Intervistuesja: Me cilin prej prindërve je ma e afërt?
Narratorja: Ma e afërt jam me babën, se baba nuk ka qenë gjithë në shpi. Ka punue ndërtimtari, po
atëherë ka qenë koha e çojshin gjithka nëpër Kosovë. Ndodhke ni mujë nuk vike edhe aq na e kishim
mallin për to. Edhe kurrë nuk na ka thonë as qishtu, as… Nana u konë shumë e mirë, shumë e rreptë
edhe e falenderoj shumë, se çdo nonë duhet me pasë ni kufi me i mësu fëmitë deri qaty, mos me i lonë
jashtë normalës me dalë. Kështu që, e falenderoj shumë se na ka mësu tepër, tepër mirë.
Intervistuesja: Çka ke mësu prej nonës tonde?
Narratorja: Gjithçka, gjithçka, edhe vazhdoj hala me mësu edhe sot, se ka gatimi, ka punëdorja, nona
ka ditë tepër, din edhe sot. Edhe hala sheh edhe mun me punue, din gjithçka me punue. Tegelin që e
ka qitë nona jeme, ka shumë që me maçinë, tash që ka lloj-lloj maçine nuk dinë me e bo qat punë qysh
e ka bo nona jeme. Edhe shumë vajza të fshatit aty jonë ardhë me mësu te nona jem, edhe pse u konë
pa shkollë po ka qenë shumë, shumë e aftë. Edhe shkrim e lexim ka mësu nona jem kur ka fillu fëmitë
me i çu në shkollë.
Intervistuesja: Qysh ka ndodhë kjo?
Narratorja: Po shembull motra e madhe kur e ka fillue shkollën, bashkë me to. Tu i përcjellë shkronjat
i ka mësue krejt. Tash shkruen, lexon, shumë, s’i mungon kurgjo edhe pse u konë e pa shkollë. Edhe e
ka dashtë shkollën edhe u munu neve tepër me na shty përpara.
Intervistuesja: Pse s’të ka shku nana në shkollë?
Narratorja: Po nana para shumë, shumë kohe, nuk i kanë çue atëhere vajzat. Ka qenë ni fshat i
Komunës të Podujevës edhe atje shumë asni vajzë nuk ka shku në shkollë. Edhe për qata, besa i kanë
mshefë vajzat, kush ka pasë i kanë mshefë, “S’kemë”. Veç për shkak mos m’i çue në shkollë. Djemtë po,
vajzat jo.
Intervistuesja: Sa vjeç osht’ ajo?
Narratorja: Nana i ka 72 vjet.

