhguall që për fatin e saj të keq çdo gjë që bën e bën shumë

ngadalë. Ajo edhe autostradën e kombit e kalon shumë ngadalë. Si e tillë, breshka mbetet një
nga kafshët më të ngadalta.

2.22 Bukuri
Karakteristikë trupore e femrës që me mirëmbajtjen e duhur, bizhuteri dhe rroba të bukura

mund të zgjasë përgjithmonë, njësoj si jeta. Bukuria e femrës është agjenti kryesor i ambientit
që njihet si “prishës i mendjes së mashkullit.“

2.23 Burg
Vendi ku kalon pjesën më të madhe të kohës quhet burg.
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Figura 2.5: Një çift breshkash

2.24 Burrë
Njeri që mund ti durojë të gjitha si burrë.

2.25 Budalla
Një idiot, kopan, hajvan, budalla(çk) ose trap, është një person me defiçit mendor, i/e cili/a

nganjëherë vepron në mënyrë kundër produktive.

2.26 Budizëm
Besim fetar që çuditërisht nuk shquhet për dogmatizëm, kërcënime ndaj jobesimtareve,

ndërrim feje me dhunë, premtime boshe për besimtarët dhe antagonizëm ndaj shkencës.





C
Cak
Celulit
Cep
Cica
Cicerrime
Cigare
Cigare “Partizani“
Cik
Ciklop
Cipë
Cirk
Ciu-Ciu
Coca-Cola
Copë Copë
Copë Mishi
Cub
Cuca e maleve
Curri
Cyl

3 — C

3.1 C

Gërma e tretë e alfabetit e përbërë nga një hark me dy cepa, të cilët po të bashkohen ia
ndërrojnë destinacionin kësaj gërme nga një bashkëtingëllore në zanoren “O“. Po të ktheheshin
të gjitha “C“të në “O“, do të kishim shumë fjalë të reja interesante për të studiuar, si për shembull:
“Oiu-Oiu“ dhe “Oigare“

3.2 Cak

Kufi i hollë që mund të shtyhet ose të kalohet sa herë të duash me pasoja të ndryshme.

3.3 Celulit

Dhjam i lëkurës që diktohet më shumë tek femrat shqiptare në plazh.

3.4 Cep

Anë e pa-lëmuar e kokës.

3.5 Cica

Organ i trupit të gjitarëve të cilat vijnë zakonisht në numër çift, kryesisht 2, 4, 6 ose 8 cica.
Përdoren gjerësisht për prodhim qumështi dhe në industrinë pornografike.

3.6 Cicerrime

Gjuha e zogjve e cila ka vetem nje fjale, “Ciu-Ciu.“

3.7 Cigare

Nje letër e hollë cilindrike që mbështjell brenda duhan, hashash ose barishte të ndryshme,
dhe që mund të përdoret në vend të fitilit.
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Figura 3.1: Cica

3.8 Cigare “Partizani“

Ato ishin të futura në kuti me 20 cigare, shiteshin 1.8 lek. Ato i tymosnin te gjithe, qe nga
Enver Hoxha e deri tek i burgosuri politik ne momentin para pushkatimit pa gjyq.

Figura 3.2: Cigare “Partizani“

3.9 Cik

Prekje shumë e lehtë.

3.10 Ciklop

Njeri që e ka të paktën një sy në ballë. Mendohet të ketë jetuar në shpellën e dragobisë këtu
e 3 mijë vjet më parë. Pasardhësit e tij quhen shpellarë.

3.11 Cipë

Lëkurë shumë e hollë të cilën e kanë të gjithë përveç njerëzve të pacipë.
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3.12 Cirk
Vend ku i bëjnë luanit rreshtore.

Figura 3.3: Luani në cirk

3.13 Ciu-Ciu
E thonë zogjtë gjithë ditën e ditës.

3.14 Coca-Cola
Arançatë amerikane.

Figura 3.4: Coca-Cola

3.15 Copë Copë
Gjendje e mjeruar.
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3.16 Copë Mishi
Njeri që është ose koqe kandari ose kandar pa koqe.

3.17 Cub
Bandit malesh.

3.18 Cuca e maleve
Dashnorja e cubit.

3.19 Curri
Personazh që njihet vetëm për lesht e tij.

3.20 Cyl
Fyell i thjeshtë.
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4 — Ç

4.1 Ç

C me bisht.

4.2 Çallme

Një lecke e lerosur që përdoret për të mbështjellë kokën, për të fshirë hundët, djersën e ballit
ose bythës, për të mbështjellë të vdekurin, per tu mbuluar vetë kur fle gjumë ose si flamur.

4.3 Çakmak

Vegël që ndez zjarrin. Kur njerëzit e tjerë zbuluan zjarrin, shqiptaret kishin çakmak.

4.4 Çam

Shqiptar që jeton në Shqipëri, paraardhësit e të cilit janë nga Çamëria.

4.5 Çamëri

Krahinë ku edhe ata pak çemër që kanë mbetur, hiqen si grek.

4.6 Çamcakiz

Ushqim që është bërë për tu përtypur për një kohë të gjatë, jo për tu ngrënë.

4.7 Çelo Mezani

Çam i vrare ne pusi per mustaqet e Çelos.

4.8 Çerçiz Topulli

Vrau Bimbashin pastaj vajti të këndonte tek rrapi në mashkullorë.
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4.9 Çifte

Armë gjahu me dy tyta me të cilën mund të gjuhën derra, rosa dhe kafshë të tjera të egra.
Çiftja me kripë përdoret për të ruajtur pronën prej hajdutëve pa u shkaktuar atyre vdekjen, ndërsa
ajo me saçme për të kundërtën.

4.10 Çiftelia

Instrument muzikor prej druri me dy tela. Po u këputën që të dy telat mund të kthehet shumë
lehtë në def.

4.11 Çmim

Vlerë e përcaktuar monetare për një objekt të caktuar ose një njeri. Çdo njeri e ka një çmim
dhe njerëz të caktuar janë gati të shiten për çdo çmim.

4.12 Çmimi Nobal

Ndryshe nga Çmimi Nobel, Çmimi Nobal u dha për herë të parë me rastin e 100 vjetorit të
pavarësisë nga Akademia e Shkencave te Shqiperisë, dhe do të jepet vetëm njëherë në çdo 100
vjet që andej e tutje, për të vlerësuar shkencën më të mirë që buron nga Shkencëtarët Shqiptarë
në Shqipëri.

Fituesi merr si shpërblim, përveç admirimit dhe mirënjohjes së kombit shqiptar: një thes me
patate, njëqind krerë dhën, një diplomë honoris kauza nga nje universitet i akredituar ne Shqipëri,
një tjetër diplomë bonus në çfarë të dojë vet dhe një kupë prej kallaji të mbushur me lëng roshi.

Figura 4.1: Kupa e Nobalit

4.13 Çoban

Njeri që ruan delet dhe kryen marrëdhënie seksuale me to.
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4.14 Çobo Rrapushi
Çoban Lab.

4.15 Çole
Lagje e Vlorës nga e ka origjinën Zani Caushi.

4.16 Çufo
Emër qeni.

4.17 Çun
Burrë i vogël ose emër ose mbiemër kinezi.
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5 — D

5.1 D

Gërma e katërt ose e pestë e alfabetit. Varet se si i numëron. (Po të dish të numërosh.)

5.2 Daku

Pseudonim për të gjithë meshkujt në zonën e Tiranës dhe Durrësit.

5.3 Dardha

Frut që e ka bishtin prapa, sikurse çdo gjë tjetër me bisht.

5.4 Dash

Kafshë që bëhet kurban që nga koha kur u vendos të mos përdoreshin më njerëz për këtë
qëllim.

Figura 5.1: Dashi (në të majtë)
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5.5 Dashnor

Mashkull me të cilin bën seks para dhe pas martese.

5.6 Dashnore

Femër me të cilën bën seks para dhe pas martese.

5.7 Dashuri

Dashuria është një ndjenjë pozitive e një personi ndaj një personi tjetër që nuk e njeh dhe aq
mirë, ose e një personi të caktuar ndaj vetes. Kur do dikë më shumë sesa veten ajo quhet dashuri
e vërtetë, por kjo është një budallallëk me brirë. Dashuria më e madhe është ajo e nënës, pastaj e
qenit, pastaj e të dashurës.

Figura 5.2: Dashuri

5.8 Dasëm

Ritual që zyrtarizon martesën, pas kryerjes së këtij rituali çifti është i lirë të bëjë seks për
herë të parë në jetën e tyre dhe pastaj të nderin çarçafin e njollosur nga gjaku i virgjërisë së
prishur në ballkon. Nëqoftëse çarçafi del pa gjak, athere quhet “dasëm e prishur.“

5.9 Debil

Një tjetër lloj budallai.

5.10 Daulle

Instrument muzikor për të mbajtur ritmin e bërë me lëkurë të tharë kafshe, i përdorur kryesisht
në dasma, ose nga tellalli përpara shpikjes së altoparlantit.
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Figura 5.3: Dasëm

5.11 Def

Daulle e vogël.

5.12 Dembabadem

Shumë breza të njëjtë njerëzish ose demash.

5.13 Dembel

Një cilësi e krijuar nga evolucioni për të ruajtur energjitë deri në një moment ku ato mund të
shfrytëzohen me më shumë përfitim. Dembeli thotë që punën e ka shpikur debili ndërsa debili
edhe atë punë që bën e kallamaqos fare.

5.14 Demokracia

Proçesi me anë të së cilit shumica e debilave, zgjedh një pakicë të korruptuarish.

5.15 Dentist

Njeri që për shkak të profesionit u bën muhabet atyre që nuk i përgjigjen dot. Të paktën
shumica e tyre e degjojnë dhe i kuptojnë ato që u thotë. Jo si me Veterinierin.

5.16 Derr

Kafshë që ushqehet nëpër plehra, si gjithë njerëzit dhe kafshët e tjera.

5.17 Dialog

Bisedë midis dy palëve bashkëbiseduese. Kur të dyja palët flasin njëkohësisht quhet debat.
Kur njëra palë flet gjatë gjithë kohës quhet monolog. Dialog Tipik:

Ça po bën?
Hiç
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Figura 5.4: Dialog

Po ti?
Asgjë.

5.18 Diamant

Gur i çmuar që vlen më shumë sesa jeta e të gjithë atyre që kanë vdekur nëpër miniera për
një diamant të vetëm. Diamanti përdoret gjithashtu si një mjet universal monetar për të blerë
femra ose për të prerë xhamin e dritares së shtepisë që do të vjedhësh.

5.19 Dielli

Trup qiellor që sjell ditën. Diellit i jane kushtuar shume kenge, vjersha dhe fotografi për vetë
faktin e thjeshtë që fotografitë më të mira bëhen ditën.
Dielli një ditë do të bjerë në tokë e nuk ka burrë nëne që ta ndalojë. Po të rrish shumë kohë në
diell të bie dielli në kokë.

5.20 Dinjitet

Diçka e ke qëkur lind, por që të gjithë e humbin herët apo vonë në fund. Disa kujtojnë se
janë të tjerët ata që të shkelin në dinjitet dhe pastaj ta marrin atë. E kanë shumë gabim. Mund të
të marrin shtepinë, paratë, femrën, makinën, pasuordin e facebukut; por jo dinjitetin tënd! Sepse
ky i fundit nuk ka ndonjë vlerë.

5.21 Djersa

Një lëndë e parë me shumë vlerë, ky lëng i pasur me kripëra dhe minerale, nuk është thjesht
një regulator i temperaturës së trupit të njeriut, po prej tij mund të nxirret kripë, minerale të rralla
dhe dna të pastër shqiptare.

5.22 Doktori

Njeri që të bën të vdesësh më shpejt, sado rryshfet ti japësh, sepse nuk di të bëjë gjë tjetër.

5.23 Dordolec

Njeri fallco për të trembur zogjtë ose njerëzit e tjerë.
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Figura 5.5: Prodhim djerse

5.24 Dylli
Llaç bletësh.

5.25 Dyshues
Jam dyshues, ndaj edhe mund të jem.
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6 — Dh

6.1 Dh
D dhe h bëjnë Dh.

6.2 Dhallë
Kos me ujë të kripur. Po u bë deti kos, do ketë plot dhallë për të gjithë.

6.3 Dhelpra dhe rrushi
Dhelpra nuk i ha rrushtë e as e merr mundimin që ti arrijë. Këtë thashethem do ta ket

përhapur ndonjë pulë.

6.4 Dhëmb
Kur të dhëmb, të dhëmb, dhe gjuha vete atje ku të dhëmb dhëmbi.

6.5 Dhëmballë
Dhëmballa është dhëmb i madh që dhëmb akoma më dhimbshëm. Kur të dhëmb dhëmbi dhe

të dhëmb dhëmballa, ku të vejë gjuha e para?

6.6 Dhëmbaç
Njeri pa disa ose pa të gjithë dhëmbët e dhëmballët.

6.7 Dhëmbi i qenit
Më i forti i dhëmbëve të njeriut ose një dhëmb i një qeni të vërtetë që e mban njeriu të varur

në qafë me një varëse floriri.

6.8 Dhën
Kope me dele.
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Figura 6.1: Dele ne kope

6.9 Dhia e zgjebosur
Dhia e zgjebosur apo jo, ka të drejtë ta mbajë bishtin përpjetë sepse cjapi nuk bën naze.

6.10 Dhjam
Gjendet me shumicë në njerëz të dhjamur ndërsa tek kafshët gjendet më shumë tek dhjami i

derrit dhe pula e majmur.

6.11 Dhjam qeni
Gjë pa vlerë. Po vajte për dhjam qeni ia ke ulur shumë çmimin vetes, përveç rastit kur qeni

është një qen i tredhur shtëpie.

6.12 Dhjam nga pleshti
Përpjekje e kotë për të nxjerrë diçka që nuk është aty sepse pleshtat e dhjamur janë shumë të

paktë, përveç ndonjë pleshti që jeton në ndonjë bythë të dhjamur qeni.

6.13 Dhjet
Një numër si gjithë të tjerët.

6.14 Dhjetor
Muaji kur vijnë kaposhat e detit nga deti për tu therrur në vit të ri.

6.15 Dhjerje
Njeriu nuk dhitet më në brekë kur bytha fillon të kuptojë ndryshimin midis pordhës dhe mutit.

Ka shumë gjëra të dhjera, si përshembull, punë e dhjerë, ose kur dikush të ka dhjerë mu në punë.

6.16 Dhunë
Dhuna është mjeti me anë të të cilit zgjidhen shumica e problemeve.
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6.17 Dhuratë
Diçka që jepet me dëshirë në këmbim të asgjeje, mirënjohjes ose të mundesise për të bërë

seks në të ardhmen.
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7 — E

7.1 E

E vetmja gërmë që shkruhet kështu dhe si e tillë gërma që ka më shumë kënde te drejta.

7.2 ecejake

Sillesh si pordha nëpër brekë e nuk del dot.

7.3 Egoist

Njeri që për fat të mirë nuk merret me llafe e as i mban në gojë njerëzit e tjerë, sepse flet
vetëm për veten.

7.4 Edi Rama

Edi është një politikan me prezencë dhe trup gjatë që flet me fjali komplekse dhe të gjata të
cilat nuk i kuptojnë dot njerëz kokcepë e veshgjatë si ty.

7.5 Edukata

Edukata është diçka që nuk e kanë njerëzit pa edukatë.

7.6 Edukim

Proces që transferon njohuri dhe koncepte të tjera në mendje të cilat shpesh shkaktojnë
rreaksione të rrezikshme në tru, si mosbindje ndaj autoritetit, traditave, fesë dhe zakoneve.
Stabiliteti afatgjatë ekonomiko shoqeror i vendit tonë kërkon më shumë njerëz të paedukuar.

7.7 Edukimi Fizik

Pregatitje fizike për sherr.
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7.8 Elefant
Kafshë shumë e madhe që ha shumë bar dhe është elefant.

7.9 Eksporte
Gjëra që po ti mbash për vete janë pa vlerë, por njerëz në vende të largëta janë gati të

paguajnë për to. Zëri i parë i eksporteve shqiptare është canabisi, i dyti prostitutat, i treti kromi
dhe i katërti bimët medicinale. Ndërsa mëndjen e kemi për vete dhe e shesim vetëm këtu.

7.10 Emancipim
Fenomen shoqeror që i kthen vajzat e mbara në kurva.

7.11 Ekuilibër
Po përpiqem të gjej ekuilibër në jetën time. Kur më pyesin “ si jam? “ u përgjigjem “po aq

veta sa janë ata që janë dhe më keq, aq janë dhe ata që janë dhe më mirë.“

7.12 Etika
Është studimi dhe vlerësimi i sjelljes njerëzore në dritën e parimeve morale të cilat janë

shpikur për ta bërë njeriun ti vijë turp. Kur morali e ha turpin me bukë, etika përfundon në
jashtëqitje ditën tjetër.

7.13 Etiketa
Ajo që thotë se çfarë je.

7.14 Emri
Është fjalë apo grup fjalësh, me të cilat quhet një njeri, kafshë, send, dukuri, vend, mendim,

koncept, produkt etj. Ndryshe nga etiketa, emri shpesh nuk thotë asgjë se çfarë je por i kujt mund
të jesh. Këtu keni disa emra tipik shqiptarësh:

1. Ermir Muti
2. Enver Prifti
3. Bardhosh Ziu
4. Katran Bardhi
5. Kristo Hoxha
6. Vigjilent Qorri
7. Vegim Largu
8. Shkurte Gjata
9. Korrik Shkurti

10. Gole Topi
11. Shkumbin Koqethati
12. Dashnor Bualli
13. Adem Lopa
14. Pal Koka
15. Koke Qypi
16. Bajram Derri
17. Tope Bolja
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18. Nevojtor Haleja
Ka shume njerëz të cilet e ndryshojnë emrin për arësye politike, kulturore, zakonore,

ekonomike, racore, kombëtare. Gjithashtu të gjithë ata njerëz që nuk kanë lindur akoma,
ose gjëra që nuk i njohim akoma, mbeten pa emër.

7.15 Endacak
Njeri që endet i lumtur nëpër botë derisa gjen një vend, vendos të jetojë aty dhe bie në

depresion.

7.16 Enver Hoxha
I vetmi shqiptar i cili nuk ka qenë me profesion shkrimtar dhe që ka shkruar mbi 50 libra.

7.17 Epitaf
Gur varri ku shkruhet diçka e shkurtër mbi atë që është varrosur aty. Ia vlen të shtoj që unë

nuk kam vrarë njeri në jetën time por kam lexuar shumë epitafe me kenaqësi të madhe.

7.18 Erotik
Film porno i çensuruar.

7.19 Erozioni
Ndodh kur tokën dhe gjithçka tjetër bashkë me të, e merr lumi dhe e çon në det ose në ndonjë

lum tjetër.

7.20 Erseka
Qytet në Shqiperinë e jugut i banuar nga ersekarë dhe ersekare.

7.21 Evolucioni
Teoria që shpjegon se si majmuni u bë njeri dhe si njeriu mund të bëhet prap majmun.

7.22 EU
Nje shtet i stërmadh që u krijua me qëllimin që shtetet evropiane të rrënojnë njëri tjetrin pa

bërë luftë.

7.23 Eunuk
Skllav i tredhur.

7.24 Eurovizion
Nje festival i muzikës me cilësi të dobët me pjesëmarrjen e të gjithë vendeve Evropiane, ku

të gjithë votojnë kundër shtetit që e kanë më shumë inat.
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8 — Ë

8.1 Ë

E me dy pika.

8.2 ë?

Pyetje e shkurtër për të kërkuar që të ta përsërisin edhe njëherë atë që sapo të thanë.

8.3 Ënderr

Një version i realitetit ku i vetmi kufizim është imagjinata jote. Përshembull, unë sapo pashë
një ëndërr ku muti po me dhiste mua, pastaj u zgjova dhe e gjeta veten në një ëndërr tjetër ku të
gjithë ëndrrat e mia mu bënë realitet.

8.4 Ëndrra me sy hapur

Jane akoma më të pa-realizueshme sesa ëndrrat me sy mbyllur.

8.5 Ënderr në sirtar

Ëndërr e rëndësishme por e pa-realizueshme për momentin.

8.6 Ënderrimtar

Njeri që ëndërron, ose siç thuhet ndryshe “fluturon me presh në bythë.“

8.7 Ëndje

Dëshirë.

8.8 Ënjtje

Fryrje.
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8.9 Ëngjell
Njeri me krahë zogu i punësuar nga zoti.

8.10 ëmbëlsire
Bakllava ose Kadaif ose një lugë me sheqer.

8.11 ëmbeltore
Dyqan i ëmbël.

8.12 ëm qeros, ëm fodull
Ekuivalente me thënien “edhe dhi e zgjebosur, edhe e mban bishtin perpjetë.“
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9.1 F

Shkronja e nëntë e alfabetit që ngjan me një “E“ që i kanë prerë këmbën.

9.2 Familja

Një grumbull njerëzish që në shumicën e rasteve kanë lidhje gjaku me njëri tjetrin dhe quhen
anëtarë të familjes. Njëri prej tyre quhet kryefamiljar. Familja është ajo që të jep forcë dhe
kurajo, streha dhe mburoja jote. Sa herë të venë punët keq, ke familjen tënde ku mund të vesh e
ta shfrysh dufin.

9.3 Fan Noli

Shqiptari me më shumë merita, talente, tituj shkencorë dhe fetar në histori. U përpoq të ishte
kryeministër në një kohë kur Barabai e shpalli veten mbret. Vajtoi anës lumenjve e nuk u kthye
më ne Shqipëri, as pas vdekjes siç u kthyen eshtrat e Barabait tanimë të vdekur gjithashtu.

9.4 Fanatik

Zakoni mbi te gjitha.

9.5 Faik Konica

Rilindas që u bë i famshëm me thënien: “Shqiperi të kam dhjerë, nuk të mora vesh njëherë.“

9.6 Fat

Gjëra të mira që të ndodhin pa ndonjë shkak e sidomos kur nuk i meriton.

9.7 Fatlum

Me fat në lum.
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9.8 Fatos Nano
I vetmi ish-kryeministër Shqiptar që ka qenë në burg dhe është bërë prap kryeministër sapo

doli nga burgu. Tani nuk është më në burg.

9.9 Feja
Feja është një përrallë e treguar nga një idiot, por kujdes se mos ia thua këtë ndonjë të

çmenduri.

9.10 Ferra e vogël
Nga ferra e vogël del ose një lepur i madh, ose një lepur i vogël, ose një mut.

9.11 Fëmijë
Fëmijët janë njerëz të vegjël që thonë gjërat më të çuditshme. U thashë fëmijëve të mi, “një

ditë edhe ju do të keni fëmijët tuaj“, — “edhe ti“ më thanë.

9.12 Fiksim
Ide fikse.

9.13 Filxhan
Enë e vogël kafeje ku mund të të lexohet fati pasi është pirë kafeja dhe filxhani është kthyer

përmbys.

9.14 Fjali
Një mendim i shkurtër i shkruar me një ose me më shumë së një fjalë.

9.15 Fjala
Me të ndërtohen fjali dhe fjalorë. Ato thuhen me vend e pa vend, si nga njerëz fjalëpak edhe

nga njerëz llafazanë. Është e pranuar botërisht që fjalët e shumta janë fukarallëk dhe fjalët e
duhura pasuri.
Kur dy ose më shumë njerëz grinden e nuk i flasin më njëri tjetrit, thuhet që “kanë bërë fjalë.“

9.16 Fjalëkryq
Sallatë fjalësh që i përtyp me nge për të hequr mendjen nga gjëra më të rëndësishme.

9.17 Fjalë të urta
Fjalë që duhet ti lëpish me sy, derisa të të shkrijnë në tru.

9.18 Flamuri
Simbol simbolizues për njerëz, besime, ideologji, e deri në shtete e kombe. Flamuri konsti-

tuon rrobat e përbrendshme të kombit. Pa të kombi është lakuriq. Askush nuk e lejon djegien
ose ofendimin e flamurit, as edhe një komb brekëgrisur si ky joni.
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Figura 9.1: Flamur

9.19 Fosil
Mbeturinë e një organizmi që ishte dikur i gjallë njësoj si ti, derisa e hëngri shkëmbi.

9.20 Fotokopjues
Zbulim për ta bërë kopjimin më të lehtë. Mos harroni ça kemi thënë rreth kopjimit të këtij

libri!

9.21 Fshat
Vend me pak njerëz e shumë kafshë.

9.22 Futboll
Sport që ushqen industrinë e basteve.

9.23 Fytyra
Sipërfaqja e pjesës së përparme të kokës, që nga maja e ballit në fund të mjekrës, e nga veshi

i majtë në të djathtin. Po të kisha fytyrën e njerëzve të caktuar do kisha hedhur në gjyq mamanë.
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10.1 G
pika G.

10.2 gaç
Kafshim i madh.

10.3 Gadishull
Ishull i lidhur me një ishull akoma më të madh që quhet kontinent.

10.4 Gadishulli Ballkanik
Një ishull i madh e shumë i ndryshëm nga kontinenti me të cilin është i lidhur. Nga ana

gjeografike, sa më lart të vesh, aq më e madhe bëhet lidhja e këtij gadishulli me kontinentin
Evropian. Banorët e këtij ishulli quhen “ballkanas“ dhe njihen për terma të tilla historike si
“ballkanizim“ dhe “spastrim etnik.“ Ky ishull gjithashtu ka meritën e fillimit të luftës së parë
botërore dhe ka akoma potenciale për të tjera.

10.5 Gallatë
Sallatë që të bën për të qeshur për një kohë të gjatë.

10.6 Gazetë
Letër që perdoret për të mbështjellë misrin e pjekur, bukën, gështenjat, byrekun, këpucët kur

të fusin ujë, dhe për të zgjidhur fjalëkryqe. Po të fillosh ti lexosh gazetat me zë të lartë, ndonjë
ditë do të lexosh edhe emrin tënd.

10.7 Gaz i botës
Për të qeshur me të madhe. Bota ishte e mërzitur derisa erdhe ti per tu bërë gaz i botës.
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10.8 Gaz lotsjelles

Gaz që të bën të qash nga halli.

10.9 Gegë

Shqiptarë me banim në veri te vendit, që këndojnë këngë të gjata e monotone të shoqëruara
me çifteli ose lahute.

10.10 George W. Bush

I pari president Amerikan që erdhi në Shqipëri, ku menjëherë i vodhën orën e dorës. Ai është
gjithashtu i vetmi president amerikan që ka një bust të ngritur në nder të tij në të njëjtin vend ku i
vodhën orën. Sipas kryeministrit Sali Berisha, busti u bë nga bronxi që u përfitua nga shkrirja e
bustit të Stalinit.

Figura 10.1: Busti i Bushit

10.11 Gërma

Shenja dalluese me të cilat ata që dinë të shkruajnë, shkruajnë fjalë. Po edhe ata që nuk dinë
të shkruajnë, shpesh gërvishtin dhe gërryejnë shenja dhe simbole nëpër pemë, stola dhe mure.
Kjo tregon se dëshira për të shkruar është një deshirë universale pa dallim aftësie, origjine dhe
ideje. Ajo lind dhe vdes me çdo lloj idioti të kategorisë së parë të dytë ose të tretë.
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10.12 Gërmo Tare gërmo

Ose siç thuhet ndryshe, kërko Tarë kërko. Shprehje folklorike që tregon se shumica e
përpjekjeve jane të kota, sidomos kur përpiqesh ti vjedhësh tagjinë një kali të uritur ose hashashin
një fshatari koprac. Ose siç thuhet ndryshe, “jo të gjithë ata që gërmojnë, zbulojnë qenin e
florinjtë. Shpesh herë gjejnë vetëm qenin e ngordhur. “

10.13 Grep

Tel metalik i kthyer ne fund në formë grepi qe perdoret per te zenë peshk ose për të vjedhur
fiq. Grepi i ndryshkur njihet gjithashtu për përhapjen e sëmundjes së tetanozit që edhe mund të
shkaktojë verbim të përhershëm po tu ngul në sy.

10.14 Gropë

Vrimë e madhe në tokë që krijohet nga gërrmimi i saj me lopatë, kazëm ose shat. Kur je
kokë e këmbë brenda në gropë, mos vazhdo të gërmosh!

10.15 Grua

Kafshë shtëpiake e dobishme për një numër të madh përdorimesh.

Figura 10.2: Grua (në të djathtë)

Dikur, jeta e njeriut ka qenë e vështirë.

I lodhur me punë të rëndë fizike në shtëpi, në arë, me parmendë, në gjueti. Ai luftonte për të
mbijetuar kundër kafshëve të egra.

Mirepo një ditë prej ditësh, cilësia e jetës së njeriut u permirësua ndjeshëm, me zbutjen nga
ana a tij të gruas së egër, një kafshë kjo me shumë vlera.

Kjo ngjarje historike duhet të ketë ndodhur diku aty nga mijvjeçari i 3të para erës sonë, disa
mijra vjet pas zbutjes së shumicës së kafshëve të tjera shtëpiake, si lopës, gomarit, qenit, deles,
dhe shumë pak kohë përpara zbutjes së dhisë dhe kalit.

Dikur në gjendje të egër dhe të lira të endeshin nëpër kontinentin e Euroazisë, Afrikës,
Amerikës dhe Australisë, këto krijesa të mrekullueshme të nën-species së gjitarëve, u veshën me
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rroba, u zbukuruan me bizhuteri dhe u vunë në punë.

Kjo qënie me shumë vlera, e dobishme për një gamë të gjerë përdorimesh, luajti një rol kyç
gjatë historisë njerëzore. Jo vetëm që ajo mund të stërvitej për të kryer një mori punësh, por sapo
shpirti i saj i lire u thye dhe energjia e saj u vendos nën kontroll, gruaja mund të kuptonte dhe më
pas të zbatonte çdo lloj urdhëri të njeriut me përpikmëri.

Kështu me kalimin e kohës, gratë u bënë një pjesë shumë e vlefshme dhe e pa-ndarë e
sendeve të njeriut, derisa një ditë ato u mirëpritën edhe brenda në shtepinë e tij, ku u bënë sikur
të ishin pjesë e familjes.

Që athere e tutje edhe vlera financiare e gruas pa vetëm rritje. Midis të tjerash, gruaja ka
edhe aftësinë për të ngelur me barrë dhe për të lindur mesatarisht nga një vajzë në vit.

Një burim i sigurt të ardhurash, vlera e vajzave të njeriut çmohet nga shtatë napolona flori në
fejesë e një në martesë, deri në një kope dhën, në vartësi të shëndetit, tipareve të bukurisë tru-
pore të vajzës, e cila shume shpejt mund të kthehej nga blerësi në një grua me prodhimtari të plotë.

Vetëm nga shitja e njëres prej vajzave të tij, njeriu mund të siguronjë ushqimin për një vit të
tërë!

10.16 Gomar
Kafshë e durueshme me pamje prej budallai që është bërë objekt i shumë thënieve të urta

popullore si, “i zoti e nxjerr gomarin nga balta,“ “prit gomar të mbijë bar“, “ajde gomar ajde“
. Gomari është babai kërriçit dhe i mushkes, kafshës me kokëfortë që njihet me thënien “ngul
këmbë si mushka.“ Gomari bëhet akoma më qesharak, po i vure një qylaf në kokë dhe një
diplomë universiteti në gojë.

10.17 Gomë
Pjese e rrotes se makines qe mund te perdoret si kamerdare, shtangë ose kapak pucete.

Figura 10.3: Goma
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10.18 Gumen
Insekt i madh e budalla i cili po u fut brenda në shtëpi, i bie xhamit të dritares ose murit me

kokë derisa të ngordhë.

10.19 Guzhinë
Dhoma me më shumë thika, hanxharë, pirunj e armë të tjera të ftohta. Po të gjesh ndonjë

dhomë tjetër me më shumë thika ose hanxharë, je futur për të vjedhur në shtepinë e gabuar.
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11.1 Gj

G dhe j bejne Gj.

11.2 Gjel Deti

Shpend që nuk ka asnjë lidhje me detin dhe që therret tradicionalisht në vit të ri, athere kur
mbahet edhe kampionati i gjelave të detit.

Figura 11.1: Gjela Deti në Vit të ri
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11.3 Gjenetika

Shkenca e gjenetikës shpjegon pse ti i ngjan babait tënd, dhe nëqoftese nuk i ngjan atij, pse
duhet ti ngjash.

11.4 Gjerdhek

Vendi ku burri i shtëpisë mban femrat e tij.

11.5 Gjegj Elez Alia

Paraardhës i Ramiz Alise.

11.6 Gjergj Kastrioti (Skënderbeu)

Njeri që ndërroi tre fe, luftoi në tridhjet e tre luftra dhe i fitoi që të gjitha.
Disa fakte :

Figura 11.2: Skënderbeu

1. Skënderbeu ishte në opozitë me Sulltanin, dhe kërkonte ta përmbyste pushtetin e këtij të
fundit me dhunë.

2. ndërsa Sulltani ishte faktor stabiliteti në ballkan dhe misioni i tij në trevat e shqiptarëve
ishte zbatimi i ligjit, ligjit dhe vetëm ligjit.

3. Skënderbeu me veprimet e tij ekstremiste e pengoi integrimin e Shqipërise se athershme
në komunitetin otoman.

4. Skënderbeu kundërshtoi miratimin e tre fermaneve të Sulltanit në Kuvendin e Lezhës,
duke dëmtuar rëndë prespektiven osmane të Shqiperisë.

5. Sulltani i liberalizoi vizat për shqiptarët që të vizitonin Stambollin, me kusht që para se të
hynin në qytet të lanin këmbët dhe bythën dhe të shkundnin mirë morrat dhe pleshtat.

6. Skënderbeu i ngriti njerëzit në greva urie dhe protesta të dhunshme kundër Sulltanit, duke
e detyruar këtë të fundit tu priste kokat e tyre të palara për të mbrojtur institucionet e
ligjshme dhe kështjellat e shtetit të tij.

7. Asokohe rreth gjysma e shqiptareve do të votonin për Sulltanin po tu jepej mundësia. Në
çdo dy shqiptarë, njëri e zgjaste vet qafën po tia kërkonte kokën Sulltani.

8. Gjysmës tjetër ia ndante kokën në gjysëm Skënderbeu për qejf.
9. Sulltani i civilizoi ata që mbetën gjallë, duke i bërë të falen në xhami, të lajnë këmbët,

dhëmbët dhe bythën para se të flenë. Po të silleshin mirë mund të hanin edhe ëmbëlsira, si
kadaif dhe bakllava.
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10. Vdekja e Skënderbeut nga malarja i hapi rrugë karrierës së shumë shqiptarëve pragmatikë
në perandorinë Osmane, ku shumë prej tyre u bënë vezirë, sportistë të mëdhenj dhe
interpretues ëndrrash.

11. Shpata e Skënderbeut ishte 9 metra e gjatë dhe peshonte sa një kamion i firmës “Kurum“ i
mbushur me skrap. Prandaj pas vdekjes së tij askush nuk e përdori më. 500 vite të lumtura
për kombin shqiptar filluan nga ai moment e tutje.

11.7 Gjepura
Një sërë gënjeshtrash të lidhura me ushkur.

11.8 Gjë e gjallë
Term që i referohet kafshëve të zbutura shtëpiake, si lopa, delja dhe dhia, si edhe të gjithë

gjallesave të tjera.

11.9 Gjëagjëzë
Këtë po e lë ta gjesh vetë.

11.10 Gjirokastra
Po i kursej fjalet ketu. Qytet ne shqiperine e jugut i banuar me gjirokastrite.

11.11 Gjoksi
Pjesë e anatomisë së trupit. Rënia e gjoksit me grusht bëhet për tu mburrur. Vetëm dy specie

gjitarësh njihen për këtë veprim, Shqiptarët dhe Gorillat.

11.12 Gjuha
Organ i përbërë kryesisht nga një muskul i vetëm e asnjë kockë, që shumicën e kohës mbahet

brenda në gojë. Përdoret për të folur dhe për tu tallur kur e nxjerr jashtë gojës. Ka edhe shumë
përdorime të tjera ushqimore, shoqërore, sahanlëpirese, ose seksuale kur ledhaton me të gojën e
dikujt tjetër.

11.13 Gjumë
Gjumi është një gjendje pushimi e trupit, ku shumica e organeve ose pushojnë së punuari, si

përshembull truri, ose punojnë me kapacitet minimal, si përshembull zemra.
Gjysma e jetës kalon në gjumë. Gjysma tjetër duke u zgjuar. Gjysma e njerëzve vdesin në gjumë.
Gjysma tjetër zgjuar.

Une dua të vdes në gjumë si gjyshi. Jo duke ulëritur si pasagjerët e autobusit të tij.

11.14 Gjykates
Njeri që gjykon mbi çështje gjyqësore midis dy palëve kundërshtare, në bazë të balancës së

rryshfetit të paguar nga sejcila palë. Ka lloj lloj gjykatësish që gjithashtu mund të influencohen
edhe nga faktorë të tjerë. Përshembull, një gjykatës pedofil i gjykon të miturit si të rritur ndërsa
një gjykates kanibal i shikon të gjithë si copa mishi te gjallë.
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11.15 Gjyle
Metal sferik që del nga gryka e topit për të goditur një objektiv të caktuar, përveç rastit kur

ndonjë i dehur i vë gjoksin topit e bëhet hero.

11.16 Gjysmak
Gjysëm njeri që funksion gjatë gjithë kohës me gjysëm kapaciteti.

11.17 Gjysh
Plak që ka më shumë lesh në hundë sesa në kokë dhe nuk dëgjon mirë nga veshët ku

gjithashtu ka më shumë lesh sesa në hundë.

11.18 Gjyshe
Plakë që merret me gatime, qëndisje, tjerrje leshi, thurrje dhe qepje të rrobave të grisura dhe

i pret thonjtë me gërshërën e drunjve. Disa gjyshe parashikojnë të ardhmen e vajzave te reja
nëpërmjet filxhanit të kafesë dhe bëjnë magji e hajmali.

Figura 11.3: Gjyshe
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12.1 H
Një gërmë si gjithë të tjerat me të cilën fillojnë shumë fjalë të rëndësishme.

12.2 Hall
Nje sërë problemesh.

12.3 Hale
Vend për të dhjerë në stilin turk. Mund të jetë një vrimë e thjeshtë në tokë, bunker ose kasolle

e vogël lluksoze. Po të jetë kohë me vetëtima mund të strehohesh aty, sepse rrufeja nuk bie kurrë
në hale.

12.4 Ham-Ham
Fjalë e gjuhës së qenve.

12.5 Han
Rrëmujë Hotel.

12.6 Hëna
Trupi më i afërt qiellor, Hëna, është më e vogël se Toka, por është më larg.

12.7 Hekur
Metal i zbuluar nja 3-4 shekuj para Krishtit që tani përdoret për të hekurosur rrobat.

12.8 Hero i Popullit
Titull që i jepet dikujt pas një vdekje heroike, si përshembull, duke i vënë gjoksin topit,

tankut ose bombës atomike.
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12.9 Heroizm

Veprim që i shkakton vdekjen heroit të popullit.

12.10 Hi

Pluhur që mbetet pasi digjet diçka që digjet e bëhet shkrumb e hi.

12.11 Hile

Marifet per të fituar diçka që nuk e meriton. Për shembull, si te besh gol me dorë pa të parë
arbitri, ose si të bëhesh vetë arbitër pa e patur idenë se çfarë është topi.

12.12 Hije

Të ndjek gjithmonë për sa kohë ka dritë. Të ndihmon për të diktuar prezencën e hajdutit
edhe pa e parë hajdutin, ndërsa në plazh hija e çadres të mbron prej diellit. Për disa njerez thuhet
që kanë “hije të rëndë,“ megjithëse deri tani askush nuk ka shpikur ndonjë kandar për të peshuar
hijen.

12.13 Himn

Këngë e shkurtër simbolikë që identifikon një komb, shtet, krahinë, fe ose ide. Himni
jonë kombëtar fillon me fjalët: “Rreth flamurit“ dhe mbaron me “Kush është burrë vdes si një
dëshmor.“ Himne të tjera të njohura janë “Marshi i Barabait“ dhe “Internacionalja Socialiste.“

12.14 Historia

Varet kush e tregon, por është pak a shumë studimi i të kaluarës dhe si ajo përcakton se çfarë
ndodh në të ardhmen, dhe se si ajo që mund të ndodhë në të ardhmen përcakton të tashmen,
prandaj e tashmja është diçka e brishtë dhe shumë e shkurtër, një moment i vetëm, një therrime
kohore e ngjeshur midis peshës së madhe të së kaluarës dhe frikës së madhe të peshës akoma më
të madhe të së ardhmes. Do ishim më mirë sikur mos të kishim fare histori.

12.15 Humbes

Ai që nuk fiton.

12.16 Hunda

Organ që përdoret për të marrë frymë, për të nuhatur dhe për të mbajtur hundën përpjetë.
Njeriu është e vetmja kafshë që ka hundë, të gjitha të tjerat kanë ose turi ose noçkë.

12.17 Hudhra

Thelpi me dobi për shëndetin që të bën të të qelbet fryma. Prandaj në mëngjes haje për vete,
në drekë jepja mikut dhe në darkë armikut.
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12.18 Humorist
Njeri që nganjëherë të bën për të qeshur. Po të shikosh me vëmendje të gjithë njerëzit qe

njeh të bëjnë për të qeshur, përfshire edhe ata që te bëjne për të qeshur vetëm kur vdesin. Prandaj
të gjithë njerëzit janë humoristë. Humoriste të caktuar të bëjnë edhe të vdesësh së qeshuri. Ata
quhen ndryshe karagjozë.

12.19 Hum-Hum
Fjala tjetër e gjuhës së qenve.





I
I çmendur
I lumtur
I mençur
I pari
I pasigurt
I sinqertë
Ide fikse
Idiot
Imagjinate
Impuls
Individ
Individualist
Indoktrinim
Interesant
Interesazhi
Integrim
Intrige
Injorant
Interneti
internim
Islami
Ismail Qemali
Ishull

13 — I

13.1 I

Gërmë që e ngatërrojnë me numrin një ose numri një që i ka rënë pika.

13.2 I çmendur

Është si një qepë që po e qërove të bën për të qarë.

13.3 I lumtur

Njeri që ose kënaqet me pak, ose i ka të gjitha.

13.4 I mençur

Njeri me mend në kokë. Vuan sepse për këtë shkak, shpesh ngrihen këmbët e i bien kokës.
S’ka se si të jetë ndryshe. E ku është parë ndonjëherë që të ngrihet e të qëlloje koka me shqelm?

13.5 I pari

Kur je i pari, te gjithe te tjeret vijne pas teje. I pari qe kerkon falje eshte me trimi. I pari qe
fal eshte me i forti. I pari qe harron, me i lumturi. I pari qe flet, me budallai.

13.6 I pasigurt

E vetmja siguri që ndjen, zgjat derisa e kupton me të vërtetë se si është puna.

13.7 I sinqertë

Njeri që thotë gjithmonë të vërtetën gjë që ka kosto të madhe për të. Sinqeriteti është diçka
shumë e shtrenjtë, ndaj mos e prit nga një njeri i varfër.
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13.8 Ide fikse

Njeriu qe ka një ide fikse, ose fiksim, ka imunitet ndaj ideve të tjera. Idenë fikse nuk e shkul
dot as me darë gozhdësh, as me logjikë. Njeriu që e ka idenë fikse vdes bashkë me të dhe pastaj
ajo harrohet pasi varroset me të zotin.

13.9 Idiot

Idioti nuk e ndërron asnjehërë as mendjen, as temën e bisedës. Prandaj ambicia e idiotit
është burimi i të gjitha të këqijave. Nuk më beson? Mendo vetëm për një moment se sa idiot
është njeriu mesatar, pastaj mendo që gjysma e njerëzve të tjerë janë akoma më idiot sesa ai.
Idioti është një forcë e pandalshme. Nuk ka kala qe nuk e marrin idiotet e bashkuar në turrma të
mëdha. Një idiot mund të bëhet edhe kryetar i akademisë së shkencave, po nuk ia kaloi ndonjë
idiot tjetër.

13.10 Imagjinate

Një nga parametrat qe matet çdo 6-mujor nga instituti i statistikave, së bashku me inflacionin,
rritjen ekonomike, informalitetin dhe prodhimin e brendshëm bruto.

13.11 Impuls

Dëshirë e fortë momentale per tia filluar edhe njëherë nga e para.

13.12 Individ

Gjendet në një përqindje të vogël të popullsisë (nuk duhet ngatërruar me individualist)

13.13 Individualist

Është njeriu i ri i sistemit kapitalist, i udhëhequr nga parimi: “sejcili per vete, zoti për asnjë“
(nuk duhet ngatërruar me individ)

13.14 Indoktrinim

Mbushja e mendjes top me doktrrina. Kush kontrollon njeriun e indoktrinuar kontrollon
botën.

13.15 Interesant

Fjalë që ka kuptimin “nuk di çtë të them.“

13.16 Interesazhi

Njeri, çdo veprim i të cilit motivohet nga interesi. Vështirë të gjesh njeri që nuk është
interesazhi, sepse ata kanë më shumë shanse për të lënë pasardhës.

13.17 Integrim

Qeverria Shqiptare ka nje ministri me kete emer, por askush se ka idene se cfare bejne.
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13.18 Intrige
Nje plan i menduar mire per te miren e atij qe e ka menduar.

13.19 Injorant
Njeri që nuk di që nuk di, dhe që di që di.

13.20 Interneti
Rrjet kompjuterik që të sjell viruse, porno dhe facebook.

13.21 internim
Izolimi i njeriut larg vendit ku i pëlqen më shumë të rrijë.

13.22 Islami
Njihet ndryshe si feja e paqes e përhapur në të gjithë botën me anë të luftës.

13.23 Ismail Qemali
Babai i shtetit modern Shqiptar. Erdhi nga Turqia. Prapa i vinte historia.

13.24 Ishull
Tokë e rrethuar nga uji ose nga ndërtime pa leje. Njeriu mund të largohet nga ishulli ose me

varkë ose me not ose duke fluturuar. Po ashtu mund të shkojë në ishull.
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14.1 J

I me bisht.

14.2 Jakë

Pjesa e sipërme e këmishës që zakonisht nxihet nga lera e qafës.

14.3 Jani

Emri i të gjithë atyre që e kanë emrin Jani.

14.4 Janinë

Qytet në Greqinë veriore që përmëndet në shumë kengë popullore shqiptare, si “Mora rrugën
për Janinë“, “Janinës çi panë sytë“, “ Koka në Stamboll, trupi në Janinë“.

14.5 Jargë

Pështymë e tepërt që del nga goja kur je i uritur dhe shikon gjellën tënde të preferuar, ose
kur shikon ndonjë alamet femre të të kalojë afër. Kafshë të tjera që jargëzohen janë qentë dhe
zagarët.

14.6 Jastëk

Një rrobë e qepur e mbushur brenda me pupla, pambuk, lesh, lecka ose flokë. Kohët e fundit
shumë shiptarë e kanë zëvendësuar trungun ku vinin kokën me nje jastëk. Thuhet që kur dikush
mërzitet “e vë kokën në jastëk.“

14.7 Jatagan

Armë e ftohtë e përdorur në periudhën e pushtimit osman për të prerë koka njerëzish.
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14.8 Jazëk

Me një fjalë: “Të të vijë turp“ Kështu i thonë turpit turqisht.

14.9 Jelek antiplumb

Veshje e posaçme që mbron organet vitale të trupit nga plumbi që kërkon ti depërtojë, përveç
rastit kur plumbi të zë në kokë, bythë ose në tope.

Figura 14.1: Jelek Antiplumb

14.10 Jeta

Jeta është një mister i paditur. Është ajo gjëja më e çmuar që ke, por që mund ta humbësh
në çdo moment. Po shpëtove gjallë, jeta të jep mësime që shumicën e kohës nuk ke dëshirë ti
mësosh. Për këtë arsye jeta përbëhet kryesisht nga të qara, të qeshura dhe ngërdheshje. Këto të
fundit mbizotërojnë.
Jeta ime është e bazuar në një histori të vërtetë.

14.11 Jezu Krishti

I biri i zotit i kryqëzuar këtu e 2 mijë vjet më parë megjithë përpjekjet e tij për ti bërë
njerëzit për vete duke shëruar leprozët, duke ngjallur të vdekurit, duke ngushëlluar të gjallët me
gënjeshtrën që ka jetë më të mirë pas vdekjes, duke u dhënë zemër të varfërve që të vazhdojnë te
jenë të varfër sepse në botën tjetër do ndërrojnë vendet me të pasurit, duke e kthyer ujin në verë,
verën e keqe në verë të mirë, e shumë të mira të tjera që nuk ia diti njeri për nder.

Babai i tij, Zoti, e paralajmeroi që mësimet e Jezuit për paqe, dashuri dhe faljen e mëkateve
ishin një idealizëm naiv dhe pa perspektivë në botën reale, e prap se prapë Jezui vazhoi me kokë
të tij në atë rrugë pa krye që do të sillte eventualisht fundin e parakohshëm të jetës së tij.

Jezui e dinte mirë që sapo lindi faktin që njerëzit nuk mund të besohen, që janë shumë
injorant për të marë në konsideratë sado të vogël opinionet e tyre, që mungesa e ndërgjegjes mbi
tendencat e tyre shkatërruese është si një epidemi kolere, dhe shumica e tyre janë aq të pa-aftë as
për të arritur objektivat e cekëta që dominojnë jetën e tyre.

E prap se prap Jezui nuk e dëgjoi të jatin qiellor dhe u besoi njerëzve. Prandaj ata e vunë me
shpatulla pas drurit dhe e gozhduan.

Vetem sot, pas shumë e shumë vitesh ka njerëz që besojnë tek Jezui dhe kërkojnë që edhe të
tjerët të besojnë si ata. Që kur ka vdekur e deri më tani Jezui u shfaqet njerëzve në vende nga më
të ndryshmet e kryesisht aty ku ata nuk e presin.
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Figura 14.2: Jezu Krishti shfaqet në një tigan

14.12 Joni
Emri detit Jon.

14.13 Jorgani
Rrobë që të mbulon kur flë gjumë në krevat. Prandaj është mirë që ti shtrish këmbët sa ke

jorganin, të shtrish jorganin sa ke krevatin, dhe të blesh jorganin sa ke këmbët.

14.14 Jugu
Vend i banuar kryesisht me toksë dhe me lebër që këndojnë këngë labe.
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15.1 K

Një gërmë e pa-zëvendësueshme e gjuhës shqipe. Pa të nuk do të shkruanim dot asnjë fjalë
që fillon me K, mbaron me k ose ka një k diku midis fillimit dhe mbarimit.

15.2 Kafshë

Krijesë që nuk ka aftesinë për të menduar në mënyrë abstrakte dhe e dhënë pas objektivave
të cekëta të jetës, si ushqimit, seksit dhe strehimit.

15.3 Kakarisje

Muhabet pulash.

15.4 Kali

Mjeti kryesor i transportit përpara epokës së biçikletës.

15.5 Kamion

Makine transporti që shkakton shumë aksidente në rrugë dhe po të shtypi zorr se shpëton
bashkë me zorrët.

15.6 Kamzhik

Me të rrihet kali, mushka ose gomari. Ose çdo gjë tjetër që mund të rrihet.

15.7 Kandar

Instrument për matjen e peshës. Nuk funksionon pa gurët e kandarit.
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Figura 15.1: Kamioni

Figura 15.2: Kandar

15.8 Kapitalizëm
Sistem i bazuar në modelin “rrogë dhe fitim.“ Ne këtë sistem pasurimi i gjithsejcilit është i

garantuar dhe është thjesht çështje kohe, të gjithë do të bëhemi të pasur një ditë, një javë, për një
muaj, një vit, njëqind ose njëmij vjet.

15.9 Karate
Teknikë luftarake që mundëson fitoren e njeriut të dobët ndaj një njeriu më të fortë në një

përplasje trup me trup pa armë të ftohta ose të nxehta. Teneti bazë i karatesë thotë që po të vajti
shqelmi bosh, mbathja me vrap.

15.10 Karrotrec
Karro me kuaj për të transportuar makina pa kuaj.

15.11 Karikaturist
Vizatues që karikaturon karikatura karakteristike.

15.12 Karagjoz
Njeri që vet-sakrifikohet që të qeshësh ti.

15.13 Kashtë
Bar i thatë që përdoret për të ushqyer lopët, kuajt, derrat, gomerët ose njerëzit kur nuk kanë

gjë tjetër për të ngrënë pasi i kane ngrënë lopët, kuajt, derrat, gomerët, e nuk duan ti dorëzohen
armikut.



15.14 Kazan 83

Figura 15.3: Karrotrec

15.14 Kazan

Vend ku njerëzit e edukuar hedhin plehrat. Të gjithë të tjerët i hedhin në rrugë, nga dritarja
ose mbi kokën e ndonjë kalimtari të rastit. Po ta shofësh hollë hollë, e gjithë bota është një kazan
me plehra, ku po të gërmosh mirë mund të gjesh diçka me vlera.

15.15 Këpucë

Veshje për shputat e këmbëve. Ata që nuk kanë lekë të blejnë këpucë, përdorin nallane ose
opinga. Po të jesh i mërzitur që nuk as ke këpucë, as nallane e as opinga, mendo që disa njerëz
nuk kanë as kembë.

15.16 Kërriçi

I biri Gomarit.

15.17 Kina

Vendi me më shumë njerëz në botë, shumica e tyre kinezë.

15.18 Kivi

Patate me lesh.

15.19 Koha

Një koncept abstrakt që ecën gjithmonë përpara dhe lë mbrapa afatë të shkelura me kohë.
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Figura 15.4: Kashtë

Figura 15.5: Kazani

15.20 Kokë Qepa
Autori kryesor i ketij libri.
Jeta ime është e bazuar në një histori të vërtetë

Ndërsa po ecja rrugës me makinë
duke përtypur një çamçakiz
me njërën dorë në timon
e tjetrën duke shtypur borinë
dikush më doli nga mbas
e mi mbuloi sytë me duar
Mos është Tani apo Toni?
Xeni, Liku, Tiku, Gazi, Dashi, Kaçi
Beni, Turi, Taku, Berti apo Goni?
po bërtisja derisa u përplasëm
me kamionin e betonit.
i përgjakur sakatosur duke u zvarritur poshte kamionit
trubull mes tymit e flakës pashë fytyrën e gjitonit
që hoqi ngadalë protezën e dhëmbëve duke më thënë:
“çdo gjë që di e ke gabim
e bardha është e zezë, ajri i paster është tym
lart është poshtë, fundi është fillim
shkurt është gjatë, gjithçka është një trillim
dhe çdo gjë që mendon se është e rëndësishme nuk ka vlerë fare
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Figura 15.6: Kepuce

Figura 15.7: Kina

boll e bëre çamçakizin tollumbace e tollumbacen kamerdare,
të vërtetës së vërtetë nuk i shpëton dot as me not
e ke gabim, e ke të kotë.“
Kur rashë në koma hyra në një tjetër botë
sikur ta dija që ekzistone jeta pas vdekjes
do e kisha vrare veten me kohë
kur më doli përpara një fantazëm duke më thënë:
“çdo gjë që kujton se e di, harroje sa më parë,
e drejta është e shtrembër dhe e djathta e majtë
e bukura është e shëmtuar edhe dita natë
buzëqeshja është zemërim
qetësia tërbim
malet janë fusha dhe qimja është tra
i thati është i njomë dhe i njomi i thatë.“
ndërsa po fliste kështu përçart
ma bëri kokën dhallë
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Figura 15.8: Kokë Qepa

e trurin çek të bardhë
i fërkova sytë fort
derisa u dolën xixa
kur, se nga mbiu një xhind i vogël sa një katana
më pa plot me inat
dhe plot me inat më tha:
“Do të të plotësoj vetëm një dëshirë
ça te duash ti, fol, po mendohu mirë¡‘
i thashë të më kthejë mbas në vitin që kaloi
që të paguaja tarifën e celularit në kohë
“U tha, U bë“
sa mbylla e hapa sytë
pashë rreth e rrotull, e thashë “qenka e vërtetë“
çdo gjë që di e kam gabim!
i holli është i trashë dhe i keqi i mirë
edhe sahani qenka bërë për tu lëpirë
i mençuri është budalla e budallai intelektual
derri eshte ujk e gomari kal
peshku ka kocka dhe kafsha ka hala
po me shumë kocka dhe hala se të gjithë të tjerët ka ngjala
dallëndyshet bëjne qumësht dhe lopët janë kafshë të rralla
ndryshimi është ndryshim
besimi është dyshim
para është mbrapa
mbrapa përpara
i pari bëhet i dytë
sa hap e mbyll sytë.
hmmm
ky jam une
një trillim
apo e kam gabim?

Kokë Qepa (? – ?)
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15.21 Konfuci
Filozof kinez që besonte në teorinë që qeverria duhet të ishte e paster dhe e pa korruptuar.

Çfarë idioti naiv!

Figura 15.9: Konfuci

15.22 Konfuz
Me thonë që jam konfuz, por nuk jam i sigurt se çfarë kuptimi ka kjo fjalë.

15.23 Kosova
Provincë e Prishtinës.

15.24 Krenar
Ndjesi e mbi-vlerësimit të vetvetes mbi disa atribute të caktuara, si për shembull, qytetin e

origjinës, mbiemrin ose madhesinë e organit gjenital. Zoti bëri shaka me njeriun budalla, kur i
dha aftësine të ndihet krenar.

15.25 Krrimb
Anëtar i Partisë së Kafshëve (PK) që e ka trurin të shpërndarë përgjatë trupit në formë të

njëtrajtshme. Ha ç’të mundet dhe haet nga ata që s’kanë ç’të hanë. Po e ndave në dysh, krrimbi
vazhdon të jetojë si dy krrimba të ndryshëm me bindje të ndryshme politike, filozofike dhe
partiake. Shume krrimba janë të krrimbur në lek.

Një tregim i krrimbur:
"Sa metër kub dru ke ngrënë në jetën tënde?"i thotë krrimbi i tokës krrimbit të drurit.

"Qenke shumë kurioz si krrimb toke që je"ia kthen krrimbi i drurit nga dega ku
kish hipur. Kjo nuk ishte një degë dosido, por nga ato degët e gjata që ecin
horizontalisht me tokën duke e cikur atë në disa vende. Pa keto pika ku
mbështetet në tokë, dega do ish thyer me kohë, dhe ishte pikërisht në një
pikë të tillë ku dy krrimbat po bisedonin.

"dru kam ngrënë sa të duash e do ha sa të kem qoftë edhe një dhëmb në gojë"vazhdoi
krrimbi i drurit.

"po ti ça mutin ha aty poshtë?"
Ndërkohë një zog u duk aty pranë e të dy krrimbat u fshehën me nxitim. Zogu u ul

mbi degë duke rrotulluar kokën vërdallë për ndonjë krrimb.
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"Mut zogu"përshperiti krrimbi i tokës.
"Zogu mutit"ia kthehu krrimbi i drurit me zë të ulët nëpër dhëmbë.

15.26 Kufome
Mbetjet fizike të trupit të dikujt që nuk i rruhet fare se sa të bukur ia bëjnë varrin.

15.27 Kupë
Do ta kuptosh se çfarë është kupa vetëm kur të mbushet kupa plot.

15.28 Kuptim
Nuk ke për ta kuptuar kurrë. Më kupton ça dua të them?

15.29 Kuran
Libër fetar, që ndryshe nga ky libër që ke në dorë, nuk digjet, nuk myket, nuk bëhet pis, nuk

bie poshtë, nuk griset, nuk përdoret për të mbështjellë misrin e pjekur, nuk bluhet, nuk hidhet
poshtë, nuk shkelet, nuk përdoret dot si stol, nuk mbahet në hale e nuk lexohet dot. Sikur të
provosh të bësh ndonjë nga keto gjera që nuk bëhen, do xhindosësh pa masë një masë të madhe
njerëzish të tërbuar.
Akoma më interesant është fakti që Kurani është i vetmi libër i shkruar nga një njeri që nuk dinte
as shkrim e as këndim. Nuk ka libër tjetër si ai.

15.30 Kurve
Ti vlen.

15.31 Kurvar
Ti paguan.



L
Lab
Lahuta
Lavazho
Lumë
Lango
Laro
Langaraq
Lumëmadh
Lutje
Lakuriq i natës
Lepur
Lesh
Lesh i dredhur
Lerë
Lëpirëse
Limon
Lopë
Lopa Jeshile
logjika
Përkujtimore (në vend të përkufizimit)
Lumturi

16 — L

16.1 L

Germë nga mesi alfabetit.

16.2 Lab

Burrë që vesh fustan dhe ia merr këngës labçe.

16.3 Lahuta

Violinçeli i malcis.

16.4 Lavazho

Vend ku lahen makinat, kuajt, lopët dhe njerëzit e palarë.

16.5 Lumë

Ujë që rrjedh drejt detit ose drejt ndonjë lumi tjetër në formë gjarpërore sipas karakteristikave
të relievit. Lumi më i madh në botë është ai ku jeton anakonda. Lumi më i pistë në botë quhet
llum.

16.6 Lango

Qen rruge që leh pa pushim.

16.7 Laro

Qen me karakter të dobët.

16.8 Langaraq

Njeri me karakter laroje.
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Figura 16.1: Leh sa ta duash ti! Karvani shkon perpara!

Figura 16.2: Laro

16.9 Lumëmadh
Njeri me shumë halle që është gati për tu mbytur në lumë.

16.10 Lutje
Praktike fetare për të bërë që dëshirat e tua të dëgjohen e të plotësohen nga Zoti, gjë nuk

ndodh kurrë, sepse ti e di mirë që Zoti nuk ekziston.

16.11 Lakuriq i natës
Kafshë që del lakuriq natën.

16.12 Lepur
E vetmja kafshë, përveç njeriut, që është e vetëdijshme që vdekja mund ti vijë në çdo moment,

prandaj dhe është gjithmonë i trembur.

16.13 Lesh
Produkt që përfitohet kryesisht nga qethja e flokëve, mustaqeve, mjekrrës, qafës, gjoksit,

sqetullave, kurrizit, barkut, kërthizës, bythës, organeve gjenitale ose këmbëvë. Prandaj kemi
lloje të ndryshme leshi. Leshin më të mirë e prodhojnë njerëzit qaflesh.

16.14 Lesh i dredhur
Lesh që përfitohet nga qethja e leshit kaçurrel.

16.15 Lerë
Djersë e tharë që krijon konture të çfarëdoshme figurash abstrakte në lëkurë, rroba dhe flokë.
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16.16 Lëpirëse
Shkop që përdoret nga polici rrugor për të mbledhur fonde nga makinat që kalojnë rrugës.

Figura 16.3: Lëpirëse

16.17 Limon
Vezë e thartë që rritet në pemë limoni.

16.18 Lopë
Kafshë e madhe gjitare që ushqehet nëpër plehra dhe pushon në mes të rrugës.

Figura 16.4: Lopë

(Kushtuar një kafshe legjendare, që në ëndërr të trëmb, dhe e përtyp respektin tonë nëpër
dhëmbë)

Lopa Jeshile

Nuk kam parë asnjëherë një lopë jeshile
e një kafshë e tillë nuk e besoj që të ekzistojë
por, po të doli në ndonjë kthesë, ki kujdes!
se është më mirë të shofësh një të tillë, sesa të jesh!
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16.19 logjika

Përkujtimore (në vend të përkufizimit)

Le të përkujtojmë dhe të vajtojmë vdekjen e
mikes sonë të vjetër, Logjikës.

Logjika pati një jetë të gjatë dhe plot aventura,
derisa vdiq në harresë.

Askush nuk e di me siguri sa vjeç ishte, sepse
çertifikata e lindjes nuk iu gjet kurrë, po
një gjë është e sigurt, Logjika ka qenë
ketu për një kohë të gjatë.

Logjika ia kushtoi jetën e saj qëllimit të kryerjes
së një pune sa më mirë, i ndihmoi njerezit
të përfundonin me sukses shkollën, të
evitonin konfliktet e kota, etj.

Për dekada të tëra institucione të caktuara si,
gjykatat, politikanët, militantët dhe bes-
imtarët fanatikë nuk kishin asnjë lloj pushteti
mbi Logjikën.

Ajo mbahet mend për kultivimin e mësimeve të
tilla si: “Mos i shiko gunën, po punën“,
“Zogu i parë e ha krimbin“ dhe “Jeta nuk
është gjithmonë e drejtë.“

Logjika jetoi mbi baza të shëndosha politike,
duke filluar që nga politika financiare
(“Shtriji këmbët sa e ke jorganin“), poli-
tika sociale (“Ai që të rreh nganjëherë
dhe të do“) dhe filozofike (“Kush nuk
mendon, imiton“.)

Si një veterane e epokave të ndryshme historike,
(Rilindja, Revolucioni Industrial, Lufta
e Parë Botërore, Lufta e Dytë Botërore,
Lufta e Ftohtë,etj) Logjika i mbijetoi fenomen-
eve kulturore dhe sociale si: Fanatizmi,
Komunizmi, Fashizmi.

Por, shëndeti i saj filloi të përkeqsohej që kur
u infektua njëkohesisht nga virusi i injo-
rancës dhe bakteri i indiferencës.

Logjika filloi të humbasë deshirën për të jetuar
kur pa që kriminelët trajtoheshin më mirë
se viktimat, kur të paaftet vlerësoheshin
më shumë se të aftët, kur Qeveria vendosi
të bënte shkencë, Feja u kthye në modë,
te gjithë u bënë intelektualë me shumë
diploma, dhe të kërkosh atë që nuk të
takon u bë qëllimi i jetës.

Nuk dihet me siguri në gojën e kujt u përtypën
mbeturinat e fundit të logjikës, por një
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gjë është e sigurt, te gjithë ne si hijenat e
copëtuam Logjiken nëpër dhëmbë.

Kur nuk na ngeli më asnjë pikë Logjike, iu vër-
sulëm shqisave duke vënë në dyshim af-
tësine e tyre për të mbledhur fakte.

Syve u thamë të mos shikojnë atë që duket, veshëve
të mos degjojnë atë që thuhet. Hundës i
thamë që erä e ndyrë është e mirë.

I vetmi organ i pa-persekutuar ngeli bytha, që
pirdhte njesoj si më parë.

Logjika vdiq pasi kishin vdekur gjyshi i saj, “Mendimi“
dhe gjyshja, “Arësyeja“; prindërit e saj,
“E vërteta“ dhe “Besimi“; burri i saj, “Veprimi
i lirë“; vajza e saj, “Përgjegjësia“; dhe va-
jza tjetër, “Urtësia“.

Kanë ngelur gjallë në një formë të mjeruar vetëm
tre fëmijët e adoptuar të saj: “Gjykimi“,
“Dyshimi“, “Debati“.

Shumë pak njerëz e mësuan mbi largimin e Logjikës
nga kjo botë, e akoma më pak u ndodhën
në varrimin e saj.

Ne, që u ndodhëm në këtë ceremoni mortore, i
themi lamtumirë Logjikës në emër të të
gjithë atyre njerëzve që do tu mungojë
përgjithmonë.

Një gur i thjeshtë me mbishkrimin “Këtu prehet
Logjika. E pushkatuar pa gjyq“ do të
lihet këtu për të informuar kalimtaret e
rastit.

I paharruar qoftë kuptimi i saj.

Anonim (? – ?)

16.20 Lumturi
Gjendje abstrakte shpirtëror që te ndihmon të mos vrasesh veten në momentin kur ndërgjegj-

sohesh mbi të vërtetën e ekzistencës.





Ll
Llafe
Llafollogji
Llafazan
Llapë
Llëk
Lluku lluku babashta
Llozi

17 — Ll

17.1 Ll
Dy L.

17.2 Llafe
Si fjalë me shumicë, llafet nuk kanë shumë vlerë sepse oferta ia kalon kërkesës.

17.3 Llafollogji
Shkenca e llafeve.

17.4 Llafazan
Njeri që merret me llafe.

17.5 Llapë
Gjuhë e gjatë që përdoret për të lepirë dhe përtypur llafe.

17.6 Llëk
Prapashtesë që e shëmton një fjalë të caktuar duke i vënë asaj një çallmë gjuhësore.

17.7 Lluku lluku babashta
Fjalë magjike që po të thuhen në momentin e duhur dhe me theksin e duhur, bëjnë që të të

plotësohet çdo dëshirë.

17.8 Llozi
Shul që e mbyll derën nga brenda që të mos futen dot ata që janë jashtë.





M
Makinë varrimi
Mal
Malok
Malukat
Manjak
Manjet
Mall
Marjuana
Mato Gruda
Matematikë
Media
Mendja
Metër
Mëz
Mi
Mi kanali
Mik i fortë
Militant
Mishngrënës
Mjedis
Morg
Motra
Mullaqe
Mustaqe
Mut
Mut muti

18 — M

18.1 M

Një m.

18.2 Makinë varrimi

Makinë që ecën shumë ngadalë duke transportuar një trup të pajetë për në varreza. Gjatë
kohës që makina e varrimit ecën në rrugët e qytetit, makinat e tjera e ulin shpejtësinë ose ndalojnë
fare, përveç ndonjërit që e ka me ngut. Ose ndonjërit që po i lind gruaja. Ose ndonjëri që harron
e shkel gazin në vend të frenit.

18.3 Mal

Vend me malokë.

18.4 Malok

Njeri që vjen nga mali.

18.5 Malukat

Malok i vogël dhe dinak.

18.6 Manjak

Njeri që vë pasionin mbi të gjitha.

18.7 Manjet

Metal që tërheq metale të tjera si me magji.
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18.8 Mall

Ndjenjë që të djeg por që mund të shuhet dhe fiket, ose gjëra që vlejnë por që mund të shiten,
blihen ose vidhen.

18.9 Marjuana

Emër femre dhe prodhimi më i rëndësishem bujqësor në fshat dhe qytet.

18.10 Mato Gruda

Fshatari i parë që zbuloi se çfare është presioni dhe mesoi si të qëllojë mullarët me top.

18.11 Matematikë

Shkencë që të ndihmon ti bësh mirë hesapet kur shet qepë ose marjuana.

18.12 Media

Industria që punëson më shumë gazetarë dhe gazetashitës.

18.13 Mendja

Nga të gjitha gjërat që kam humbur, për mendjen më merr malli më shumë. Mendja një
kokërr gruri është, kalon një zog e ta merr.

18.14 Metër

Shkop një metër i gjatë.

18.15 Mëz

Gomar i vogël që do të bëhet gomar i madh.

18.16 Mi

Brejtës që jeton në kanale, shtëpi dhe hambare, i pëlqen llumi dhe ha çdo gjë. Minjtë janë
gjithashtu të parët që ikin nga anija që po mbytet dhe të parët që futen në anijen e re. Prandaj, po
të duash të parashikosh të ardhmen, shiko ça po bejnë minjtë.

18.17 Mi kanali

Mi që jeton kryesisht në kanal por nganjëherë edhe del nga shtëpia.

18.18 Mik i fortë

Mik për kokë, mik që futet mik për ty ose mik që të nxjerr nga situata. Mund të kesh shumë
miq, por pak miq të fortë. Nganjëherë mikun e fortë duhet ta marrësh me qera. Sa më i fortë
miku aq më i mirë e si rrjedhojë aq më i shtrenjtë. Njihet gjithashtu me emrin “mik i shtrenjtë.“
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18.19 Militant
jam militant, militant partie
kokëshqopë, erë dhie
kokëpakrehur, bythëpalarë
sahanlëpires i paparë
un jam i pari
i pari fare
un dal në sipër faqe
si komerdare
unë jam ai që jam
dhe ai kam qen gjithmonë
ju që nuk më keni njohur
do ta kuptoni shumë vonë
se e ardhmja un jam
un godas, shaj, ulëras
më hapni rrugë se ju vras
jam harbut e hajdut
i lig e i pangopur
dembel i palodhur
nga un mbin e rritet frika
nga un çel e lulëzon tmerri
si një krimb që del nga plehu
rroftë partia! poshtë atdheu!
një ditë pa diell është si nata
një natë pa hënë është si e ardhmja
unë do behem drejtor, shef, inspektor
me makinë te re do dal në Shtator
unë jam si muti, aty, këtu, atje
si unë ka plot në çdo hale
partia ime fitoi
ndryshimi i vertete filloi
do ketë shumë ndryshime
do ec treni në rrugë makine
herë tjetër me tren do dal të festoj
hapni rrugën se do ju masakroj
Ky jam unë. kush jeni ju?
Partia ime fitoi, mjerë ju!

Militanti (? – ?)

18.20 Mishngrënës
Dikush që kenaqet duke ngrënë mish vegjetarianësh.

18.21 Mjedis
Mbeturrinat e natyrës.

18.22 Morg
Vend ku mund të mbash njerëz të vdekur kur nuk ke më vend në frigorifer.
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18.23 Motra
Vajzë nga Vlora.

18.24 Mullaqe
Gjysëm bythe.

18.25 Mustaqe
Ju dhjefsha mustaqet të gjithë atyre që kanë mutstaqe.

18.26 Mut
Produkt i padëshirueshëm i jashtëqitjes, dhe gjellë e shijshme për mizat, pulat, derrat dhe

qentë.

Figura 18.1: Mut i madh

18.27 Mut muti
Kur dhjet muti, del një mut muti.



N
Naftarët e kashtës
Nastradini
Naze
Nazemadhe
Nazist
Nazist Grek
Neonazist
Nënë Tereza
Noçkë
Nofull
Nur
Numër
Numerator telefonik

19 — N

19.1 N

Shkronjë në mes të alfabetit.

19.2 Naftarët e kashtës

Çelësa që hapin një dhomë ku nuk ka asgjë me vlerë, përveç një dysheku të mirë kashte ku
mund të bësh seks fantastik për shtatë palë qejfe.

19.3 Nastradini

Shakaxhi turk.

19.4 Naze

Hezitim i shtirur ndaj diçkaje të domosdoshme për shëndetin, siç është për shembull, ushqimi
ose seksi.

19.5 Nazemadhe

Femër që bën sikur nuk do.

19.6 Nazist

Gjerman serioz.

19.7 Nazist Grek

Grek karagjoz.

19.8 Neonazist

Nazist i ri dhe i papjekur.
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19.9 Nënë Tereza
Emër aeroporti, aeroplani, taksie, universiteti, spitali, qyteti, fshati, shkolle, kopshti, sheshi,

shëtitoreje, bulevardi, rruge, rrugice, pazari, hidrocentrali, plazhi ose murgeshe.

19.10 Noçkë
Hundë derri.

19.11 Nofull
E vetmja gjë që mbetet pasi të kanë shkulur rrënjë e dhëmballë.

19.12 Nur
Bukuri që vjen nga një zjarr i brendshëm e i padukshëm.

19.13 Numër
Gërmë që përdoret për të krijuar fjalë të pakuptueshme matematike. Ka vetëm 10 gërma të

tilla po të quajmë edhe zeron një numër si gjithë të tjerët.

19.14 Numerator telefonik
Libër me nja dy tre faqe ku dikur shkruheshin të gjithë numrat e telefonave. Tani ka kaq

shumë numra telefonash, sa që mjafton ti biesh një numri të çfarëdoshëm kot, sa për të bërë
gallatë.



Nj
Njësh
Njeri
Njeri me Opinione
Njerëz të famshëm
Një mut
Njëri
Njëzeri
Njohuria
Njollë
Një vjershë
Një dhe Një bëjnë Një

20 — Nj

20.1 Nj

N dhe j.

20.2 Njësh

Gërma e parë e numrave.

20.3 Njeri

Atij i thonë njeri sepse është njësh, me një personalitet, një mendje dhe një mendim. Ai e
kuptoi herët që një dhe një bëjnë një mut, prandaj u nis për të krijuar një botë më të madhe nga
çmund ta kishte imagjinuar ndonjë njeri tjetër.
Kur nuk i pelqeu ajo që krijoi, e prishi. Pastaj ia nisi prap nga e para. E bëri këtë më shumë se
një herë. Akoma po vazhdon ta bëjë.

20.4 Njeri me Opinione

Njeri që di absolutisht asgjë, me zë të lartë.
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20.5 Njerëz të famshëm
Njerëz që kanë bërë diçka që mbahet mend nga njerëz të tjerë jo të famshëm. Shumica e

njerëzve të famshëm janë njerëz famëkeq, sepse e keqja mbahet mend më mirë sesa e mira.

20.6 Një mut
Njësi matëse e barabartë me asgjë.

20.7 Njëri
Kur i referohesh një njeriu në menyrë të përvetshme, si për shembull, “është njëri nga Kuçi

që i di të gjitha.“

20.8 Njëzeri
Sinkronizim i zërave të njerëzve që janë ose hiqen sikur janë në një mëndje.

20.9 Njohuria
Përmbledhja e të gjithë gjërave që dihen. Sa më shumë njohuri të kesh aq më i ditur je. Ka

shumë gjëra të ditura që harrohen dhe pastaj dihen prapë, ose gjëra që nuk janë ditur ndonjëhere
që dihen për herë të parë. Po të jesh ti i pari që di diçka të paditur më parë nga dikush tjetër,
mund të mburresh që ke zbuluar diçka, e cila do të mbetet e zbuluar derisa ta harrojmë prapë.
Sot është më mirë të kesh një diplomë që thotë që ti di, sesa të dish. Po e mbarove së lexuari këtë
libër na thuaj që të të nisim një diplomë masteri në ajkën e të gjithë njohurisë së ditur.

20.10 Njollë
Shenjë vizuale që diçka nuk shkon. Njollat janë të ndryshme në ngjyrë dhe në madhësi. Ka

njolla në rroba të njerëzve të pistë, njolla në biografi e njolla në histori. Te gjitha keto vijnë nga
një proces i ashtuquajtur “njollosje.“ Njollat edhe mund të lahen ose të bëhen të modës. Rrallë
herë ka njolla që të mbeten njolla për gjithmonë.

20.11 Një vjershë

Një dhe Një bëjnë Një

një e keqe më e vogel, një e mirë akoma më e vogël
një vegël, një çengel, ku varet një shpresë, e rrethuar me miza, dhe njerëz
një qesh, një flet me vete, një flet me ty, një qan, një këndon, një vajton
një buzëqesh, një nënqesh, një nuk qesh kurrë, një zgërdhihet, një pjerdh, një lesh
një qaflesh, një koklesh, një kokqepë, një kokqen, një kokmut, një kokpresh
një kokpalarë, një pordhë e njomë, një i paparë
një mijë e një net, të zeza, mënyra, për të vjedh, një kokbythë që flet, një megaloman
një njeri i vogël, një rrugë, një i paudhë, një rrugë e kombit, një komb i rrugës
një përralle nga e kaluara, një e vertete nga e tashmja
një gjykatës, një prokuror, një horr, një semafor
një që bën si i dytë, një mijë e një idiotë ne kor
një morr, nje plesht, njeri thith, tjetri hesht
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nje e vertete, nje mije e nje versione te saj, njeri e hedh, tjetri e pret
njëzëri, njerëzi, një mizëri
një mizë njeri, pa rëndësi
një rri, që pret, që vret, që se di as vetë, ku vete, ku shkon, ku mbaron, ku fillon
një universitet, njëzet vjet, një kanal ujrash të zeza që derdhet në det, në tokë
një ajër i ndotur, një pordhë e përlotur
një fund pa shpresë, një shpresë pa fund
një ditë e gjithe kjo do të marre fund, do te jap shqiprt, do vdese
nje here e mire
nje mije here
nje mut.

Njëri (? – ?)
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O sa mirë me qen · · ·
Obobo
Oborr
Ogur
Ogurzi
OKB
Opera
Optimist
Orgazem
Osama Bin Laden
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21.1 O

Gërmë e rrumbullakët në formë rrethi të rrumbullakët.

21.2 O sa mirë me qen · · ·
Është mirë të jesh ai që je.

21.3 Obobo

Pasthirrme që lëshohet kur punët venë keq.

21.4 Oborr

Ambient jashtë shtepisë ku lidhet qeni.

21.5 Ogur

Lajm i mirë.

21.6 Ogurzi

Dikush ose diçka që paralajmeron një lajm të keq.

21.7 OKB

Organizata e Kombeve te Bashkuara që në fakt nuk janë aspak të bashkuara në ndonjë
objektiv të përbashkët.

21.8 Opera

Muzikë monotone e stërzgjatur që mbaron vetëm kur këndon një grua e shëndoshë.
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21.9 Optimist
Shikon vetëm anën pozitive në gjithçka, edhe në gjëra në të cilat anët pozitive duhet ti

kërkosh me qiri. Optimisti beson që jetojmë në botën më të mirë që mund të ekzistojë, ndërsa
pesimisti ka frikë që kjo është e vërtetë.

21.10 Orgazem
Ndjenjë e kënaqësise trupore që të paktën njëri nga prindërit e tu e ka ndjerë në momentin

kur je ngjizur.

21.11 Osama Bin Laden
Njeri që i bëri të gjithë jenë të detyruar të heqin këpucët në aeroport.



P
Papagall
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Para
Parmendë
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Pasuri
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Perfeksionist
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Peshku
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Pika
Predikim
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Presor
Prindër
Prostitucion
Politikan
Profesion
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Prostitutë
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Pushtim
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22.1 P

P...

22.2 Papagall

Zog që përserit ato që dëgjon dhe ato që thotë vet.

22.3 Paqe

Mungesë konflikti. Në përgjithësi është një ide e mirë, por e keqe për ekonominë. Ata që
kërkojnë paqe janë budallenj, ndërsa ata që kërkojnë drejtësi janë të çmendur. Ata që i kërkojnë
që të dyja, janë budallenj të çmendur.

22.4 Para

Të vetmit njerëz që nuk e kanë vrarë ndonjëherë mendjen për para, janë ata që e kanë
fotografinë e tyre në para.

22.5 Parmendë

Biçikletë pa rrota e pa motorr, për të punuar tokën.

22.6 Parti politike

Partitë politike janë si koshat me plehra, ku po të gërmosh edhe mund të gjesh diçka me
vlera.

22.7 Pasqyrë

Objekt i lëmuar që tregon ate që shikojnë të tjerët kur shikojnë ty, pak para se të ulërasin të
tmerruar e tia mbathin me vrap.
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Figura 22.1: Parmendë

22.8 Pasuri

Një burim i mjaftueshëm parash. Dy janë mënyrat për tu bërë i pasur, të vjedhësh një bankë
ose të themelosh një bankë.

22.9 Perçe

Çarcaf i sanksionuar nga feja islame për ti bërë si femrat e pandershme edhe ato të ndershme
të duken njësoj në publik.

Figura 22.2: Gra (ose vajza, ose kurva, ose kush e di se çfarë), me perçe

22.10 Perfeksionist

Njeri që është keq ta kesh shef dhe mirë ta kesh të dashur.
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22.11 Personalitet
Është ajo që të bën të ndryshëm nga të tjerët, bashkë me paraqitjen e jashtme, dhe të ndihmon

për të joshur partnerë seksualë kur paraqitjen e jashtme e ke shumë të shëmtuar dhe je mashkull.

22.12 Peshku
Kafshë që di not më mirë se çdo kafshë tjetër.

22.13 Peshkaqen
Peshk që leh pa zë.

Figura 22.3: Peshkaqeni duke lehur

22.14 Pëllumb
Mi me krahë që e lëshon glasën si lopa bajgën.

22.15 Pika
Veç mos të rëntë pika.

22.16 Predikim
Veprim me anë të të cilit u mbushet njerëzve mendja me besim fetar. Po nuk të besuan, rrasua

kokës me kuran, bibël ose çfarë të të dalë përpara.

22.17 Prestigjator Cirku
Usta i mashtrimit që ta hedh sy me sy.

22.18 Presor
Njeri që të vë një notë të mirë në këmbim të rryshfetit.

22.19 Prindër
Njerez që të thonë vazhdimisht të mos bësh të njëjtat gabime që kanë berë ata. Sidomos kur

një nga ato gabime ishe ti.
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Figura 22.4: Prestigjatori

22.20 Prostitucion

Aktiviteti kryesor tregtar në botë, i përhapur në të gjitha fushat e aktivitetit njerëzor dhe ka të
bëjë kryesisht me shkëmbimin e një favori seksual për para ose një vend të mirë pune ose ngritje
në përgjegjësi kur je tanimë e punësuar.

22.21 Politikan

Profesioni më i vjetër në botë.

22.22 Profesion

Kualifikim më anë të të cilit mund të gjesh një punë të mirë për të kthyer shumicën e kohës
së mbetur të jetës tënde në para.

22.23 Prona

Prona nuk është asnjëherë e jotja, për sa kohë dikush mund të ta marrë e ta bëjë pronë të
tijën.

22.24 Prostitutë

Profesioni i dytë më i vjetër në botë, pas politikanit.

22.25 Puçërr

Shenjë nga zoti që tregon se nuk je akoma gati për të bërë seks.
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22.26 Pusht
Njeri që shfaq interes seksual për një numër të madh femrash.

22.27 Pushtim
Marrje e kontrollit ushtarak ose ekonomik të një vendi nga një vend tjetër më i fortë. Njerëzve

në vendin më të dobët u duhet zakonisht disa ditë që të mësohen me pushtimin.
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Qafir
Qafë
Qejf
Qejfli
Qen
Qen bir qeni
Qeni Stanit
Qerre
Qesh
Qetësi
Qetësi apsolute
Qetesi relative
Qethje flokesh
Qeverri
Qëllim
Qi
Qukapik
Qurre
Qylaf
Qyl
Qylaxhi
Qyp
Qytet
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23.1 Q

Gërmë me të cilën shkruhen shumë fjalë të pista.

23.2 Qafir

Njeri i varfër të cilit i bien në qafë.

23.3 Qafë

Pjesë e trupit që lidh kokën me trupin. Kur ta presin të marrin në qafë.

23.4 Qejf

Ndjenjë e kënaqesisë trupore, shpirtërore ose mendore e shoqëruar me pickimin e ndjesisë së
hidhur që do të ndëshkohesh në këtë botë ose në tjetrën, vetëm e vetëm se u ndjeve mirë.

23.5 Qejfli

Njeri i dhënë pas qejfit të vetes së tij.

23.6 Qen

Kafshë që leh.
Sipas studiuesve shkencorë zoolog të akademisë së shkencave të shqipërisë, Qeni, ose siç njihet
në gjuhën shkencore “Cannus Hum Hum“, leh për qejfin e tij pa ndonjë arësye ose shkak.
“Kemi kaluar orë, ditë e javë të tëra duke dëgjuar qentë të lehin, dhe jemi të bindur plotësisht që
qeni leh pa asnjë lloj shkaku. Thjesht leh sepse i pëlqen, domethënë për qejf“ na tha njëri prej
shkencëtarëve të qenve.
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23.7 Qen bir qeni

Ata qenër që lehin vetëm kur i urdhëron dikush, me paramendim, ose nuk lehin fare, quhen
“qen bir qenër.“

23.8 Qeni Stanit

Ministri i brendshëm i qeverrisë së bariut.

Figura 23.1: Qeni Stanit

23.9 Qerre

Breshka e mjeteve të transportit me katër rrota, sepse ecën më ngadalë sesa një njeri i
zakonshëm rrugës për tu mbytur në lumë.

23.10 Qesh

Qesh! Vetëm kështu i tremb njerëzit. Ose qesh për qejf. Ka njerëz që janë akoma më
qesharak sesa ti, qesh me ta sa të duash.

23.11 Qetësi

Mungesë zhurrme, ose ai moment kur e kupton që kë qenë me njeriun e gabuar për 10 vjet
rresht.

23.12 Qetësi apsolute

Moment i shkurtër qetësie që ndodh vetëm njëhere në një milion vjet.

23.13 Qetesi relative

Vend i qetë në krahasim me vende të tjera afër tij.

23.14 Qethje flokesh

Diçka që mashkulli e vë re vetëm kur femra e qeth kokën tullë.
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23.15 Qeverri
Qeverria është një gjahtare që e kap lepurin e ngordhur me qerre.

23.16 Qëllim
Diçka që i jep jetës kuptim dhe që nuk e ka më këtë efekt në momentin kur qellimi realizohet.

23.17 Qi
Bëfsh qejf.

23.18 Qukapik
Zog që i bie pikës me sqep.

23.19 Qurre
Sekrecione të ujshme të hundës që fshihen me mëngë.

23.20 Qylaf
Kapele e madhe që të mbulon edhe sytë ëdhë veshët edhe hundën. Kur të vënë qylafin humb

shërbimet e shqisave.

23.21 Qyl
Kur fiton diçka pa lekë.

23.22 Qylaxhi
Njeri që i bie qylit.

23.23 Qyp
Enë balte që përdoret për të mbajtur mjalt, ullinj, flori ose miza që flasin si miza në qyp.

23.24 Qytet
Vend që i mbledh njerëzit bashkë si qypi me mjalt mizat.
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24.1 R

Gërmë i bën gjimnastikë gjuhës, dhe që fëmijet e mësojnë me vonesë.

24.2 Racist

Njeri që beson se ca njerëz janë racë muti.

24.3 Radio Iliria

Njëherë e njëkohë ishte ëndrra e çdo shqiptari.

Figura 24.1: Radio Iliria
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24.4 Raki

Pije që të bën të këndosh, kërcesh e të biesh në një pucetë të hapur.

24.5 Rakitik

Njeri që duket si i ushqyer keq, por që mund të jetë thjesht dikush që nuk ka dëshirë të hajë.

24.6 Ramiz Alia

Diktatori i fundit komunist, shpikës i tranzitorit social dhe ideator i periudhës së tranzicionit.

24.7 Rastësi

Koncept që shpjegon pse njerëz të caktuar bëjnë seks.

24.8 Realitet

Një version i të vërtetës sesi gjërat janë në realitet, te cilin shumica e di dhe pakica e pranon.

24.9 Realizmi Socialist

Një rrymë letrare që dukej sikur buronte ngado por që u tha menjëherë. Shkrimi i fundit i
realizmit socialist mendohet të jetë një fjalim i Sali Berishës në vitin 1991.

24.10 Reforme

Reformë do të thotë të presësh degët e thara dhe të plehërosh mirë rrënjët e problemit.

24.11 Relacion

Dhënie llogarie që nuk e lexon askush e askush nuk ka nevojë ta lexojë.

24.12 Republike

Sistem politik që lindi pasi i prenë kokën mbretit.

24.13 Restorant

Vend ngrënie ku nuk mund të jesh i sigurt që guzhinieri i lan duart pasi del nga banja.

24.14 Recke

Leckë e përdorur.

24.15 Rilindja

Periudhe historike kur njerëzve iu mbush mendja që toka nuk ishte e sheshtë dhe megjithë
ato që thoshte kisha, ajo rrotullohej. Bota asokohe ose ishte plakur shumë ose kishte vdekur,
kështu që përveç dogmës që mbeti njësoj siç është edhe sot, të gjitha gjërat e tjera linden përsëri.
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24.16 Ringjallja
Kthimi në jetë pas një vdekje të plotë (jo nga koma ose vdekje klinike). Deri tani vetëm Jezu

Krishti që u ringjall për pashkë dhe Kostandini që u ringjall po për pashkë për të mbajtur fjalën e
dhënë, janë të vetmit njerëz që janë ringjallur. Të gjithë të tjerët për fat të mirë kanë vdekur, dhe
kaq!

24.17 Rob
Duhet të jetë ndonjë nga pjestarët e tjerë të familjes, kryesisht njerëz që varen nga ty dhe rrinë

gjithë ditën në shtëpi sikur të jenë rob të shtëpisë në arrest shtëpie, si gjyshi, gjyshja, stërgjyshi
ose stërgjyshja. Akoma nuk e di për kë e kanë llafin kur më shajnë për robt.

24.18 Robin Hudi
Njeri që vidhte nga të pasurit dhe ua jepte të varfërve, duke i bërë kësisoj të varfërit të pasur

e të pasurit të varfër, pastaj ua vidhte prapë ato që u kishte dhënë duke bërë të qarkullonte paraja
më mirë sesa në kohën e firmave piramidale.
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25.1 Rr

R e fortë që është në fakt një ’R’ e madhe e ndjekur nga një ’r’ e vogël.

25.2 Rrap

Peme e madhe që dikur përdorej të varur njerëz. Tani nuk ka ngelur më rrap në këmbë sepse
i kanë prerë njerëzit.

25.3 Rrapi në Mashkullorë

Nuk gjendet dot fshat me emër më të përshtatshëm ku mund të mbillet, mbijë dhe të rritet
një rrap i madh. Aty foli edhe Çerçizi me gojë.

25.4 Rreth

Rreth i rrumbullakët.

25.5 Rrezik Vdekje

Tabelë që përpiqet më kot tu mbushë mendjen njerëzve të dehur të mos e bëjnë shurrën afër
transformatorit të tensionit të lartë.

25.6 Rrip

Ushkur për të shtrënguar pantallonat ose metaforikisht për të bërë ekonomi (“shtrengo
rripin“). Rripi është përdorur gjerësisht për të disiplinuar fëmijët, për të varur veten, për të varur
të tjerët dhe për të rrahur kafshë. Njihet gjithashtu me emrin “rryp.“

25.7 Rrjepje

Akti i heqjës së lëkurës.
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Figura 25.1: Rrezik Vdekje

25.8 Rrotë

Thonë që rrota është shpikja më e madhe e njerëzimit, dhe ka shumë mundësi të mos e kenë
gabim. Pa rrotë nuk do të kishte transport pa kal, pa qerre ose pa karrocë. Që nga qerrexhiu që
solli Ismail Qemalin në Vlorë, e deri tek shoferi i taksisë, rrota ka punësuar me mijra njerëz dhe
kafshë. Populli jonë e ka rrokullisur rrotën e historisë me një rrotë qepe në dorë.

25.9 Rrotacion

Përdorim i rrotës për qëllime politike dhe propagandistike.

25.10 Rruge

Një rrip toke ku mund të kalojë makina, qerreja ose traktori nën vështrimin e vëmendshëm të
gjahtarëve të rrugës që quhen “policë rrugorë.“.

25.11 Rrugice

Rrugë e ngushtë qyteti e ngushtuar akoma më shumë nga zgjerimi i shtëpive. Dikur edhe
rrugica do ketë qenë rrugë, por u ngushtua edhe ajo.

25.12 Rrugaç

Njeri që e kalon shumicën e kohës rrugëve dhe rrugicave, duke kërkuar të grabise përdoruesit
e rrugës.

25.13 Rrushi

Frut që bëhet raki, verë ose uthull. Ka shumë njerëz që i bëjnë lekët rrush, ose kumbulla.

25.14 Rrush e Kumbulla

Po të mos ketë njerëz që i bëjnë lekët rrush e kumbulla, nuk do mbillet më as rrush e as
kumbulla.
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25.15 Rryma elektrike
Vjen nga ca tela të kokolepsur si mos më keq dhe përdoret për të ndezur dritat, televizorin,

lavatriçen, frigoriferin, fshesën me korrent ose altoparlatët e xhamisë.
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Syri magjik
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26.1 S

Gjarpëri i gërmave.

26.2 Sali Berisha

Nje personazh i njohur i skenes politike, shumicen e rinise e kaloi ne shoqerine e te vetmit
shok qe kishte, kalit. Sidoqofte Saliu nuk eshte nje hajdut i thjeshte kuajsh. Pasi u caktua si nje
nga kapitenet qe do te mbanin timonin e anijes se tranzicionit nga diktatura e proletariatit ne
diktaturen e te paaftit, e kreu kete mision me dhunshem se te gjithe kapitenet e tjere, duke mos
e leshuar timonin e vaporit se shtetit nga duart edhe ne stuhine me te forte. Njesoj si dikur me
freret e kalit, me dhemb e duar ai e mbante timonin fort edhe kur vapori ishte duke u perplasur
neper shkembinj, kur te gjithe deri tek miu i fundit i vaporit e kishin braktisur ate dhe timoni
ishte e vetmja pjese qe i kishte mbetur akoma ne dore. Do ta mbaje timonin e pushtetit edhe pas
vdekjes po ta kete ne dore.

Megjithese i lindur ne mal, pasion ka notin ne det. Megjithese nga profesioni eshte doktor
zemre, pasion ka shkuljen e dhembeve. Pasione te tilla i bejne shume njerez me zemer. Pasione
te tjera nuk ka. Tip impulsiv dhe i lig, kur urdheroi shefin e rojeve te tij te qellonte mbi ca
protestues, ky i fundit refuzoi. Saliu ia keputi komandant Prendit me grusht sepse ne ate moment
u tregua me politikan sesa vet ai. Athere Prendi u kujtua per punen e tij dhe e shkrepi koburen ne
mish opozitar. Po te ishte Prendi kryeminister, ata njerez te varfer do te ishin akoma gjalle dhe
sot mund te guxonin te votonin kunder Saliut.

Eshte i vetmi politikan qe nuk ka ikur asnjehere nga pushteti me ane te votes pervec heres
se fundit. Ti mund te mos e dish, po edhe heren e kaluar, ne menyre te pavetedijshme ose nga
emocioni, ke votuar per te. Eshte politikan qe ngjall emocione te forta, midis te cilave frike e
tmerr.

Pervec raportit te forte qe ka me emocionin e frikes, eshte tip folklorik. I martuar me dy
femije si ai.
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26.3 Sardhele

Peshk i vogël që e ha çdo peshk tjetër më i madh.

26.4 Satrap

Udhëheqës autoritar dhe trap. Sa trap!?

26.5 Seks

Aktivitet i shkurtër fizik mes dy ose më shumë personave ose kafshëve, që përfundon kur të
paktën njëri prej tyre arrin në pikën e orgazmës.

26.6 Sezon turistik

Dy muaj vere kur të gjithë dynden drejt plazheve të mbuluara me plehra, për të pushuar të
lumtur si derrat në mut.

26.7 Serioz

Njeri që nuk qesh ose që edhe kur qesh, qesh seriozisht.

26.8 Sirtar

Pjesë e një mobilje druri ose hekuri ku mbahen rroba të brendshme, letra pa vlere, para,
revista pornografike dhe ëndrra të parealizueshme.

26.9 Spirance

Grep i madh i lidhur me litar që përdoret për të ankoruar varkën ose tragetin ose për të
peshkuar balena.

26.10 Spiun

Një në çdo tre shqiptarë kanë punuar si spiunë gjatë kohës së komunizmit, por asnjë prej
tyre nuk e vendos këtë në rezume. Shumë prej tyre vazhdojnë të bëjnë të njëjtën punë, kundrejt
pagesës ose për qejf. Në kohët e sotme për fat të keq, si çdo gjë tjetër, edhe spiunllëku bëhet me
internet.

26.11 Student

Njeri që shkon në shkollë për tu bërë me shkollë. Ka tre lloj studentësh:
1. Student që mëson por nuk ia pret
2. Student që ia pret por nuk mëson
3. Student që as ia pret e as mëson

26.12 Supë

Gjellë me lëng ose vetëm lëng. Nuk ka asgjë që nuk ia kemi pirë lëngun.
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26.13 Surprizë
U mbars miu e polli një mal.

26.14 Surrat
Fytyrë e keqe.

26.15 Synet
Prerjë e llafshës për të fituar para.

26.16 Syri keq
Syri i keq të ha me sy. Prandaj je mirë një moment dhe momentin tjetër shumë keq. I vetmi

shpjegim logjik është që të kanë ngrënë me sy.

26.17 Syri magjik
Vrimë në derë për të spiunuar komshinjtë. S’ka fare lidhje me magjinë.
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Shah
Shallvare
Shami
Shatërvan
Shend e Verë
Sheqer
Shishe
Shkence
Shkop
Shollë
Shpresa
Shqip
Shqiponje
Shqipëria e madhe
Shqipëria
Shqopë
Shtet
Shurdh
Shurdheri

27 — Sh

27.1 Sh

Shsh..

27.2 Shah

I vetmi sport, praktikuesit e të cilit nuk quhën “Sportistë.“

27.3 Shallvare

Rrobe qe të tregon më të shëndosh sesa je.

27.4 Shami

Leckë për të fshirë hundët, djersën, spermën, për të mbuluar kokën, për ta përdorur në vend
të brekëve, për ta djegur duke kërcyer në dasëm, për ta tundur duke kërcyer në dasëm, ose për tia
dhuruar dikujt si një kujtim me simbolikë erotike.

27.5 Shatërvan

Burim artificial uji që përdoret si lavazho.

27.6 Shend e Verë

Gjendje e mire shpirtërore që vjen nga konsumi i pijeve alkolike, drogës ose ndonjë çrregullim
psikologjik.

27.7 Sheqer

Substancë e ëmbël në formë pluhuri që është po aq vdekjeprurëse sa kokaina për ata që e
thithin me hundë në sasira të mëdha.
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27.8 Shishe
Mjet për transportim dhe ruajtje lëngu. Pas konsumit të lëngjeve të caktuara njerëzit kanë

tendenca të ta këpusin me shishe kokës.

27.9 Shkence
Aktivitet kërkimor për të irrituar ata që besojnë në Zot.

27.10 Shkop
Bumerangu që nuk kthehet mbas quhet shkop.

27.11 Shollë
Pjesa e poshtme e këpuces që shpesh shkel në plehra, armiq ose në dërrasë të kalbur.

27.12 Shpresa
Shpresa është një nga motivuesit kryesorë për të kërkuar lumturinë. Shpresa vdes e fundit,

vetëm kur nuk ka as më të voglin dyshim që është shpresë e kotë dhe si e tillë kot sa rron. Jeta
është luftë dhe fusha e betejës është e mbushur me shpresa të vdekura.

27.13 Shqip
Gjuhë që përpiqen ta flasin një numër në rritje analfabetësh.

27.14 Shqiponje
Shpend grabitqar dhe simbol i kombit shqiptar që jeton i balsamosur në muzeume, lokale,

restorante, hotele dhe shtëpi.

27.15 Shqipëria e madhe
Jam për Shqipërine e madhe, me kusht që të mos bëhet siç është tani e vogla

27.16 Shqipëria
Shqiperia çka qenë, çështë e çdo bëhet o u bëfsh mut e të hëngshin pulat.

27.17 Shqopë
Shkurre që përdoret për të ngritur pluhur e për të fshirë rrugët.

27.18 Shtet
Shoqatë jo-qeverritare.

27.19 Shurdh
Njeri që ose nuk mundet ose nuk do të dëgjojë. Të gjithë ata që e fillojnë bisedën me fjalët

“të dashur dëgjues,“ janë shurdh.
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27.20 Shurdheri
Masë mbrojtese për veshët ndaj zërit të njeriut.





T
Tagji
Tallash
Tapa
Tapë
Tapë Topi
Tapi
Tarzan
Televizor
Tërbim
Tokë
Truri
Tule
Tullac
Tulle
Turk
Tym

28 — T

28.1 T
Gërma “T“ është një nga gërmat më të thjeshta për të shkruar e për ta lexuar. Përveç rastit

kur të bëjnë sytë xhoko dhe e bën si kryq.

28.2 Tagji
Miell për kuaj.

28.3 Tallash
Dru i bluar.

28.4 Tapa

Figura 28.1: Tapa

Tapa, ky objekt në formë cilindrike me prejardhje pemore, përdoret për të mbyllur shishen e
rakisë, të vajit, uthullës, verës ose edhe çdo lloj shisheje tjetër me grykë të rrumbullakët.

28.5 Tapë
Gjendje e thellë intoksikimi kur i harron të gjitha problemet e tua së bashku me gjithçka

tjetër dhe je me të vërtetë i lumtur.

28.6 Tapë Topi
Kur nuk e ke as idenë me të vogël për asgjë dhe gjithçka.
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28.7 Tapi
Dokument që tregon që je i zoti i diçkaje, por jo me i zoti, i cili është edhe i zoti i vërtetë i

saj.

28.8 Tarzan
Njeri që fliste me kafshët dhe kishte një zë të bukur, ushtues e kumbues që do tia kishte zili

cilido hoxhë e s’kishte nevojë për altoparlant.

28.9 Televizor
Kuti ku futen shumë njerëz e ngjarje dhe dalin lajme.

28.10 Tërbim
Sëmundje qensh dhe njerëzish të tërbuar.

28.11 Tokë
Planet i banuar nga shumë budallenj që akoma mendojnë që Toka është e sheshtë.

28.12 Truri
Truri është një organ i mrekullueshëm. Fillon të punojë që në momentin që zgjohesh nga

gjumi, dhe nuk pushon së punuari deri në momentin kur vete në punë.

28.13 Tule
Pjesë e butë e bukës, e mishit, e bythës ose e trurit.

28.14 Tullac
Njeri pa flokë por me shpresa që një dite do ti dalin prap.

28.15 Tulle
Baltë e pjekur që ngjan me bukën, dhe mund të përdoret si tullë.

28.16 Turk
Popull vëlla.

28.17 Tym
Shenjë që tregon se ku ka tym ka zjarr, dhe anasjelltas.



Th
Thanas shtrëngo rripin
Thanë
Thashethem
Thatësire
Thepisur
Thes
Thëllëze
Thërrime
Thinja
Thumb
Thuthuq
Thyesa

29 — Th

29.1 Th

T për ata që janë Thuthuqër.

29.2 Thanas shtrëngo rripin

Film Grek i viteve 70 që mbetet shumë aktual edhe sot.

29.3 Thanë

Pemë që përdoret për të caktuar kufirin të thana.

29.4 Thashethem

E vetmja agjenci e besueshme lajmesh.

29.5 Thatësire

Fenomen i përhapur në shkretëtirë dhe në vende të tjera ku avollon i gjithë uji.

29.6 Thepisur

Vend ku po të dalësh shëtitje lakuriq, të bëhen këmbët copa.

29.7 Thes

Traste e madhe që mund të mbushet me miell, tagji ose të mbajë brenda një njeri ose edhe
një derr të tërë.

29.8 Thëllëze

Zog i egër gjahu me të cilin shpesh krahasohen femrat.
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29.9 Thërrime
Zogjtë ose njerëzit që nuk kane bukë, ushqehen dhe rriten me thërrime.

29.10 Thinja
Flokë të bardha që tregojnë kalimin e moshës ose halle të mëdha.

29.11 Thumb
Një tjetër lloj gjëmbi.

29.12 Thuthuq
Njeri që nuk e shqipton dot gërmën “T“

29.13 Thyesa
Numer i shkruar si raport i dy ose më shumë numrave të tjerë.



U
UFO
Ufje
Ujk
Uje
Unazë
Unik
Universitet
Universitet Fetar
Universitetet Shqiptare
Urim
Urrejtje
Ushqim
Ushtar
Uturak

30 — U

30.1 U
Gërmë që duket si patkua kali.

30.2 UFO
Jëtë inteligjente jashtëtokësore joshqiptare ose universitet shqiptar.

30.3 Ufje
Huq.

30.4 Ujk
Qen pa zot.
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30.5 Uje

Lëng i dobishëm për industrinë e lavazhove.

30.6 Unazë

Shenjë e pronësisë dhe përkatësisë bashkshortore që preferohet më shumë nga femrat.

30.7 Unik

I veçante, si gjithë të tjerët.

30.8 Universitet

Tempull i dijes. Vatër e kërkimit shkencor ku futesh dru e del dhogë.

30.9 Universitet Fetar

Tempull. Vatër e lutjeve ku futesh dru e del dhogë me gozhda.

30.10 Universitetet Shqiptare

Dikur një vend me vetëm një univeritet që i mësonte studentët si të thurrnin shporta prej
shqope ose për të çare dru, Shqipëria tani ka mbi 100 universitete dhe shkolla qensh. Këtu keni
një listë të dhjet universiteteve më të mira të renditur sipas cilësisë:

1. Universiteti Vitrina (Reklama është shpirti i tregtisë)
2. Universiteti Kristal (merr çmim të parë për cilësinë dhe sasinë e parkimit.)
3. Universiteti Nju Jorkut në Tiranë (ka ajrin më të mirë të kondicionuar.)
4. Universiteti Europian i Tiranes (ka larjen më të mirë të xhamave të fasadës.)
5. Universiteti UFO (ka emrin më të shkurtër.)
6. Universiteti “Nëna Mbretëreshë, Geraldinë“ (ka emrin më të gjatë.)
7. Universiteti Nderkombetar, (është edhe ndërkombëtar edhe kombëtar)
8. “Tirana Buisnes University“ (ka emrin më të bukur.)
9. Universiteti Galaktik (as neve nuk na vente në mendje që mund të ekzistonte diçka e tillë

në planetin tonë.)
10. Universiteti Nderplanetar (ka sloganin më të bukur “Me ne do veni prapa diellit.“)

30.11 Urim

Shprehje që përdor formën dëshirore të foljeve. Urimet ndahen në ato pozitive (“rrofsh sa
malet e sa shkrepat“) dhe negative (“u bëfsh mut e të hëngshin pulat“)

30.12 Urrejtje

Emocion negativ që të ha përbrenda derisa nuk ka më çfarë të hajë më. Po të zhdukeshin të
gjithë ata që urren, do të ngeleshe njeriu i vetëm në botë.
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30.13 Ushqim
Nutrient që shpërbëhet në energji, mish, gjak e dhjam.

Njeriu ha pothuajse gjithçka që hahet, dhe ka shpikur lloj lloj ushqimesh të të gjitha formave për
të gjitha llojet e situatave. Nëqoftëse njeriu nuk ha ushqim për një kohë të gjatë ngaqë nuk ka
ç’te hajë ose është në grevë urie, pasojat për shëndetin mund të jenë fatale. Gjithashtu nuk duhet
të pish me barkun bosh, prandaj është shpikur mezeja. Ajo pjesë e materialit ushqimor që nuk i
vlen trupit kthehet në mut i cili është ushqim i shijshëm për shumë bimë e kafshë të tjera.

30.14 Ushtar
Njeri që ka profesion bindjen.

30.15 Uturak
Hale portative për njerëz që vuajnë nga dembelizmi ekstrem.





V
Varr
Varrmihës
Vathë
Vdekje
Vendim
Veprim
Veprimtari
Vepër letrare
Veshi
Vetmohim
Vetvetiu
Veteran
Veterinier
Veza
Vezë peshku
Vëth
Vit
Vitrinë
Vizë
Vrime
Vërrë

31 — V

31.1 V
U me cep.

31.2 Varr
Vend ku do të vesh eventualisht, prandaj mos e vri mendjen për asgjë tjetër.

31.3 Varrmihës
Specialist i hapjes dhe më pas i mbulimit të varrit.

31.4 Vathë
Territor ku mund të livadhisin dhentë të qeta. Delen që del nga vatha e përdhunon bariu.

31.5 Vdekje
Momenti kur njeriu pushon së jetuari shënohet si dita dhe ora e vdekjes. Ka shumë mënyra

për të vdekur dhe ne shqiptaret jemi kombi që vdesim në mënyrat më të çuditshme.
Këtu janë disa prej tyre:

1. Goditesh nga autobusi në momentin kur je duke u ulur për të marë një 5-lekshe në trotuar.
2. Pi raki në vend te ujit në mëngjes dhe bie nga ballkoni.
3. Të kap ndonje plumb qorr që të ndjek nga mbas si qen me erë.
4. Të shpërthen granata e dorës në dorë kur ke dalë për qëjf për të peshkuar.
5. Të kafshon një qen i tërbuar në koqe.
6. Të godet dashi me brirë kur je duke bërë seks me delen.
7. Nga një breshëri automatiku pas një sherri për vendin e parkimit.
8. Bie në një pucetë të hapur dhe të thyen qafën dikush tjetër që bie mbi ty.
9. Shan dikë për motër dhe nuk ke rrugëdalje tjetër kur të duhet të zgjedhësh ose vdekjen

ose ti qish motrën që e ka si një qen të shëmtuar për gjithë pjesën e mbetur të jetës tënde,
kështu që zgjedh të parën.

10. Të godet tensioni i lartë kur je duke bërë shurrën.
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11. Mbytesh me një pikë uje që ishte në fakt një pikë acidi.
12. Të shtyp makina e varrimit kur nuk e ke mendjen.
13. Përplasesh me rulin që shtron rrugën kur futesh kondravajtje në një rrugë në ndërtim.
14. Të ngatërrojnë shtepinë me atë të ndonjë gjykatesi dhe shpërthen një sasi tritoli në mo-

mentin kur hap derën për të dalë për të vjedhur.
15. Hidhesh me kokë nga ai shkembi ku jë hedhur gjithmonë në det, pa e ditur që dikush kä

hedhur disa kollona betoni po aty.
16. Të godet rrufeja kur je duke prerë dru dhe godet veten gabimisht me sopatë.
17. Ha koken ndërsa të zien koka si një vezë e zier fort.
18. Të bie hemorragji celebrale kur je duke bërë seks oral.
19. Bie nga shkallët duke ngjitur shkallët me vrap.
20. Të merr lumi.
21. Ta merr frymën fshesa me korrent.

31.6 Vendim

Veprim që i paraprin një gabimi.

31.7 Veprim

Lëvizje sado e lehtë e muskujve të trupit ose neuroneve të trurit për të prishur balancën e
forcave të natyrës duke e detyruar natyrën të gjejë një balancë të re.

31.8 Veprimtari

Përmbledhje e veprimeve në tërësine e tyre vepruese.

31.9 Vepër letrare

Ky libër.

31.10 Veshi

Shqisë e dëgjimit ose e zbukurimit për njerëz shurdh.

31.11 Vetmohim

Veprim i shtyrë nga budallallëku që shkëmben jetën me diçka më pak të vlefshme sesa ajo.

31.12 Vetvetiu

Diçka që do të ndodhe edhe sikur ti mos të bësh asgjë.

31.13 Veteran

Njeri i paaftë me eksperiencë.

31.14 Veterinier

Doktor, pacientët e të cilit nuk mund të ankohen me shkrim.
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31.15 Veza
Fëmija më e vogël që mund të hahet.

31.16 Vezë peshku
Vezët e peshkut janë më të vogla se vezët e tjera, por më të shumta në numër. Po i shpetoi

dinamitit, peshku mund të bëjë aq veze në një ditë sa bën pula në një vit.

31.17 Vëth
Unazë që ngulet në vesh.

31.18 Vit
Kohë e ndarë në 365 ditë, dita e parë dhe e fundit festohen me mish kaposhi, fishekzjarre,

çifte dhe qitje me top.

31.19 Vitrinë
Fasade e diçkaje që e tregon atë krejt të ndryshëm nga si është në realitet.

31.20 Vizë
Shenjë në pashaportë që të lejon të vesh në vende ku mund të kërkosh azil.

31.21 Vrime
Vrimat, si të gjitha gropat e madhësive të vogla, krijohen nga mungesa e diçkaje.

31.22 Vërrë
Një tjetër lloj vrime.





X
X+X=X
Xanxare
Xixa
Xixëllonjë
Xinxërfile
Xebë
Xurxull

32 — X

32.1 X

Një gërmë shumë e dobishme, përdoret për të hedhur firmën për ata që nuk dinë të shkruajnë,
dhe është gjithashtu gërma më e përdorur në matematikë. Ka shumë pak fjalë që fillojnë me ’X’
dhe akoma më pak që mbarojnë me të.

32.2 X+X=X

Formule e rëndësishme matematike që vërteton që dyshi është i barabartë me një.

32.3 Xanxare

Fjalë që përdoret për të përshkruar mushkën që hedh vickla ose një femër të egër e me shpirt
të panënështrueshëm.

32.4 Xixa

Shkendija që të dalin nga sytë kur ha ndonjë dackë të fortë.

32.5 Xixëllonjë

Insekt me dritë dore.

32.6 Xinxërfile

Femër përrallash me emër interesant.

32.7 Xebë

Vajzë zeshkane
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32.8 Xurxull
Gjendje e lumtur dhe e shpenguar pas një konsumi të madh alkoli, ose kur del në shi pa

çadër.



Xh
Xham fare
Xhami
Xheloz
Xhehnem
Xhenet
Xhep
Xhepist
Xhind
Xhiro
Xhufke
Xhungë
Xhuxhmaxhuxh

33 — Xh

33.1 Xh
Xh nuk tingëllon fare si X, e megjithatë gjuhëtarët që shpikën alfabetin tonë duhet të kenë

qenë xurxull kur i vendosën ’X’së një ’h’ nga mbrapa dhe e quajtën gërmën 33-të të alfabetit.

33.2 Xham fare
S’ka ku vete më mirë se kaq, domethënë që tani i ke të gjitha të qarta, si pas një xhami të

larë me uje shiu e të fshirë me mëngë.

33.3 Xhami
Vend ku këndohet arabisht.

33.4 Xheloz
Një ndjenjë e vazhdueshme paniku që gruaja të pallohet me të tjere, e cila do të të shkaktojë

shumë ankth dhe një vdekje të parakohshme nga ataku në zemër. Pasi të vdesësh ajo do të
pallohet me siguri me shumë të tjerë.

33.5 Xhehnem
Vend ku digjesh vazhdimisht nga një flakë e madhe dhe hoxha këndon pa pushim çdo 5

minuta.

33.6 Xhenet
Vend ku mund të hash ça të duash e sa të duash, të besh seks me kë të duash dhe sa here të

duash, dhe ta ndertosh shtepinë më të madhe se të gjithë të tjerët, ku të duash.

33.7 Xhep
Pjesë e rrobave ku mbahen duart, paratë dhe koburja.
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33.8 Xhepist
Njeri i specializuar në nxjerrjen e gjërave nga xhepat e të tjerëve.

33.9 Xhind
Katana që del nga shishja dhe të plotëson një numër të caktuar dëshirash.

33.10 Xhiro
Ecje me këmbë në mbasdite ose në darkë në bulevardin e qytetit ose anës kanalit vaditës të

fshatit, për të parë të tjerët të veshur me rrobat e tyre më të mira në xhiro.

33.11 Xhufke
Pjesë dekorative e rrobave ose këpucëve pa asnjë dobi praktike.

33.12 Xhungë
Tumor ose kockë e ngritur poshtë lëkurës që të jep një pamje groteske.

33.13 Xhuxhmaxhuxh
Shkurtabiq.



Y
Yçkël
Ylber
Yll
Ylli
Yndyre
Yrysh
Yt At
Yzengji

34 — Y

34.1 Y

Gërmë që ngjan si një hu me dy gishtat lart, çudi që nuk e kanë bërë simbol të partisë
demokratike. Të gjitha fjalët e gjuhës shqipe që fillojnë me ’Y’ janë më poshtë.

34.2 Yçkël

Detaje që e bëjnë një situatë të vështirë, më të vështirë.

34.3 Ylber

Ngjyra në qiell që dalin pas shiut në formë harku. Deri tani askush nuk ka parë një ylber të
drejtë ose në formë trekëndëshi ose natën, por kjo nuk do të thotë që një ylber i tillë nuk ekziston.

34.4 Yll

Dritë e vogël që del natën.

34.5 Ylli

Emër i përhapur mashkulli në kohën e komunizmit dhe që e kanë akoma shumë njerëz që
janë akoma gjallë që nga koha e komunizmit.

34.6 Yndyre

Lëng Dhjami.

34.7 Yrysh

Fjalë e marrë borxh nga turqishtja, ka ardhur koha tua kthejmë pas borxhin sepse në vend të
saj kemi fjalën e bukur shqipe përpara.
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34.8 Yt At
Mashkull me të cilin të ka zënë jot ëmë sipas sat ’ëme.

34.9 Yzengji
Rroba kali.



Z
Zagar
Zakon
Zambak
Zanat
Zall
Zallamahi
Zambak
Zevzek
Zero
Zgjedhje
Zile
Zilkë
Zili
Zemër
Zorrë
Zorraxhi
Zorro
Zullum
Zuske

35 — Z

35.1 Z

S me cepa.

35.2 Zagar

Qen gjahu që është shumë më i dobishëm sesa qeni i shtëpise që vrapon pas maceve.

35.3 Zakon

Huq që nuk del as me darë.

35.4 Zambak

Lule që quhet zambak.

35.5 Zanat

Profesion zanatçiu.

35.6 Zall

Armë e ftohtë

35.7 Zallamahi

Rremujë e madhe që shkaktohet nga shumë njerëz.

35.8 Zambak

Lule e madhe.
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35.9 Zevzek

Njeri që nuk i rri bytha rrehat.

35.10 Zero

Më i vogli i numrave që i bën te tjerët si vetja kur i shumëzon me zero.

35.11 Zgjedhje

Zgjedhje, dita e orgazmës* së proçesit demokratik, në të cilën qytetarët (por edhe fshatarët)
të veshur me rrobat e tyre më të mira shkojnë në qendrat e votimit, ku pasi ekzaminojnë me
kujdes programet e partive të ndryshme dhe ideologjitë respektive, e hedhin votën në kutinë e
votimit sipas instiktit të zemrës dhe proçesit logjik të mendjes, për të përmirësuar qeverinë e
ardhshme. Ditën e zgjedhjeve, por edhe ditet përpara saj, njerëzit diskutojnë me miqtë dhe të
njohurit alternativat që u paraqiten, për të zgjedhur në një menyrë të përgjegjshme, të qetë dhe
civile. Megjithese mund të kenë diferenca të theksuara opinioni mbi këto alternativa, diskutimet
rrallë herë mbyllen me ndeshje boksi, beteja me armë të ftohta ose të nxehta, ose forma të tjera
komunikimi që shkaktojnë gjakderdhje. Në fund të ditës së zgjedhjeve, njëra nga alternativat
politike shpallet fituese pasi fiton shumicën e votave të hedhura në kuti. Në atë moment të
gjithë zgjedhësit, të lodhur por optimist, hapin nganjë shishe shampanje, ngrenë nga një dolli për
fituesin, dhe i urojnë punë të qetë, fat e mbarësi në qeverisjen e vendit për 4 vitet e ardhshme.

Figura 35.1: Kutia e Votimit

*shumica e shqiptarëve nuk e njohin fjalën orgazëm, por ekuivalenten e saj, prishjen.

35.12 Zile

Këmbanë e vogël.

35.13 Zilkë

Këmbanë e vockël.
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35.14 Zili
Ndjenjë e fortë dëshire për të mirat materiale, shoqërore, politike dhe shpirtërore të të tjerëve,

e cila zhduket sapo keto të mira bëhen të tuat.

35.15 Zemër
I vetmi organ i trupit që nuk pushon asnjëherë, as kur fle gjumë, dhe rreh akoma më shpejt

kur ndjen frikë, turp ose epsh.

35.16 Zorrë
I vetmi organ i trupit që është plot me mut.

35.17 Zorraxhi
Nëqoftëse njerëzimi është një trup i vetëm, ky njeri është zorra.

35.18 Zorro
Njeri në bazë të bëmave te së cilit është shkruar libri “kali i zorros.“

35.19 Zullum
Zë llumi llumin.

35.20 Zuske
Femër me shumë dashnorë njekohësisht ose në kohë të ndryshme.
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36 — Zh

36.1 Zh

Gërma e fundit e alfabetit, derisa ti shtojmë ndonjë gërmë tjetër e të bëhet e parafundit.

36.2 Zhabë

Kafshë që ka mësuar stilin e notit te bretkosës.

36.3 Zhaketë

I thonë Xhaketës disa që nuk dinë mirë shqip.

36.4 Zhapik

Stërgjyshërit e tij ishin dinosaur.

36.5 Zhavorr

Shumë gurë të vegjël e të mëdhenj e të rrumbullakët.

36.6 Zhele

Rroba të shumë përdorura. Kur dikush te kap për zhelesh, përpiqu mbase i fut dorën në xhep
për ti vjedhur gjëkafshë.

36.7 Zheleman

Njeri që s’ka blerë rroba për një kohë të gjatë.

36.8 Zhul

Substancë që përbën 90% të universit, 95% të universiteteve, dhe 99.99999% të të gjithë
ambientit ku jetojmë përditë.



158 Zh

36.9 Zhyl
Zhul.

36.10 Zhulal
Mbiemër që e kanë të gjithë ata që e kanë mbiemrin Zhulali.

36.11 Zhurrmë
Muzikë që kompozohet kur të gjithë besojnë se janë muzikantë dhe e shpalosin talentin e

tyre njëherësh.

36.12 Zhurrmëmadh
Tenor i vetëshpallur.

36.13 Zhurrmues
Njihen ndryshe si opinionistë, qellimi i tyre është që të mos marrësh vesh asgjë.
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37.1 W
Gërma më e re e gjuhës shqipe. Kur filluam të shkruajmë këtë libër alfabeti Shqiptar kishte

vetëm 36 gërma, por kur arritem afër fundit u bënë 37, me gjithë gërmën “W.“

Gërma “W“, e shqiptuar “VolksVagen“ do të vendoset fiks pas gërmës “ZH“ në alfabetin
e ri shqiptar të propozuar nga gjuhëtarët dhe shkencëtarët e akademisë së shkencave të Shqiperisë.

Kjo gërmë që deri më sot i ka munguar kombit shqiptar dhe alfabetit të tij, tani e tutje nuk do
tu mungojë më. Bashkë me të do të vijnë në gjuhën tonë edhe tërma moderne të shkencës, artit
dhe politikës si “WWW“, “Show“, dhe “George W. Bush.“

Ngaqë kjo gërmë është akoma shumë e re, nuk kemi asnjë fjalë që fillon më të.

Ndaj po e mbyllim me një W.

WWW.KokQepa.COM





Pyetje për lexuesin
Udhëzime për shitjen me pakicë:

Librashitës
Librablerës

Udhëzime për shitjen me shumicë:
Librashitës
Librablerës

38 — .

Pyetje për lexuesin

Tani që e keni konsumuar materialin, dhe i keni lëpire me sy fjalët, fjalitë dhe paragrafet e
ketij libri, derisa të kanë shkrirë në tru, është e udhës të shtrojmë pyetjet e mëposhtme për të
hedhur themelet e një diskutimi të zjarrtë.

Pyet veten,

1. A e meritoja unë ta lexoja këtë libër?
2. A ndihem unë, dikur një hiç, një asgjë, një zero me xhufkë, një njeri

tjetër tani që e kam lexuar këtë libër?
3. A ndihem une akoma më budalla pas leximit të këtij libri?
4. Kush jam une që të marr guximin të lexoj një libër të tillë?
5. A ka humbur kohën kot Kokë Qepa, duke shkruar këtë libër për mua?
6. Si mund të vazhdoj të jetoj tani që di gjithë këto gjëra?
7. Çfarë kanë më pak sesa unë ata që janë përmendur në këtë libër?
8. Çfarë kam unë më shumë sesa ata?
9. A ndjej unë tani një boshllëk akoma më të madh në vrimën e zezë

kozmike të mendjes sime?
10. A ka ndonjë pyetje tjetër që dua ti bëj vetes?

.. dhe mos harro!
Dituria është një ushqim i shijshëm për mendjen e uritur, që e kërkon nëpër plehra

si kockën me mish një qen i babëzitur.
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38.0.1 Udhëzime për shitjen me pakicë:
38.1 Librashitës

Shite sa të duash

38.2 Librablerës
Blije sa të ta mbajë xhepi.

38.2.1 Udhëzime për shitjen me shumicë:
38.3 Librashitës

Shite më shtrenjtë se një kile vaj, më lirë se një kuintal çaj.

38.4 Librablerës
Kujdes se mos ta hedhin në kandar.
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