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MIRE SE ERDHE BABA 
I  
A. PËR FËMIJËT  
1. Gjeje kush? Është gjithmonë e rëndësishme në fillim të futësh fëmijët në brendësinë e 
historisë dhe mund të fillohet me një prezantim të personazheve. 
Paraqitini fëmijëve tuaj (duke përdorur vizatime të zmadhuara) përbërësit e families së Joy dhe 
bëni të mundur që të vënë re në secilën prej tyre, më të veçantat e mundura. Zgjidhni pastaj ju të 
veçantën për secilin personazh (salopetti di Joy, flokët e gjyshes, hundën e Joshua), riprodhojini 
dhe i fshihni në vende të ndryshme. Mbulojini vizatimet. Të ndarë në skuadra fëmijët duhet të 
kalojnë prova që do të bëjnë të mundur të marrin disa të dhëna për të gjetur të veçantat e 
personazheve të fshehura. Fiton ajo skuadër që do të arrijë të gjejë më shumë të veçanta dhe do 
t’ia vendosë personazheve. E njëjta lojë mund të jetë akoma më argëtuese nëse personazhet e 
prezantuara janë të vërtetë e nëse të veçantat e fshehura janë objekte personale dhe të vërteta. 
 
2. Gjethet 

Do të jenë shumë fytyrat që do të takojmë në aktivitetin veror dhe të gjithë do të kërkojnë 
vëmendje dhe dashuri. 
Një shenjë vëmendjeje mund të jetë ajo për të mbajtur të hapur për të gjithë periudhën e 
aktiviteteve verore emrat dhe vizatimet e fëmijëve duke pasur bindjen për të shtuar ata që do të 
vijnë në Vera e fëmijëve më vonë. 
Përgatisni shumë gjethe prej letre dhe penarelë sa fëmjë janë. 
Secili fëmijë do të marë një fletë dhe do t’ju vizatojë tre karakteristika të veta fizike. Të ndara në 
grupe, maksimumi prej 10 personash do të përziejnë fletët dhe do të rishpërndahen. Qëllimi është 
ajo për të gjetur personin që korrespondon me karakteristikat e fletës dhe duhet të shkruani sipër 
emrin kur ta gjeni. 
Të gjitha fletët me emrat dhe karakteristikat e fëmijëve do të krijojnë kurorën e lisit të madh. 
Kush do të jetë vallë ky baba që duhet të vijë? 
Çdo skuadër do të plotësojë mbi një afishe të mbushur nga vizatimet identikitin e Zotit Sullivan 
duke imagjinuar kush mund të jenë karakteristikat e tij fizike e morale. Fëmijët mund të 
projektojnë dëshirat e tyre dhe eksperiencat për babain në imazhin e babait Sullivan. Ftohen 
animatorët të varin afishet me indentikitet dhe t’i lënë të ekspozuara deri ditën e fundit kur mund 
të ballafaqohen me figurën e vërtetë dhe të babait që del nga historia. 
 
Për të ndërtuar grupin 
Në grup 

Mos përdorni një numër për të thirrur grupin e fëmijëve tuaj, aq më pak numrin e klasave 
që kanë frekuentuar, sepse shkolla ka mbaruar-për fat!-bëni që të kenë një emër dhe ta zgjedhin 
ata. 

Shpesh çdo grup ka një vend pak a shumë fiks në të cilin gjatë verës gjenden për të 
punuar, për të diskutuar, për të luajtur, për të kërcyer… Bëjmë të mundur që kjo sallë të jetë me 
të vërtetë e fëmijëve. E përshtasim si të duan ata dhe bashkë me ta. Përdorim postera, afishe, 
fotografi të fëmijëve, vizatime të inspiruara nga historia, mobilje të veçanta, një stereo, gjthçka 
që duhet , ose më mirë që duan fëmijët tanë. 
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Është e nevojshme të ndash detyrat: shefi, i caktuar për të marrë mungesat, që shqetësohet për 
regjistrimet nëpër turne ose në laboratorë, që merret me ditarin e grupit, dikush që të bëjë 
gjykatësin për disiplinën. 
Ç’do javë, ose maksimumi 2 javë, ndërroni rolet, të jeni të kujdesshëm që asnjeri të përjashtohet 
dhe që entuziazmi fillestar mos të shuhet. 
Provoni të bëni të mundur që grupi mund të vetëdrejtohet në maksimum: nëse jepni përgjegjësi, 
ndoshta do të jetë e thjeshtë të bëni të rrinë urtë të gjithë. 
 
1. Ditari i grupit 

Me afishe krijoni një libër të trashë, mbi të cilin do të shkruani ç’do ditë përshkrimin të 
asaj që në grup, ose në orator ka ndodhur. Mund të përdoren shkrime, vizatime, fotografi, prerje, 
mblidh gjithçka që duhet. 

 
2.Teatre  

Për të arritur që të njohësh menjëherë përbërësit e grupit tuaj, ndani fëmijët në grupe me 
4/5 persona (Nëse është e mundur të jetë një animator ose një ndihmës animator për grup). Në 
çdo grup jepini një teatër për të realizuar; do të ketë 15 minuta kohë, jini fleksibë, për t’u 
përgatitur në fshehtësi, larg nga sytë kureshtarë (jo shumë). Më pas grupi mblidhet dhe teatret 
prezantohen përpara të tjerëve. 
Loja i lejon fëmijëve që të jenë vetvetja, pa shumë maska, dhe shfaqen menjëherë disa 
karakteristika të karakterit: ndrojtja, “rrëmujllëku”, gjeniu, lideri, ai që s’çan kokë… Të dhënat e 
mbledhura sigurisht duhet më pas të jenë të verifikuara dhe të arkivuara ditë pas dite. 
Evitoni dhe rrezikun që të krijoni disa ide paragjykuese që do t’ju kushtëzojnë. Jo gjithmonë 
përshtypja e parë është më e vërteta. 
 
Disa shembuj 

 Krijoni një teatër në të cilën disa të rinj do të takohen dhe miqësohen. Mund ta ambientoni ku 
të doni, por është e detyrueshme që protagonistët, gjatë teatrit, të thonë emrin, moshën, 
shkollën të cilën frekuentojnë, sportin dhe muzikën e preferuar. 

 Përfaqësoni ditën e fundit të shkollës, lamtumirat, të qarat, gëzimet, momentet më të bukura 
të asaj dite, si ka ardhur realisht ose si dëshironi të jetë’. 

 ‘Një ditë verore pa oratori’. 
 

3. Të zbulojmë protagonistët e verës 
Zakonisht ditët e para i dedikohen njohjes së personazheve që gjatë verës së fëmijëve do 

të na bëjnë shoqëri. Edhe këtë vit duam ta bëjmë, por në një mënyrë pak të ndryshme: nuk do të 
njohim në fakt vetëm protagonistët e historisë, por edhe ata të vërtetit, Shpesh fëmijët në fakt i 
njohin pak organizatorët e verës, ose njohin vetëm disa nga animatorët. 

Organizojini fëmijët në çifte. Në çdo grup jepini disa të dhëna mbi përgjegjësit e oratorit, 
motrat bashkëpunëtorët. Do të fitojë lojën çifti që në kohën më të shkurtër do të ketë intervistuar 
personazhet dhe zgjidhur numrin më të madh të pyetjeve.  
Pyetjet mund të jenë të ndryshme nga më banalet (emri, mosha, profesioni…) deri në më të 
çuditshmet (numrin e këpucës, shijen e akullores së preferuar, kur ka qenë hera e fundit që ka 
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ngrënë byrekun me qepë…), tek më seriozet ( përse e bën këtë vullnetariat, përse është bërë prift 
ose murgeshë, sa fëmijë ka njohur në jetën e tij,…).  
 
3. Protagonistët e lagjes 

Në të njëjtën mënyrë mund të zbuloni atë çfarë ka në lagje. Shkollat, qendrat sociale, 
kooperativa të vullnetariatit. Maritasi, shoqata, dyqane, supermarkete, restorante, parqet e 
lojërave… janë realitete që shpesh i njohim vetëm mjegullisht. Mund akoma të përfitojmë për t’i 
njohur me fëmijët. Në grupe, mund shëtisim nëpër lagje, të vizatojmë një hartë për të varur në 
mjediset e grupit tonë dhe të bëjmë intervista të vogla me përgjegjësit e qendrave më 
domethënëse. 

 
Në lojë 

Cilat lojëra mund të bëhen në veçanti në ditët e para e verës së fëmijëve? Është shumë e 
nevojshme të fillojmë me lojëra të mëdha, që krijojnë klimë dhe ndihmojnë të bashkojnë 
skuadrat. Në qoftë se entuziazmohen fëmijët më pas do të jetë më e thjeshtë të arrijmë atë që 
animatorët duan nga ata. Ja ndonjë sugjerim: Përgatisni një lojë të madhe stand me këtë 
dinakëri të vogël. Për të bërë të njohur historinë dhe personazhet e tyre, në vend që përdorni 
numërat për stand dhe për garat, përdorni emrat e personazheve të historisë dhe mendoni garat e 
ndryshme në bazë të karakteristikave të personazheve. Për shembull: 
 

 Xho: një stafetë vrapimi dhe shpejtësie; 

 Flora: lojëra me miellin; 

 Gjyshja Elisabeta: të gjeni përbërësit; 

 Gjyshi Mattheë lojërat me karrige; 

 Tomasi: gjimkana, tip vrapimi lufte; 

 Beni: një betejë pulash ose me këmbë, ose me shpatë; 

 Albert: të shuash qirinjtë, stafeta me ujë; peshkim me peshq të vegjël 

 Xhosho: dhe factotum, shkon mirë çdo gjë. 
Për të lidhur të gjithën në histori, mund të ndërtoni puzzle të mëdha me kopertinën e librit ose me 
foton e familjes Sullivan. Skuadrat do të marrin një pjesë të formueses në çdo stand të fituar. Në 
qoftë se nuk arrijnë të fitojnë në tentativën e parë duhet të kthehen në fund. Do të fitojë skuadra 
që më parë do të ketë fituar të gjithë stand dhe do të ketë plotësuar fjalëkryqin përpara jurisë. 

 I njëjti rezultat mund të arrihet duke organizuar një gjueti të madhe për thesarin, duke 
zëvendësuar në stand provat e gjuetisë për thesarin dhe duke vendosur, si thesar për të gjetur 
herë pas here, pjesët e fjalëkryqit. 

 Për të krijuar ambientin e duhur është shumë e rëndësishme skenografia. Nëse keni krijuar 
teatre ose vizatuar afishe për ambientin Vera e fëmijëve, përdorini tashmë për garën e parë. 
Hedhje të tullumbaceve për të shpallur fillimin ose fundin e lojës dhe gjetje të llojit, që 
krijojnë shpejt festë. 
 

Për t’u njohur 
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Shkojnë mirë të gjitha lojërat klasike të fillimit të grupit: Duke dashur të kalojnë ditë të tëra 
bashkë është e nevojshme të njihesh sa më shpejt. 

 Puçra. Vendosini fëmijët në rreth. Mbasi të keni bërë një xhiro emrash, filloni të shpjegoni: 
“Kjo është një lojë që shërben për të mësuar emrat. 

Si gjë të parë fillojmë të mësojmë të përdorim emrat e fqinjëve tanë. 
Për shembull, duke filluar nga sot unë nuk quhem më Alberto (emrat janë të shpikura), por Luka 
dhe Sara që janë fqinjët e mi. Jam shpjeguar mirë?” Në këtë pikë mësoni frazën për t’u përsëritur 
çdo herë: “ Unë quhem Luka dhe Sara dhe nuk kam asnjë puçër. Sa puçrra ka… dhe…?” (në 
vendin e pikave vendosni emrat e fqinjëve të të intervistuarit të radhës). Kush vjen i thirrur duhet 
të përsërisë sa më shpejt që të jetë e mundur refrenin, pa gabime dhe pa siguri dhe të deklarojë 
numrin e puçrave. Sigurisht pasiguritë dhe gabimet do të paguhen me një Puçër (mund të 
përdorni pastë roje ose penarelë). Në puçrën e tretë jepet dënimi. 

 Firmos këtu. Më pak i njohur. Përgatisni një listë me pyetje pak të çuditshme të “kulturës 
gjenerale”, jepini një kopje çdo fëmije të grupit dhe nisni lojën. Fiton kush gjen më përpara të 
paktën 2 persona të grupit që dinë ti përgjigjen pyetjeve duke sjellë si provë firmat mbi fletë 
në përputhje me pyetjen të cilës i janë përgjigjur. Në këtë mënyrë fëmijët do të marrin 
kontaktet e para ndërmjet tyre në mënyrë informale, por simpatike dhe ka shumë mundësi që 
të gjithë do të flasin. 

 Lëmshi. Merrni një lëmsh prej leshi dhe jepini të parit të fëmijëve të grupit të cilit i kërkoni 
të prezantohet (emri, mosha, klasa, akullorja e preferuar…). Pastaj, duke mbajtur cepin e 
litarit në dorë, i pari do t’i hedhë secilit shok në rastin tonë lëmshin, që do të bëjë të njëjtën 
gjë. Kur të gjithë do të prezantohen do të jetë formuar një rrjetë merimange në brendësi të 
rrethit të fëmijëve. Duke filluar nga i fundit që ka marrë litarin tani bëni ju një pyetje në të 
cilën çdo fëmijë duhet t’i përgjigjet duke mbledhur lëmshin (dhe kështu duke kapërcyer 
rrjetën duke marrë prapsht përshkimin e litarit). 

 Dhe akoma. Mund të ftohen fëmijët të vizatojnë mbi afishe. Ose duke imituar, në heshtje, një 
karakteristikë që dëshirojnë t’ia bëjnë të njohur shokëve. 
 

NË LUTJE  ATI YNË. 
Zoti, në Bibël thirret me shumë emra (shkëmbi im, shpëtimi im, ngushëllimi im...) që 

shprehin madhështinë e tij. Jezusi e quan “Atë: në gjuhën hebraike, gjuha e tij, “Abba” është 
emri me të cilën fëmijët guxonin ta thërrisin Baba. Çfarë do të thotë atëherë kjo për ne? Të 
fillosh të lutesh në këtë mënyrë është dhe të njohësh familjen tonë me Zotin, dhe të hysh 
menjëherë në klimën e intimitetit, në njohjen në thellësi: Zoti jo vetëm është i madh por më rri 
edhe afër, më do, më siguron dhe më forcon. 

 Në këtë etapë mund të jepni fillimin në realizimin e botës në polistirol për të cilin kemi folur 
në fillim dhe që do të vazhdojë për të gjithë periudhën. 

 Prezantimi I ikonës. Sistemoni zonën e zgjedhur për lutjen ikonën e Atit në mënyrë të 
dukshme nga të gjithë. 

 Këngë 
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Impenjohem  
Propozojmë aktivitetin të quajtur: “Vëllai fantazmë”. Gjatë e lutjes çdo njeri do të marrë 

nga një thes një copë letër ku shkruhet emri i një shoku tjetër (biletat të përgatiten rregullisht nga 
animatorët). (Pa ia treguar njeri as të interesuarit!), angazhohet që të jetë më shumë i kujdesshëm 
përsa i përket atij, duke u sjellë si një vëlla. 

NB: Nëse lutja është bërë për një grup shumë të madh, për shembull rrethi i fillimit të 
Verës, është më mirë të bësh një shkëmbim të letrave me emër në grupe të vogla (ndoshta grupet 
në të cilët është ndarë aktiviteti i fëmijëve). 
Në fund të ditës rifillohet me verifikimin e angazhimit. Sigurisht do të ketë ndodhur që shumë i 
kanë harruar biletat e marra, mbi të gjitha kush nuk ka marrë emrin të ndonjë shoku tashmë të 
njohur ose ndonjë mik. Kujtojini angazhimin 
 
LUTJE 
Ati ynë, 
Kështu të lutemi, Zoti Hyj, 
Që kur ishim fëmijë. 
Por shumë shpesh duke të thënë “i yni” 
Nuk bëjmë gjë tjetër vetëm themi “i imi”. 
Të duam vetëm për vete ose, 
për miqtë… 
Por ti je “ i yni”, i të gjithëve, 
i më të largëtve, i më të ndryshmëve; 
edhe i atyre që nuk luten kurrë 
ose që thonë që nuk je. 
Je “i yni”, je i të gjithëve: 
i atyre që të kërkojnë 
për mos t’u ndjerë jetimë dhe i japin dorën njëri-tjetrit. 
Të atyre që duan të jenë jetimë 
dhe që qëndrojnë të izoluar. 
 

II 
A. PËR FËMIJËT 

Ja ku jam akoma këtu tek ju, jam tamam ai lisi i madh me të cilën Flora tregonte të gjitha 
shqetësimet esaj. Si thoni të ngjitemi midis degëve të mia dhe të lini të koloviteni nga era që 
kalon midis gjetheve. Shikoni trungun tim është i fortë si duhet të jetë zemra e një miku të 
vërtetë, degët e mia janë si krahët gati për të mbledhur atë që kërkojnë për të gjetur pak paqe dhe 
gjethet e mia jeshile të flasin për madhështinë e Zotit siç çdo besimtar i mirë duhet të bëjë. 

 
Në grup  
1. I dashur lisi i madh. Flora zgjodhi lisin e madh si udhërrëfyes personal, në të gjeti një mik të 
çmuar, mikëpritës, të heshtur dhe fjalë pak. 
Mund të ndodhë edhe në aktivitetin tonë veror që fëmijët dëshirojnë t’i flasin dikujt për 
problemet e tyre të vogla. 
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Shpikim një kuti poste origjinale në këmbët e lisit të madh dhe për të gjithë zgjatjen e kampit, 
kush do të doje mund, të shkruajë mesazhet veta drejtuar animatorëve ose shokëve. Kushedi 
mund të marrim përgjigje kaq të bukura ose t’i bëjmë të lindin miqësi të rëndësishme. 
 
2. Byzylykë për të gjithë 
Transformojmë skuadrën tonë në një argjendari të famshme dhe që fabrikojmë një byzylyk për 
çdo fëmijë. I japim secilit domethënien e lidhjes afektive duke ftuar fëmijët për të krijuar 
byzylykë në bashkëpunim. Si? Me një lojë të vogël. Bëni të ulen fëmijët në trajtë rrethi rreth 
tavolinës, jepini secilit fijet e nevojshme për byzylykun që dëshironi të krijoni (nëse fëmijët janë 
të vegjël është e këshillueshme një gërshet i thjeshtë) Fiksoni fijet në tavolinë ose mbi telaje të 
vogla, vendosni një muzikë të lëvizshme ngadonjëherë ndonjë ndalesë. Në stop çdo fëmijë do të 
spostohet nga një vend drejt të djathtës ose drejt të majtës nëse keni bërtitur “Joy” ose “Flo” dhe 
do të vazhdojë puna e shokut njëri pas tjetrit derisa të mbarojë muzika. Në këtë mënyrë secili 
byzylykë do të jetë fryt I punës I të gjithëve dhe do të përfaqësojë për çdo fëmijë një lidhje 
skuadre. Është e nënkuptuar rëndësia për të shpjeguar cilat janë arsyet që stimulojnë aktivitetin e 
propozuar që të jetohet nga fillimi në klimën e duhur. 
 
3. Nëse më kërkon fshihem. 

Sa bukur të fshihesh kur dihet që ndonjeri na kërkon sepse dëshiron të qëndrojë me ne! 
Kjo në lojë por mbi të gjitha në faktet e jetës së përditshme. Propozoni “Vendi i fshehtë i 
Xhixhettos” që do t’i fusë fëmijët në një diskutim më të gjërë të dëshirës së gjithë secilit të jetë i 
kërkuar si një shenjë dashurie. 
Xhixhetto ( një animator i veshur si fëmijë i prapë) Është larguar dhe është fshehur por duke 
qenë se dëshiron ta gjejnë, ka lënë disa të dhëna dhe nga këto do të mund të ndërtojnë rrugën që 
ka bërë dhe kështu do të zbulojnë se ku gjendet. Do të formohen skuadra kërkimi Sigurisht të 
drejtuar nga animatorët. Loja mund të zhvillohet si klasiku “Mister x” ose si punë e “Kërkimit të 
thesarit”. Në fund do të zbulohet Xhixhetto i fshehur në kapelë ose në zonën ku zakonisht lutesh 
sepse Xhixhetto dëshiron të jetë i gjetur nga ndonjëri që di ta dojë fortë si di të bëjë Zoti, dhe që 
e dëgjon si ai. 

Në fund të lojës animatori do të mbledhë skuadrën dhe secili do të mund të tregojë si ka 
qenë sjellja e Xhixhettos. 
Sugjerojmë disa pyetje për reflektimin e grupit. 
- Të ndodh të fshihesh sepse je i nxehur ose sepse dëshiron të luash 
- Kush dëshiron të të kërkojë? Përse? 
- Si ndjehesh kur kupton në jetën e çdo dite që personat e tjerë të kërkojnë, që të dëshirojnë afër 
tyre? 
- Ti kërkon të tjerët? Për cilat arsye? 
- Do të ishte bukur që secili prej nesh të mësonte të kërkonte edhe ato persona që janë pak më 
shumë “të fshehur” sepse i njohim më pak ose janë ndryshe nga ne! Si mund t’ia bëjmë? 
Në këtë pjesë të historisë na paraqitet një qoshe e kontinentit amerikan, por dimë që kjo është 
shumë e gjerë dhe kjo nënkupton popuj dhe kultura të ndryshme. Pse mos të furnizohemi me 
gërshërë dhe ngjitëse dhe të shkojmë të presim nga libra të vjetër dhe revista gjithçka që mund të 
dihet mbi vende të ndryshme që përbëjnë Amerikën, duke vendosur në dritë karakteristika, 
problematika ngjarje, pasuri të natyrës, ndërtimet e njerëzve.. Mund të krijoni formate që përveç 
se janë edukativë do të zbukurojnë klasën tonë. Për të thjeshtësuar operacionet e kërkimit mund 
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të ngarkojnë grupe të ndryshme që të mirren secili me një aspekt në veçanti dhe puna e të 
gjithëve do të japë realizimin. Do të keni arritur edhe ju me siguri në idenë për të përsëritur këtë 
aktivitet për çdo kontinent të hasur në etapa të ndryshme të historisë. 
 
B. PËR MË TË RRITURIT 
Në grup. 
1. Lojëra të besimit. 
Duhen të paktën 30 të rinj. Bëni 2 radhë njëra përballë tjetrës. Çdo i ri vendos krahët përpara dhe 
duke mbështetur me pëllëmbët e duarve me pëllëmbët e të cilit ka përballë. Në nisje një vullnetar 
ec me shpejtësi për disa metra distancë dhe hyn, gjithmonë me shpejtësi, në mes të dy radhëve të 
personave që një çast më përpara të arritjes së tij duhet të shkëpusin duart, ta bëjnë të kalojnë dhe 
menjëherë të ribashkohen. Vrapuesit do t’i duket në çdo moment sikur përplaset me ndonjë krah 
të ngritur, por në qoftë se do të ketë besim, do të vazhdojë të vrapojë pa ngadalësuar shpejtësinë. 
 
2. Në çift. Në çdo çift një fëmijë është me sy të lidhur, dhe tjetri e tërheq posht e lart oratorit. Më 
pas ndërrojnë rolet. Është bukur pastaj të shkëmbesh eksperiencat: Sa kam pasur besim tek ty 
dhe ti tek mua? 
 
3. Rrethi i besimit. Nja 10 të rinj formojnë një rreth të ngushtë Një vullnetar në rreth, duke 
mbajtur trupin drejt dhe fortë. E lëshon veten drejt shokëve të tij që do ta rrotullojnë dhe do ta 
hedhin si një kleçkë në brendësi të rrethit, pa e lërrë të bierë. 
Mirrni 6 të rinj dhe vendosini në një tavolinë, në 2 rrjeshta nga 3, gati për të marrë një që bie nga 
tavolina pra një vullnetar i grupit me trup të shtrënguar fort e lëshon veten të bierë mbi krahët e 
shokëve të tij. 
 
4. Zbulo familjen 

E provojmë me një gjë më të qetë. Shumë pjesë të refleksionit të kësaj vere do të jenë të 
lidhura me familjen (sigurisht nuk mund të flasësh për babain pa folur për familjen). Evitoni 
sidoqë të jetë të shkelni privatësinë dhe përdorni delikatesën e kërkuar nga shumë situata 
komplekse. Ju propozoj atëherë një punë për t’a bërë me fëmijët për t’i ndihmuar të njohin më 
mirë familjarët. 
Përgatisni për çdo të fëmijë një pyetësor me disa pyetje mbi familjen e tyre. Lijini kohë për të 
dhënë përgjigjet dhe më pas ftojini për të diskutuar mbi atë që kanë shkruajtur. Nëse grupi është i 
vogël diskutimet mund edhe t’i zgjidhni të gjithë bashkë, ose përndryshe ndajini të rinjtë në çifte 
ose në grupe të vogla. 
Bëni që të diskutojnë mbi atë që përsëri kanë zbuluar mbi familjen e tyre ose vetëm lajmet më 
sipërfaqësore. Lini sido që të jenë të lirë për të folur ose jo. 
Ja disa shembuj pyetjesh për pyetësorin. 

 Nëna ime quhet… 

 Babai im quhet… 

 Kam... vëllezër dhe motra që quhen... 

 Babait tim tek unë i pëlqen... 

 Mamasë sime tek unë i pëlqen... 
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 Nga babai im më pëlqen... 

 Nga nëna ime më pëlqen... 

 Babai im në punën e tij çmon 

 Tre rregullat më të rëndësishme për familjen time janë: 

 Ndjehem veçanërisht i lumtur kur… 

 Nëna ime ndjehet veçanërisht e lumtur kur... 

 Babai im ndjehet veçanërisht i lumtur kur... 

 Vëllezërit e mi motrat ndjehen veçanërisht të lumtur kur... 

 Nëse familja ime do të ishte një kafshë do të ishte... 

 Nëse do ishe një lule do të ishte… 

 Nëse do të ishte një ndërtesë ose një monument do të ishte… 
 
Në lojë 
 
1. Baseball Loja tipike e kontinentit amerikan, që të gjithë e dinë është beisbolli. 
Versioni “numëra të mëdhenj nga vera e fëmijëve është shumë e njohur me emrat e “pallabase” 
“topi në fushë” ose “katër bazat”. Nëse të fëmijët janë më pak, mund të përdorni këtë version më 
të ngjashme me lojën origjinale. 
Ndajini fëmijët në dy skuadra. Vizatoni në 4 qoshe të fushës 4 bazat. Skuadra A do të 
shpërndahet në fushë, skuadra B mblidhet në bazën e nisjes. Në nisje, një gjuajtës I skuadrës B 
gjuan me dorë topin duke ia hedhur tek një shok duke ia hedhur sa më larg që të jetë e mundur. 
Nuk ka rëndësi ku kërcen topi, vetëm që të jetë në brendësi të përzgjatjes së linjës së qoshes së 
fillimit. Menjëherë një lojtar i skuadrës B niset për të arritur në bazën e dytë. 
Kur nisen për të arritur në bazën e tretë mund të niset i dyti dhe kështu vazhdon. Në bazat nuk 
mund kurrë të qëndrojë më shumë se një lojëtar. Çdo lojëtar që kthehet në shtëpinë bazë shënon 
një pikë skuadrës së vet. 
Skuadra A ndërkohë kërkon të ndalojë vrapimin e kundërshtarëve duke kapur dhe duke sjellë 
topin (vetëm duke e kaluar dorë më dorë, nuk vlen të hedhësh) shefit të skuadrës që qëndron në 
qendër të fushës I cili sapo merr topin, duhet ta ulë (pa e hedhur) për tokë. Në këtë pikë nëse ka 
lojtarë jashtë, eliminohen dhe skuadrat shkëmbejnë rolet. Nëse të gjithë lojëtarët janë në bazë 
loja vazhdon me një tjetër batutë. I njëjti rezultat (eliminim dhe shkëmbim) arrihet nëse topi 
mblidhet në lidhje në batutë. 
Fiton kush, në barazi të turnit brenda dhe jashtë bazës, do të ketë fituar më shumë pikë, ose që do 
të ketë më shumë lojtarë që kanë bërë një xhiro të fushës. 
 
2. Bashkimi bën fuqinë: 2 skuadra radhiten në anët e kundërta të një fushe të madhe 
Të gjithë lojëtarët kanë një litar të gjatë gjysëm metri. Ju leverdis të përdorni shiritin e kuq dhe të 
bardhë për një skuadër, e të verdhë për tjetrën. Synimi i lojës është që të zotëroni me një numër 
të madh litarësh të kundërshtarëve dhe duke i sjellë një shefi skuadre që do ti lidhë për të 
ndërtuar një “litar”. Loja mbyllet kur bishti do të jetë i gjatë sa për të lejuar shefin e skuadrës të 
arrijë bazën kundërshtare dhe të përfitojë një famur. Kujt i hiqet litari do të kthehet në bazë për të 
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marrë një tjetër. Sipas dimensionit të fushës ose zgjatjes së parashikuar mund të vendosni nëse 
doni të nisni litarin nga baza apo nga shtylla e fiksuar në mesfushë. 
 
3. Në kërkim të lisit të madh: Shumë oratorë, gjatë verës, bëjnë gjithmonë një xhiro në ndonjë 
park ose pyll të zonës. Këto ditë, në të cilën Xho bën të njejtën gjë, mund të jenë të parshtatshme 
për aventura të ngjashme. Historia në fakt zhvillohet në fshat të hapur, në kërkim të lisit të madh. 
Do të jetë i përpiktë për gara kacavitjesh dhe lojëra tipike të pyjeve që bëjnë të marrin kontakt 
edhe pak me natyrën. 
Nëse nuk keni mundësinë për të shkuar në pyll, mund të shkojë mirë edhe një park ose një 
livadh. 
Ndërmjet lojërave tradicionale “të pyllit” mund të kujtojmë: Taktika, Strategu. 
 
4. Urë litari: Mund të bëni në një pyll midis dy pemëve, por edhe në orator midis dy shtyllave. 
Përvetësoni 3 litarë të trashë. Lidheni të parin të fiksuar mirë midis dy pemëve (jo shumë lart, për 
mos të rrezikuar të biesh dhe të vritesh). Kjo do të shërbejë si pasarelë për të kaluar mbi të. Dy 
litarët e tjerë lidhini në degët e pemëve ose në trung të pemës në mënyrë që të bëjnë si “ecje me 
duar” për të mbajtur ekuilibrin. Kur të keni të fiksuar litarët tuaj, jini gati për të kaluar urën. Paçi 
fat. 

 Përpara lutjes afrohen rreth ikonës së Atit shumë lidhëse (byzylykë) sa janë personat që 
bëjnë pjesë; ata simbolizojnë lidhjen e Zotit Atë me secilin prej nesh. 

Të gjithë janë të ftuar të mendojnë mbi shenjat e dashurisë së Zotit në jetën e tyre. Si gjest që 
shfaq këtë vetëdije do të marrin një lidhëse dhe kur do ta ndjejnë të mundur, gjatë ditës, do t’i 
kërkojnë përgjegjësit të oratorit për t’ia lidhur rreth pulsit të tyre. 
 
Nga PSALMI 8 
 
O Atë, Zoti ynë, 
si shkëlqen madhësia jote mbi të gjithë tokën! 
Përmbush qiellin, detin malet; 
Vështroj dhe admiroj të gjitha krijesat. 
Zot, je i madh. 
Nëse më pas shikoj njeriun që ke krijuar në imazhin tënd nuk arrij të mbaj gëzimin. 
Atë Zoti ynë, na ka bërë përafërsisht me imazhin tënd: 
Inteligjentë dhe të aftë për të dashuruar. 
Na ke bërë në gjendje që të japim zërin zogjëve, 
Luleve, yjeve, të gjithave krijesave të tua. 
Na ke dhënë fuqinë për të transformuar botën 
Me shkencën dhe me artin. 
Nëse më pas hyj në veten time. 
Ndjej në mua veprën tënde krijuese 
Dhe nuk arrij të përmbaj gëzimin. 
 
O Zot, je i madh! 
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Angazhohem të zbuloj rreth meje ose në jetën time shenjat e dashurisë së Zotit, (prindërit e mi, 
jeta ime, koha ime, gjërat e mia, miqtë e mi, personat që më duan shumë). 
Në mbrëmje falenderoj Zotin për gjërat e bukura që më kanë ndodhur gjatë ditës, për personat që 
kam takuar dhe për mundësitë që më ka dhënë. 
 
PËR TY ANIMATOR 

Qielli është shumë i lartë, pa kufij, i pafund, simbol i pafundësisë. Me një imazh thuhet 
që Zoti banon atje në një shtëpi e ndryshme nga ajo e njeriut që në të vërtetë është e vendosur 
mbi tokë. 
Kjo na mëson që Ai është ndryshe nga ne. Është më shumë se çdo imagjinacion i yni. Zoti është 
në qiejt por jo larg prej nesh, jeta jonë ka një origjinë që shkon përtej prindërve tanë tokësorë dhe 
bazohet mbi dashurinë e një Zoti që na do në mënyrë absolute. Zoti është Ati ynë. Dhe prandaj 
Atë i gjithëve. I të gjithëve njerëzve, i të gjithë racave, i të gjithë tipeve… janë fëmijët e tij. Për 
këtë arsye të gjithë janë vëllezër; kjo ëshë baza e vërtetë e respektit për çdo njeri, edhe pse 
ndryshe nga unë. 

Qielli, pa kufij, është shenjë e pafundësisë… e madhësisë së Zotit. Duke lutur Zotin “ që 
je qiell”, mbajmë mend që origina e jetës sonë është në Zotin, që ne nuk do të gjejmë kurrë, 
vetëm mbi tokë, arsyet e ekzistencës sonë. Mbajmë mend që Zoti është për ne Zot, dhe një baba i 
pafund, dhe për ne burim sigurie dhe paqeje. 
Mendoni çfarë ngushëllimi, në vështirësi ose në trishtim, të mbajmë mend që jeta jonë është në 
duart e një Zoti të pafund (në qiej) por afër dhe i pranishëm si një Baba. 
 

III 
A. PËR FËMIJËT 

Mirëmëngjes të gjithëve, jeni në Evropë, praktikisht “në shtëpi” dhe në këtë etapë do të 
gjeni shumë aktivitete që ju përkasin juve. 
Në grup  
Çfarë emri do t’i vendosësh. 
Edukatori shkruan mbi copa letre të vogla kuptimin e emrave të fëmijëve dhe i përzien. Çdo i 
fëmijë peshkon një dhe së bashku tentohet të gjejë cili emër midis këtyre përbërësve të grupit ka 
atë kuptim. Çdo i ri më pas, vendos të mbajë emrin e vet, me të cilin ka zbuluar kuptimin, ose të 
shpikësh një tjetër.(Leticia Fantasia Goia…). Shkruhen emrat mbi bluzat që do të veshin për të 
gjithë ditën e mbetur dhe të rinjtë impenjohen që të jenë besnikë me kuptimin e emrit të vet (ose 
me emrin e zgjedhur). 
Material: një libër me kuptimin e emrave (kuptimi i emrave më të përdorshëm gjenden edhe mbi 
fjalor), bileta të vogla prej letre. 
 
1. Sa emra të Zotit 
Të rinjtë ftohen për të bërë fotoreporterin në një mjedis të hapur. Të ndarë në grupe të vogla, 
duhet të fotografojnë, të vizatojnë ose të përshkruajnë të gjitha gjërat e bukura që shohin (lule, re, 
fëmjë që luajnë). Mbas kërkimit gjenden dhe vendosin së bashku të gjitha elementët e gjetur. Në 
grup zbulohet që këto janë të gjitha “ emrat” e Zotit, pra të gjitha mënyrat me të cilat Zoti i 
manifestohet njerëzve. Bashkohet i gjithë materiali mbi një afishe me titullin Lëvduar Qofsh që 
mund të jetë ofruar në lutje. 
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2. Në fushën  Dirmington 

Të rinjtë duhet të ndërtojnë të gjitha paisjet e një “lojëtari tip” të Dirmington, (duke 
eliminuar aksesorët që nuk duhen.) Fëmijët të ndarë në dy skuadra zgjedhin me radhë një nga 
kazelat që kanë qenë të mbuluara. Edukatori heq rërën për të zbuluar vizatimin nën të, që mund 
të përfaqësojë ose një aksesor të nevojshëm për t’u bërë lojëtar I dirmington (casacca blu, 
calzoncini me stemën Dirmington, calzettoni blu, topa për rugby, këpucë) ose objekte që nuk 
hyjnë në punë (raketa prej tenisi, tufa dollarësh (riferiment me historinë), vazo me lule etj.). 
Është e mundur edhe thjesht të mbulosh vizatimet me fletë për t’u hequr, pa përdorur rërën. Fiton 
skuadra që e para plotëson ekuipazhin. 

 
B. PËR MË TË RITURIT 
1. Atëherë, si po shkon? Keni lexuar historinë? Jo?! Dhe çfarë bëni këtu? Ah e keni lexuar, më 
falni nuk e kisha kuptuar. Ok, mund të vazhdojmë. Ideja bazë mbi të cilën duhet të thellohemi në 
këto ditë është sensi i përkatësisë dhe i pjesëmarjes. Tashmë prej ca kohësh fëmijët njihen dhe 
frekuentojnë ambientin e oratorit, por a ndihen me të vërtetë në shtëpitë e tyre? Janë miq midis 
tyre? Ndjehen krenarë që të thonë rrugës që të vijnë tek ne? Nëse përsëri nuk do të ishin, këto 
janë ditët në të cilën bëjini të ndryshojnë ide. 
Liria, thotë një këngë e Gaberit, nuk është të qëndrosh mbi një pemë, nuk është as fluturimi i një 
mize, liria nuk është e një hapësira e lirë. Liria është pjesëmarje. Ku do të gjejmë një fushë më të 
mirë stërvitjeje në liri se në grupin në të cilën kalojnë ditët e tyre verore? 
Ja atëherë disa propozime për të rritur termometrin e temperaturës së grupit.  
 
Në grup 
2. Striscione di gruppo: Përgatisni me afishe të ngjitura së bashku, ose duke prerë letrën nga një 
rrotull e trashë, një letër pak a shumë të madhe mbi të cilën të rinjtë mund të vizatojnë. Për 20 
fëmijë duhet të dalë një parullë prej 6 metrash për një. Furnizoni fëmijët dhe i ftoni të vizatoni të 
gjitha së bashku parullën. Mund të jepni një temë të vetme për të gjithë, ndoshta të lidhura me 
verën, ose të lini të lirë fantazinë. Mos i ndani parullat në pjesë, por lini që vizatimet të bien mbi 
njëri-tjetrin. Mund të evitoni penelat: me duart është më argëtuese. Nëse me të vërtetë nuk i 
besoni gjeni penarela për të gjithë. Kur të kenë mbaruar, admironi kryeveprën, diskutoni për 
subjektet e zgjedhura, vareni në sallën tuaj ose prezantojani të gjithëve. Mund edhe të bëni një 
mostër në orator me një garë për parullën më të mirë midis grupeve. 
 
3. Një festë ditëlindjeje. 
Sigurisht në këtë periudhë do të ketë ditëlindje. Duke qenë se në orator nuk është e mundur ti 
festoni (ndërkohë, nuk mund të bëhen dhurata të gjithëve, jo të gjithë njihen…), grupi është zona 
e duhur. 
Mblidhni midis tyre të rinjtë datat e datëlindjeve ose organizoni një pasdite vetëm për të festuar 
ditëlindjet. Mos i përgatisni të gjitha ju animatorët, por pyesni që çdo fëmijë të sjellë diçka (një 
pije, panine, një tortë të bërë nga mamaja…), organizoni ndonjë lojë, pak muzikë ndajeni 
gëzimin dhe gjërat për të ngrënë. Shumë urime! 
 
4. Duart e grupit tonë.  
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Merrni disa afishe, në bazë të numrit të të rinjve. Çdo i ri vizaton mbi afishe, duart e veta me 
pëllëmbët drejtuar lart. Bëni që të shkruajnë të rinjtë në brendësi të dorës së tyre të djathtë atë që 
ditët e ardhshme duan të japin në grup, e dorën e majtë, atë që në këto ditë presin të marrin nga 
grupi. Pra çdo i fëmijë firmos duart e veta. Mbas pak ditësh provoni të bëni pak verifikim. 
 
5. Të njihesh pak më shumë  
Jepini çdo fëmije një letër të vogël dhe një stilolaps. Secili shkruan mbi fletë, pa ia treguar 
asnjeriut, diçka për veten që asnjeri akoma di, por nuk shkruan emrin. 
Mblidhni dhe fshini fletët dhe shpërndajini (ose lexojini një për një). Tani, provoni të gjeni i kujt 
është fleta që keni përpara (ose që keni dëgjuar të lexohet), zbuloni gjëra që ndoshta do t’ju 
çudisin. 
 
6. Puzzle e grupit.  
Mbi një afishe bëni një vizatim që të përfaqësojë grupin tuaj ( personazhet tipike, emri 
karakteristikat…), diçka që të jetë e pangatërrueshme, më pas pritni afishet sikur të ishin një 
puzzël me shumë pjesë sa janë përbërësit e grupit.  
Çdo të fëmije jepini një pjesë për të mbajtur dhe për të çuar në shtëpi dhe t’ia ktheni çdo ditë ( 
ose për të lënë në shtëpi të grupit me emrin e vet mbrapa). Çdo herë që grupi do të takohet, 
fëmijët duhet të foromojnë puzzle. Pjesët që mungojnë do të bëjnë menjëherë të kuptoni nëse ka 
mungesa. 
Pjesa e puzzlit mund të mbahet edhe si varëse në qafë. (sigurisht nëse është e vogël). 
 
7. Lojë Rugbby 
Ndajini të rinjtë në 2 skuadra prej 15 personash. Qëllimi i lojës është që të çojnë topin përtej 
linjës së fundit të fushës kundërshtare (mund të lidhen 2 shkopa shtyllave të portave të futbollit). 
Topi duhet t’i kalohet shokëve vetëm përbri ose mbrapa, nuk vlejnë kalimet përpara. Lojtarët 
mund të spostohen me topa në duar, por humbasin të drejtën e mbajties së topit nëse preken nga 
kundërshtarët (mund të përdoret edhe litari ose të keni ndaluar në mënyrë tjetër nëse jeni në një 
livadh ose nëse nuk vriteni). Çdo herë që topi arrin në fund të fushës i sjellë nga një lojtar, 
skuadra mbledh 6 pikë, nëse keni gjuajtur tre. Të nxjerrurit jashtë munden me duar. Nëse një 
lojtar humb topin sepse preket lojtari duhet të ndalojë, brenda 5 sekondave, të kaloni topin 
shokut të skuadrës, ose në të kundërtën topi i kalohet kundërshtarëve që procedojnë me një 
goditje anësore. Fiton kush në fund të 2 në kohën prej 20 minutash do të ketë numrin më të madh 
të pikëve.  
 
Lojë 1 Gjeni një sallë të gjerë, me dyshemenë që rrëshket. Jepini çdo konkuruesi një mbulesë të 
vjetër prej leshi dhe i vendosini në një anë të dhomës. Konkurrentët, duhet të arrijnë sa më 
shpejtë të jetë e mundur anën tjetër të dhomës, pa prekur dyshemenë, por duke qëndruar mbi 
mbulesën. Nëse gabojmë duhet të rinisin nga fillimi. Mbasi ka mbaruar pjesa e parë e garës bëni 
të formoni çifte dhe ribëni garat me çifte, me të njëjtat rregulla dhe gëzohini skenat dhe teknikat 
e bashkëpunimit. 
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Lojë 2 Mund të organizoni gara stafete, por në çifte. Një shembull? Një garë vrapimi me një 
përshkim ose pengesë, në të cilën çiftet e konkurrentëve kanë këmbët e lidhura midis tyre (e 
djatha e njërit me të majtën e shokut të tij). ose përgatisni stafeta prej karroce dore ose me 
konkurrentë të mbajtur në krahë. 
Lojë 3 Rregullat bazë të lojës janë të njëjtat e lojës së shamisë, por kur do të thërisni  numrat, 
nëse thërisni një të vetëm, gjithçka është normale; nëse thërrisni dy, konkurentët e thirrur, duhet 
të formojnë një karrige me krahët dhe i treti do të ulet sipër, nëse thërrisni katër, 3 duhet të 
mbajnë të katërtin që duhet të bëjë aeroplanin. Kujdes me rëniet dhe argëtim të mbarë. 
 
Lojë 4 Filloni me një tren të vogël për të arritur të bëni një rreth të ngushtë, në mënyrë që majat 
e këpucëve të prekin takat e shokut përpara. Në këtë pikë të gjithë njëkohësisht do të ulen mbi 
gjunjët e të cilit i qëndron mbrapa. Më ekspertët arrijnë edhe të ecin në rrumbullak. Për ligjet e 
fizikës duhet të mbajë, zakonisht nuk ndodh. 
 
PËR TY ANIMATOR. 
Në mentalitetin hebraik, edhe Jezusi ishte një hebre, emri tregon totalitetin e personit, 
karakteristikat e tij, individualitetin e tij. Mund të shprehim këtë frazë te Ati Ynë duke thënë 
“Qoftë I shenjt Zoti. 
I Shenjtë është mbiemri tipik I Zotit. Të shenjtërosh është të dëshirosh që Zoti të jetë i njohur për 
atë që Ai me të vërtetë është. 
Cila është pjesa ime? Çdo jeri që ka njohur shenjat e dashurisë së tij është i thirur për të 
dëshmuar, për ta treguar për ta parë të tjerëve që edhe ata ta njohin. “Babai jam krenar për ty, dhe 
dua që të gjithë ta dinë kush je!”. 
Fjala Shenjtë do të thotë “të presësh ta ndash”. Zoti është i shenjtë sepse është i ndarë,i ndryshëm 
nga bota. Ne kuptojmë si është shenjtëria e Zotit sepse ai na ka bërë të kuptojmë si është, na ka 
manifestuar plotësisht shenjtërinë e Tij. Të shenjtërosh Zotin është ta njohësh për atë që është pra 
shenjti. 
Jo të gjithë njerëzit besojnë në Zotin, jo të gjithë e njohin dhe e duan si Atë. Zoti na thëret të 
luajmë duart që njerëzit të mësojnë ta njohin si Atë, të mësojnë të kuptojnë që ai na do. Sa për të 
kuptuar: nuk janë fjalët tona që të bindin: është jeta jonë. Jetojmë një jetë “ të shenjtë” dhe do të 
tërheqim “ njerëzit” në burimin e kësaj Shenjtërisë sonë… Shenjtëria e Zotit. 
“Do t’ju jap një zemër të re, do të vendosë brenda në ju një shpirt të ri, të heqësh nga ju zemrën 
prej guri dhe do t’ju jap një zemër prej mishi: 
“ Më jep një zemër të aftë për të dashur gratis, të aftë për t’u bërë një shenjë e gjallë që mbart në 
vete. 

IV 
A. PËR FËMIJËT 
Mirë se erdhët në hijen e lisit të madh! E dëgjuat se çfarë historie e çuditshme është ajo e Dragoit 
të kuq? Po tamam, të bindesh është me të vërtetë e vështirë, dhe të mendosh që ka akoma ndonjë 
që mendon që është një gjë veç për çullashët! 
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1. Dega e thatë 
Ky është një aktivitet që mund të përshkruajë tërthorazi të gjithë periudhën e realizimit të 

etapës dhe do të ndihmojë fëmijët të kuptojnë rëndësinë e bindjes si element i formimit të vetë 
karakterit. 
Animatorët do të pregatisin dhe të varin një afishe për çdo skuadër me vizatimin e një rrethimi 
me hunj që përfundon në anën e mbrapme të fletës dhe do të jetë pikërisht kështu, ose vizatimi i 
gardhit do të përfundojë mbrapa me fazën e shkruajtur të babait të Benit. Unë të kam kërkuar të 
krijosh një gardh dhe ti ke krijuar një njeri”. Të gjithë fëmijët do të jenë të ftuar të bëjnë veprime 
të mira ose edhe thjesht të binden rregullave të aktiviteti veror të vendosur nga edukatorët; Çdo 
herë që do ta bëjnë në mënyrë ekzemplare do të shpërblehen me një gardh që mund të shkojnë ta 
ngjisin mbi vizatim. Kur skuadra do të ketë përfunduar gardhin e vet do të ketë të drejtën e një 
shpërblimi. Në përfundim të aktiviteti gardhi mund të afrohet Zotit në lutje për të simbolizuar 
impenjimin tonë për të kryer vullnetin e Tij. 
 
2.Shkopinj kinezë  

Kjo lojë e vogël do të ndihmojë fëmijët të kuptojnë vlerën e bashkëpunimit si element, i 
nevojshëm për të realizuar plotësinë e Mbretërisë së Zotit. Animatorët do të ftojnë skuadrat të 
zhvillojë lojën dhe më pas do të tregojë historinë e shkopave kinezë. Do të jetë i nevojshëm një 
moment verifikimi të skuadrës në të cilën do të ballafaqohen zgjidhjet e propozuara nga rrëfimi 
dhe ato të zbatuarat nga përbërësit e skuadrës. 
Çdo grup do të jetë furnizuar me shumë çifte shkopinjsh të gjatë rreth një metër sa janë fëmijët. 
Do të përgatiten pjata me ushqime që mund të kapen midis shkopave dhe do të ftohen fëmijët të 
hanë të gjithë ushqimet duke përdorur vetëm shkopat. 
Do të fitojë skuadra që do të ketë përfunduar më shpejt Këshillohet të zhvillohet loja pa dhënë 
sugjerime mbi zgjidhjet e mundshme për futur ushqimin në gojë dhe do të jetë më mirë që 
skuadrat mos të shihen me njëra-tjetrin në ekzekutimin e lojës për të evituar që një skuadër të 
kopjojë teknikën e tjetrës. 
 
Tregim : Një tavolinë në ferr. 

Një Samuraj trim, vdiq mbas një jete të gjatë dhe heroike. Mbasi arrin në botën tjetër 
dërgohet menjëherë në parajsë, por , për çudi kërkon që më përpara të shkojë në ferr. 
Kërkesa iu plotësua dhe një ëngjëll u ngarkua që ta shoqërojë. Samurai u gjend kështu në një 
sallon të gjerë që kishte në qendër një tavolinë në të cilën nuk shihej fundi. Tavolina ishte e 
mbushur plot me piatanca të mrekullueshme dhe shije të pa imagjinueshme, por të ftuarit që 
uleshin të gjithë rreth tavolinës ishin të thatë të zbehtë dhe kockë e lëkurë për të ardhur keq. 
-Si është e mundur?-pyeti Samurai bashkëudhëtarin etij. 
-Me gjithë këto të mira përpara. 
-Shiko, kur vijnë këtu, marin të gjithë 2 shkopinj, ato që ne përdorim për të ngrënë. Por këto janë 
të gjatë më shumë se një metër dhe të pafatët, sado që të mundohen nuk arrijnë të fusin asnjë 
kafshatë në gojë. 
Samurai u rrënqeth përballë këtij dënimi kaq të tmerrshëm, nuk dëshiron të shikojë gjë tjetër dhe 
kërkon të shkojë menjëherë në parajsë. 
Këtu e pristë një surprizë parajsa ishte një sallon identik me atë të ferrit. Kishte vetëm një 
ndryshim. Njerëzit rreth tavolinës ishin të gëzuar, të ngopur dhe shumë të lumtur. 
-Si është e mundur?-Pyeti Samurai. 
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-Shiko i përgjigjet ëngjëlli. Në ferr çdo njeri përpiqet të kapë ushqimin për ta futur në gojën e 
vet. Këtu secili merr ushqimin me shkopinj dhe përpiqet të ushqejë fqinjin e vet. 
Sa herë Xho ka përsëritur këtë thirrje ndërkohë që punonte me gardhin! 
Dhe kushedi sa do të kenë qenë thirrjet e Ben në kohën e vet! Ndoshta edhe ne flasim nëpër 
dhëmbë kur jeta nuk shkon si duam! Provojmë të mendojmë se cilat janë sjelljet që bëjmë 
përballë mundimit për t’u bindur dhe përballë impenjimit për të qenë persona që krijojnë 
mbretërinë e Zotit në botën tonë. 

 Cilat janë rregullat në të cilën është më e vështirë të bindesh? 

 Cila detyra i kryej me vishtërsi? 

 Cilat kanë qenë faktet e jetës sime që kam pranuar më me shumë sforco? 

 Përse është e vështirë të bindesh? 

 Cilave persona i bindem më me kënaqësi. Përse? 

 Si mund t’i bindem Zotit? Çfarë përfitoj? 
Zoti është një mbret i keq që kërkon gjëra absurde? Si e imagjinoj “Mbretërinë e Zotit? 
 
B. MË TË RRITURIT 

Në mes të ecjes sonë u gjenda në një vend të ferrit ku rruga e drejtë ishte e humbur…” 
Shpresoj që për ju mos të jetë kështu. Tashmë, jemi në gjysëm të lodhjes sonë dhe gëzimit tonë. 
Por e lëmë poezinë dhe kthehemi të punojmë. 
Bindja është një përbindësh i radhës midis animatorëve, mos të llogarisim të rinjtë, e prandaj 
pikërisht për këtë flet historia jonë: T’i bindesh ligjeve që duken absurde dhe të zbulosh në një 
pikë që ka qenë më mirë kështu dhe që bindja, pa dyshim e kotë dhe e hidhur, na ka shpëtuar 
jetën. 
Por fëmijët tanë binden? Dhe janë të gëzuar që e bëjnë këtë? Në këto ditë duam që t’i bëjmë të 
ditur që binden edhe kur nuk e besojnë dhe për t’u bindur është për ata tamam një fat. Kushedi 
ndoshta na binden edhe neve animatorëve (dhe ndoshta edhe Zotit)  
Por nuk mund të qëndroj atje dhe t’i bëj diskutime të mëdha!. 
Ke të drejtë, kalojmë tek eksperiencat. 
 
1. Në grup: Video copë copë 

Shumë situata dhe eksperienca të marra të ndara duken pa kuptim. Në fund, të para së 
bashku, janë domethënëse. Për ta eksperimentuar provoni të ndërtoni një video copë-copë. 
Krijoni një histori pak të komplikuar, dhe ndajeni në pjesë, pa recitojani të rinjve tuaj pa ndjekur 
rregullin logjik të skenës, por kështu, rrëmujë, pa kuptuar asgjë. Mund edhe të ndani thjesht 
historinë në fraza dhe regjistrohini të ndara. Vetëm në montazh duke përfshirë fëmijët do të dinë 
kush ishte kuptimi i frazës që kanë thënë ose të teatrit që kanë recituar. 
Nëse mendoni se jeni shumë pak teknologjikë për të bërë një gjë të tillë. Provoni të bëni të 
njëjtën gjë me një histori të recituar life, pa e regjistruar. E rëndësishme është që pas 
eksperiencës të ndihmoni të rinjtë të gjejnë situata të tjera të jetës së ngjashme, për të kuptuar që 
në jetë jo gjithmonë mund të kuptohet gjithçka menjëherë dhe kush beson dhe i bindet personave 
të besuar mund të jetojë mirë. 
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2. Ëndrra për të ndërtuar 
Çdo i ri ka një ëndërr të veten, një projekt në sirtar, diçka që do të donte të realizonte. 

Bëni të shkruajnë nga të rinjtë tuaj mbi fletë kush është ëndrra e tyre e madhe në sirtar (duke 
shpresuar që të mos jetë tepër absurde). Pra bëjini ata të kërkojnë nëse në brendësi të grupit ka 
një person që ka një ëndërr të ngjashme me ata. Në këtë pikë duhet të jeën formuar çifte ose 
grupe të vogla. Ndajini dhe furnizoni ata me materiale pë të ndërtuar: letër, karton, polistirolo, 
pra, gjithçka që dëshironi, duke përfshirë bojëra, penarelë të ndryshme pra krijoni të “ndërtoni” 
ëndrrën e tyre dhe ekspozojini. 
3. Rregullorja e grupit 

Me siguri në fillim të verës keni propozuar ndoshta dhe diskutuar rregullat e sjelljes të 
grupit. Si po shkon? Ka ardhur momenti të ekspozoni me fëmijët tuaj, në mënyrën më 
demokratike të mundshme, por jo shumë rregullat bazë të takimeve dhe të jetës së oratorit. 
Fiksoni 10 rregullat thelbësore, mund edhe të fiksoni “dënimet” për atë që nuk i respekton dhe 
një gjykatë që mblidhet periodikisht për të diskutuar për “të dënuarit”. Sigurisht sa më shumë 
grupi është i përfshirë në të gjithë këto operacionet, më shumë do të ndjehet protagonist: 
animatorë, mos bëni gjithçka ju. 

 
4. Beteja e jastekëve 

Merrni disa jastekë të rezistueshëm dhe një dërrasë ekulibri. Lojtarët do të sfidohen me 
njëri-tjetrin deri në fund duke u gjuajtur me jastekë, por duhet pasur kujdes për të mos rënë nga 
dërrasa e ekulibrit. Kush vendos një këmbë në tokë ka humbur. Por kampioni sa do të rezistojë? 

 
5. Vrit dragoin 
Vizatoni mbi disa afishe të mëdhaja një dragua të kuq që të shërbejë si shenjë. Pra ndajini fëmijët 
në 2 skuadra. Mbas një skuadre (ajo e mbrojtësve) vendosni në afishe dragoin. Në rend prej 2 
metrash vendosni skuadrën e gjuajtësve dhe furnizohini ata me bomba prej uji (të paktën 4 për 
çdo të ri). Qëllimi i gjuajtësve do të jetë ajo që të gjuajnë dragoin me bomba uji ndërsa mbrojtësit 
do të shërbejnë si barrikadë me trupin e tyre. Mbasi mbarojnë municionet ndërrohen rolet dhe 
ballafaqohen sa shënjestra kanë bërë të dy skuadrat. Fiton kush ka gjuajtur më shumë dragoin 
duke e vrarë. Nëse nuk keni mundësinë të bëni lojën me një mund të përdorni topa ping-pongu 
ose tapa prej letre ose prej sfungjeri dhe skoç. 
 
6. Aikido 

Merrini kaska motorash, mundësisht të plotë. Pra ndërtoni me karton dhe sfungjer disa 
shkopinj për të ngulur (mund të bëjnë punë edhe çomangat e karnavaleve, por është shumë e 
thjeshtë). Kini kujdes që shkopinjtë mos të jenë shumë të fortë. Kufizoheni mirë fushën e lojës. 
Mbi kaskë vendosni një shkop të thatë prej ghiaccido dhe një tullumbace. 
Në çifte lojëtarët sfidohen. Kush arrin të shkatërrojë shkopin ose tullumbacen e kundërshtarit, 
fiton garën. 
 
PËR TY ANIMATOR. 

Mbretëria e Zotit? Është mbretëria e vëllazërimit të të gjithë bijëve, e shpirtit, e dashurisë, 
e gëzimit, e paqes, e durimit, e Mirësisë. 
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Për ta realizuar duhet të krijosh në çdo moment. Vëllazërimi e bijve për të bërë vullnetin e Zotit, 
pra të impenjohesh të rikërkosh të mirën tënde dhe të vëllezërve (në tokë) mbi modelin e 
dashurisë së trinisë (në qiell). 
Duke u lutur kërkojmë që Zoti të mbretërojë sepse kur mbretëron njeriu kur njeriu do të 
organizojë dhe të jetojë jetën e tj dhe atë të shoqërisë pa Zotin, ose kundër Zotit,…e dimë të 
gjithë çfarë ndodh. 
Mbretëria e Zotit, drejtësia perfekte, bashkimi i plotë i dashurisë së njerëzve me Zotin dhe midis 
tyre, lumturia totale dhe pa fund, nuk do të realizohen kurrë plotësisht në këtë botë. Mbretëria e 
Zotit fillon në këtë botë, por do të ketë përfundimin përtej historisë. Mbretëria e Zotit e realizon 
Zotin, njeriu bashkëpunon para se të gjithash me lutjen “Ardhtë mbretëria jote”. Liria për ne 
është një mit, duam të ishte gjithmonë vullneti im besojmë se duan gjithmonë kush është e mira 
jonë e vërtetë. Si katolikë besojmë që Zoti e di më mirë se ne. Është një Zot i mirë, do të mirën 
tonë më shumë se ne vetë, për këtë kërkohet që t’i besojmë atij, edhe në momentet e këqija. 
Bindja ndaj Zotit, vullneti i tij është kundër mëkati, shpëtimi. Kur lutemi u bëftë vullneti yt” 
njihemi si krjesa të varur nga Zot, edhe pse shumë herë kur themi “u bëftë vullneti yt” 
shpresojmë që Zoti mos të na përmendë! 
 
LUTJA 
Atë, e di që më do 
Dhe që dëshiron për mua të gjithë të mirat. E di që disa herë mundohemi të besojë tek ty, dhe kur 
ndiej “vullnetin e Zotit” mendoj në një shtypje 
urdhërime të sikletshme dhe pa kuptim. 
Po e di që ke të drejtë ti! 
Jam këtu përpara teje për të të kërkuar. 
Rri të më ndihmosh të besojë më shumë 
të të bindem jo përse kam frikë nga ty, 
por sepse të dua shumë. 
Merrmë në krahë Zot, 
Sepse nëse jam me ty, 
Gjithçka është më e thjeshtë! 
 

V 
A. PËR FËMIJËT 

Reth e rrotull botës kemi arritur në Afrikë! Këtu kam takuar shumë kushërinj të mi pemë, 
më të mëdhenj se unë, por edhe vende ku hijen nuk e dinë me të vërtetë çfarë është! Edhe ju 
mund të takoni njerëz simpatikë që ju ngjajnë… janë të gjithë pak më shumë të nxirë nga 
dielli…por… me të vërtetë tipa interesantë! Nga ana tjetër “bota është e bukur sepse është e 
shumëllojshme dhe pikërisht me bashkimin e shumë ngjyrave të ndryshme përfitohet një ylber I 
mrekullueshëm! 

 
Në grup 

Kushedi përse nuk jemi të gjithë të bërë kështu: vetëm kur na mungon diçka, ne kuptojmë 
vlerën e vërtetë! 
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Propozohet, si “aktivitet” i tërthortë për të pranuar që t’i japësh rëndësi bukës gjatë vaktit, duke e 
eliminuar nga dreka (ose ndonjë gjë tjetër). Qëllimi do të ishte në pjesën më të madhe karierë, 
ose të bësh të kuptosh rëndësinë e bukës që nuk duhet shkuar dëm (si për fat të keq shpesh 
ndodh). 
2 Më shumë në thellësi dëshira e bukës e rimarrë më pas në lutje si dëshirë e prezencës së Atit 
(Lutja Ati Ynë). 
Në një moment reflektimi të grupit mund të jetë e rëndësishme të trajtosh argumentin e urisë në 
botë duke u nisur tamam nga eksperienca e bërë nga mungesa e bukës. Ekzistojnë mijëra 
mundësi për të ballafaquar argumentin dhe mos kini frikë për të se shkatërroni pushimet të rinjve 
me një problematikë të trishtuar sepse është e rëndësishme të ndërgjegjësohet për problemet e 
botës. 
Ky aktivitet mund të zhvillohet në 4 skuadra, secila ka detyrën të përgatisë një pjatë tipike (2 
italinë, 2 afrikane). 

 Skuadra 1: makarona me djathë dhe me salcë  

 Fërgesë 

 Kaçamak misri me salcë 
Për të përgatitur pjatat e tyre, është e nevojshme që çdo skuadër të gjejë përbërësit e nevojshëm. 
Fiton skuadra që e parë arrin në kuzhinë e “Seaba e madhe” duke sjellë të gjithë përbërësit Dorë 
më dorë që secila skuadër mbaron, do të marrë piatën e vet (katër elementët) mbi një tavolinë 
loja do të përfundojë kur tavolina do të jetë plotësisht e përgatitur. Përbërësit Receta: 1 ujë, kripë, 
tigan. 

Receta 2 Vaj, vezë kripë, padella 
Riceta : Miell miglio, ujë, salcë di fiore di Kapotie Tigan. 
Riceta 4: arachidi, mortaio, gjalpë Karite. 

Në rast se loja nuk mund të realizohej me përbërës të vërtetë, mund të përdoren kartona ku të 
shkruajtur janë emra të ndryshëm të përbërësve. 
 
1. Xhosho rrëfen 
Në lagjen tuaj ose në vendin tonë me siguri do të njihni ndonjë që ka bërë një udhëtim ose një 
misionar, ose një person me origjinë nga Afrika. Ftojeni që të tregojë eksperiencën e tij dhe të 
marrë me vete foto, diapositive, monedha souvenir, për të krijuar një moment të rëndësishëm 
njohjeje të kulturës afrikane. 
 
2. Mbrëmje afrikane 

Për të evidentuar aspektin e bashkëpunimit që lind nga vlerësimi i dhuratave të gjithë 
secilit, ose nga pranimi i difekteve të tua. Mund të ftohen fëmijët të ndahen në laboratorë të 
vegjël ku do të mund të përgatisin, gjithësecili duke operuar në sektorin në të cilën ai arrin më 
mirë, një mbrëmje afrikane”. Do të mund të jetë. 
Qoshja e muzikës përgatitja e muzikave të thjeshta duke përdorur ritme tipike afrikane. 
Qoshja e kërcimit: përgatitja e koreografive mbi stilin afrikan  
Qoshja e teatrit kampionë të ambientuar në Afrikë dhe të dramatizuara baracaleta të imituara 
(kini kujdes!!). 
Qoshja e kostumit: ndërtim, me materiale të ndryshme, me veshje, aksesorë tipike. 
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Qoshja e skenografisë ndërtime të mjeteve muzikore, ambientimi I zonës ku do të zhvillohet 
festa. 
Mund të jetë rasti për të vendosur afishe në prerje dhe foto të qytetit dhe popuj afrikanë dhe për 
të shijuar ëmbëlsira tipike. 
 
B. PËR MË TË RRITURIT 
 

Atje është Provania thoshte Manzoni. Por pa lënë pas dore studimet, duke qenë se jemi 
me pushime, është momenti për të hapur sytë: normalisht të gjithë bëjnë eksperiencë, por pak e 
kuptojnë dhe e thërasin kështu. Po sepse Zoti Atë I do të mirën të gjithëve, por pak dinë si të 
duan njerëzit: I jep njeriut atë për të cilën ka me të vërtetë nevojë edhe pse njeriu jo gjithmonë e 
kupton. Kështu që gjithçka që kemi është dhuratë e Atit. Por ai nuk I jep rëndësi vazhdon të 
dhurojë dhe kjo dhënie e vazhdueshme quhet providencë. 
Ok, tani që keni thënë këtë fëmijëve tuaj dhe që janë vënë në gjumë, ose që ju kanë çmontuar 
gjysmë salle ndërkohë që flisnit, mund të kërkojmë të trasmetojmë të njëjtat ide që të lëvizin 
pak? 
Një mënyrë e mirë për të bërë që të reflektojmë të rinjtë është ajo për t’i nxjerrë jashtë nga 
oratori dhe për të hapur sytë në botë. Sigurisht, në mënyrë simbolike. Organizoni atëherë një 
mbledhje në favor të misioneve të llojit të bamirësisë, për t’ia dërguar më pas Karitasit të qytetit 
tuaj. Në çdo sallë të grupeve të oratorit, do të jetë një qoshe në të cilën do të depozitoni të mirat e 
bamirësisë që të fëmijët çdo ditë do të mbajnë. 
 
1. Sa je rritur 

Organizoni një garë midis grupeve dhe në fund dërgoni gjithçka misioneve t’I bëjnë të 
kuptojnë të rinjve tanë si janë rritur dhe ndryshuar me një konkurs të vogël rreth grupit. Çdo i ri 
vjen i ftuar të sjellë në orator një foto të tij kur ishte I vogël, por tamam I vogël. Hapni fotot, 
anonime në sallën e grupit ose në një vend të dukshëm të oratorit, bëni konkursin “Kush njeh më 
shumë? një çmim atij që gjen numrin më të madh të shokëve të tij nga fotot e tyre. Momenti 
përfundimtar do të vë në dukje që shumë ndryshime kanë ardhur në vizatimin providenzial të 
Zotit. 

 
2. Sidoqoftë do t’i shkojë mbarë: Çdo I ri përshkuan mbi një fletë anonime, një maksimum prje 
8 frazash, suksesi më I madhi I ndodhur në një fushë të çfarëdoshme. Përzijini dhe shpërndajini 
fletët, lexojini dhe kërkojini më pas të rinjve të thonë impresionet e tyre dhe të provojnë të gjejnë 
kush është autori i shkrimit. 
Mblidhini fëmijët në një sallë jo shumë të madhe, bëjini të ulen për tokë rreth jush, fikni të gjitha 
dritat dhe lini ndezur vetëm disa qirinj. Më pas gati në errësirë dhe në heshtje imitoni të rinjtë të 
shkruajnë epitafin e tyre, ose të jetë ajo që dëshironin të shikonin të shkruajtur mbi varrin e tyre, 
faktet e jetës së tyre për të mbajtur mend, cilësitë, momentet e rëndësishme të së tashmes dhe të 
ardhmes. 
Nëse klima ëshë pak a shumë sugjestive dhe e krijuar mirë, rezultatet janë të garantuara. 
 
3. Nëse do të isha Zot. 
Shpesh I hedhim fajin Zotit të madh sepse nuk na jep atë që dëshirojmë të kemi, ose na bën që të 
presim shumë. Mirë për njëherë ndërrojmë rolet. Çdo i ri do të jetë për disa kohë Zot, dhe do të 
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mund të vendosi çfarë të mirash të japi dhe kujt duke motivuar zgjedhjet përkatëse. Kushedi 
çfarë Zoti do të jeni?! 
 
4. Në lojë 
Vazhdojmë në aventurën tonë. Në këtë pikë flitet për Afrikën, prandaj Ju këshillojmë që të 
përdorni ndonjë lojë stimuluese që të sensibilizojë problemet e tij të botës së tretë dhe në veçanti 
mbi Afrikë. Edhe në këtë fushë mjetet nuk mungojnë. 
 
5. Kontrabandistët e Zimbave. 
Ndajini fëmijët në 2 skuadra. Një do të jetë skuadra e policëve të Zonës, tjetra e banditëve që 
trafikojnë diamantë dhe flori. Për të dalluar mirë skuadrat mund të përdorni copa të lidhura në 
krahë ose nxini shtupa dhe trukoni kontrabandistët si “Rambo”. 
Loja del mirë nëse bëhet në një park ose në një zonëku mund të fshihemi, jo shumë në një fushë 
futbolli që është shumë e zbuluar.Në vija policët përhapen nëpër fushë. Kontrabandistët, nga 
baza e tyre e fshehtë në një anë të fushës duhet të arrijnë destinacionin e tyre(në anën tjetër duke 
marrë një ngarkesë florir për kokë (mjafton një karton të shkruajtur sipër “flori”) 
 
PËR TY ANIMATOR 
Buka është jetë ! Ishte në kohën e Jezusit, është akoma sot. 
Bëjmë ama kudes: Buka që I kërkojmë Zotit nuk është “e imja” por “e jona” bukë e përditshme. 
Buka që nuk është, ndarë nuk është për jetën, por është një idhull që na ndan, që na largon nga të 
tjerat dhe nga Zoti. Jezusi përdor përemrin I imi vetëm në momentin në të cilën na afrohet ne: 
“Ky është trupi im, që është për ju” 
I imi ëshë vetëm ajo që dhuroj. 
Buka është jeta. Buka është një gjë konkrete, por është edhe një simbol. Kur flasim për çdo 
ushqim, mendja shkon gjithmonë në simbolin e bukës. Buka e jetës sonë shpirtërore është Zoti.  
Për të jetuar duhet të hamë çdo ditë; buka e përditshme është e nevojshme për sot” Për të kërkuar 
vetëm bukën për sot pa qenë e nevojshme të mblidhemi duhet patjetër të kesh besim tek Zoti që 
mendon për ne çdo ditë. 
Buka e përditshme ëshë për ta fituar me punë është një dhuratë një përfitim, është fryt i punës 
përgjegjëse të njeriut, por nuk është i gjithi në duart e tij sepse varet nga shkaqe natyrore që i 
rrëshqasin forcës së tij. 
I biri i kërkon të atit buka e përditshme me besim absolut në dashurinë e tij një besim që është 
edhe impenjim. Zoti do që të ndajmë bukën e përditshme si vëllezër sepse bukë ka për të gjithë. 
Ne të gjithë jetojmë si vëllezër, dhe kjo nuk do të ndodhë kurrë nëse nuk ndryshon zemra e 
njeriut. Njeriu nuk ndryshon.zemrën e tij i vetëm të lutësh Zotin sepse të gjithë njerëzit të kenë 
bukë dhe punë të përditshme do të thotë të kërkosh të ndërrosh zemrën tënde egoiste. 
 

VI 
A. PËR FËMIJËT 
Pra kemi arritur  në kontinentin më të largët nga ne: Oqeania. Mbas pak xhiroja jonë në botë do 
të përfundojë por do të rrinë brenda nga ne të gjitha gjërat e mësuara në këtë udhëtim fantastik. 
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1. Sabotuesi 
Skuadrat duhet të realizojnë, me një sasi letra pokeri, një ndërtim të madh që parashikon 

përdorimin e të gjitha letrave. 
Në brendësi të skuadrës zgjidhet nga edukatorët me mosdijen e lojtarëve të tjerë, një “sabotues” 
që duke u shtirur si i humbur bën I dëme ndërtimeve. Skuadra do të tentojë kështu që ta 
përjashtojë. Në realitet ai ka 6 letra nga sasia dhe vetëm nëse nuk e përjashtojnë nga skuadra por 
e falin ai do t’I dorëzojë letrat që mungojën e që nuk lejojnë të përfundohet ndërtesa. Në fund 
fëmijët do të jenë të ftuar të reflektojnë mbi moralin e lojës. 
 
2. Banka e dashurisë 

Jezusi ka thënë që duhet të falësh shumë herë. Provojmë të dëgjojmë çfarë mendojnë 
fëmijët tanë për eksperiencat e tyre të faljes. I japim atyre 7 monedha prej çokollate. 
Dëshira e fëmijëve do të jetë për t’i ngrënë po ne do të themi që do të shërbejnë për të paguar 
borxhet e tyre pra i mëkateve të tyre të vogla. 
I kërkojmë të plotësojnë një fletë; që do të kemi përgatitur në mënyrën më formale të mundur, në 
të cilën do të shënojnë 7 borxhet e tyre më të rënda dhe pastaj t’i ftojmë në bankën e Dashurisë, e 
vetmja bankë në botë në të cilën, kur shkon për të paguar, zbulohet që dikush ka paguar për  ne 
dhe të gjitha borxhet harrohen, përkundrazi tamam monedhat i ngelen fëmijëve që do të mund t’i 
hanë, por edhe për t’i dhënë personave, që kanë borxhe drejt tyre. Kush do të jetë vallë ky dikush 
që ka paguar tashmë për ne?  
 
3. Gjëra të mëdha. 

Ajo që Ju propozojmë është një kërkim personash që në jetën e tyre kanë ditur të falin 
“borxhet”shumë të rënda. Mund të gjenden pjesë të gazetës, dokumente të mara nga libra ose 
tjetër material informues dhe të krijosh një lloj manifestimi me titullin “Kaq të mëdhenj” sepse 
siç thotë historia janë falja i bën të mëdhenj njerëzit. Familje që kanë falur gjakun.  

 
4. “Zanati” i misionarit. 
Në historinë tonë kemi ditur që Albert ka zgjedhur për të punuar në një mision, por çfarë 
“Zanati” është ai i misionarit? Fëmijët tanë ndoshta nuk dinë shumë dh ekjo mund të jetë rasti i 
mirë për të ftuar një person që të ketë bërë një eksperiencë misioni që të tregojë atë që ka parë e 
bërë. 
 
B. PËR MË TË MËDHENJTË 

Kemi mbërritur në një nga momentet më të rëndësishme të verës sonë. Tamam sespe nëse 
vera të rinj nuk shërben për të ndryshuar pak fëmijët tanë, atëherë është lodhje e humbur.  
Keni të drejtë, por tema e këtyre ditëve ngelet sidoqoftë kjo: si të ndryshoj diçka në jetën time 
duke u falur dhe duke mësuar të falim të tjerët? Kështu është mirë të bësh eksperiencë faljeje. T’i 
kërkosh falje Zotit dhe të tjerëve dhe të falësh ti vetë të tjerët  
 
1. Në grup Falja 
Bëni një afishe të madhe, ndoshta në formën e një termometri, me emrat e fëmijëve tuaj le 
kazelat për klasifikimin. Pra lajmëroni të rinjtë: “Duke filluar që tani do të jeni të vëzhguar në 
çdo moment nga animatorët tuaj, që do të shënojnë 50 pikë për çdo gjest faljeje ose paqeje që do 
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t’ju shikojnë të bëni në orator, në çdo moment ose për çdo arsye”. Në fund të eksperiencës, do të 
marrë çmim kush do të ketë arritur numrin më të madh të pikëve. Gjykimi i animatorëve është 
zyrtar, por gjestet e faljes mund të jenë të shënuara edhe nga fëmijë ose nga persona të tjerë të 
oratorit. Sigurisht nuk vlen të shënosh vetveten. Shënoni çdo ditë afishen dhe hiqni pikë atij që 
nuk do të demostrojë asnjë impenjim për të falur të tjerët. Zgjidhni çmime të mira, dhe shpejt do 
të keni një grup shenjtërish. 
 
2. Kupa Fair-play 
Koncepti është pak a shumë i njëjti i faljes, mund të jetë i futur në brendësi të çdo turneu të 
oratorit ose në sfidat midis grupeve, duke shënuar paralajmërime, përjashtime, shpërthime zilie, 
impenjim përpikmëri, pjesëmarrje,  
 
3. Acrostico 
Gjejini fëmijëve një fjalë për çdo shkronjë të “faljes” që të formojë një frazë domethënëse, dhe 
shkujeni mbi një afishe për t’u varur në sallë dhe për të kujtuar herë pas here. 
 
4. Ndonjë teatër 
Pak për të qeshur dhe pak për të reflektuar fëmijët, midis jush animatorëve, zgjidhni disa episode 
gazmore suksese gjatë verës, në të cilën nuk është parë falja dhe prezantojani tër rinjve tuaj 
poshtë forme teatri. Jepini hapësirë fantazisë, tallini pak dhe rezultatet vijnë. Mund edhe të luani 
me ta duke i bërë të gjejnë kush dhe çfarë po prezantoni. 
 
Në lojë 
Ju propozojmë disa lojra të ambientuara në Oqeani për të futur në intervalet e aktiviteteve ose në 
brendësi të ndonjë loje të madhe dhe si sfida të vogla midis fëmijëve ose midis grupeve. 
 
Bota-lojë 
1. Në gjueti me vendasit  

 Mirni në një dyqan një palë boomerang të vërtetë (nuk duhet t’ju kushtojë shumë), ose 
provon të krijoni një kombensatë ose në karton të fortë. Pra, mbasi jeni stërvitur, sfidoni 
fëmijët tuaj në “gjueti”. Mund të bëni në gara kujt kush jua kthen, por ju paralajmëroj që nuk 
është e thjeshtë si  në film, ose të gjuani kundërshtarë të hapur në traversën e portës së 
futbollit. Kini kujdes që të mos ketë asnjë të zonës të hedhjes! 

 Fionde: Mjafton një furkë druri në formë “Y” dhe ndonjë dhomë ajrimi. Përdorni si fishekë 
topa prej letre ose të ngjashme dhe sfidohuni të gjuani diçka (mundësisht jo xhamat e oratorit: 
famullitari nuk do të ishte shumë i gëzuar). 

 Il bradipo: një garë kërcimi mbi traversën të një porte futbolli. Mund të strukturoni garën në 
dy mënyra: shumë të mundimshme (kush rri i varur më shumë, ndoshta me krah të vetëm) ose 
për shpejtësi (kush arrin të përshkojë nga një anë në anën tjetër të portës në kohën më shkurtër 
të mundshme duke përdorur vetëm krahët). 
 

2. Topi-kohë 
Çdo skukadër nxen gjysmën e fushës së futbollit (jo shumë e rëndë). Qëllimi i lojës është që të 
bëni të qëndrojë topi në kohën më të shkurtër të mundur në fushën e vet pra t’ia dërgoni 
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menjëherë në fushën kundërshtare në të cilën duhet të bëjë të paktën një kërcim. Mund të 
përdoret i gjithë trupi për të gjuajtur topin, por asnjeri mund ta kapë ose për ta prekur më shumë 
se një herë. Duhen 2 arbitra që të kenë kronomeetra. Fiton kush në fund të lojës ka mbajtur topin 
në më pak kohë. 
 
3. Arratisje nga vendi i pendimit 
Ndajini fëmijët në 2 skuadra. Squadra A, që përfaqëson të arratisurit vendoset në fushë për fazën 
e parë të lojës. Gjysma e skuadrës B, ushtarët (që do t’i quajmë B1), vendoset përballë, gjysmës 
tjetër, bërthama Anti-pushtim (B2), vendoset në një farë distance. 
Në fazën e parë, squadra A dhe squadra B1 ndeshen në fushën e futbollit, por me këtë veçanti: të 
dy skuadrat do të zgjedhin dhe të thonë emrat e shefave të tyre (një për skuadër); ata nuk do të 
mund të eliminohen edhe pse të gjuajtur dhe do të mund të mbrojnë shokët e tyre, që, megjithëse 
të gjuajtur, nuk mund të lirohen. Kur një skuadër qëndron me 4 persona fillon faza e dytë. 
Të dy shefat do të mund të fillojnë të gjuhen midis njëri-tjetrit. I pari që kapet për tri herë 
eliminohet dhe skuadra ka humbur ndeshjen. 
Ndërkohë fillon të luajë edhe B2. Qëllimi I tij është që të marrë me një stafetë dhe të formëjë 
kështu një puzzle të madh që të përfaqësojë burgun nga I cili të burgosurit janë duke u arratisur 
(mund të vizatoni puzzle mbi afishe dhe më pas të ngjitni afishet mbi kuti në mënyrë që të burg 
të jetë I ndërtuar në mënyrë vertikale dhe I dukur mirë). Duhet të ndërtojnë burgun më përpara se 
shefat e tyre të gjuhen 3 herë. Kështu do të kenë fituar ndeshjen. 
Në fund skuadrat ndërrojnë rolet dhe luhet fitorja. Për të komplikuar lojën mund të përdorni 2 
topa, ose të bëni më të vështirë stafetën e nuklit anti-pushtim. 
 
4. Në zjarr…Në zjarr… 
 Të ndarë në 3 skuadra, fëmijët duhet me një stafetë të trasportojnë ujë për të mbushur një 
kovë. Fillohet me një shishe të mbushur por e shpuar ujin prej aty e hedhin në shishe lënug frtash 
të vogla, më pas me hinkë në gota më të vogla e më pas ndër duar. Fiton kush e mbush kovën më 
shumë në kohën e caktuar.  
 
5. Roje o hajdut? 
Si klasiku roje ose hajdut, vetëm se “në bankë” është i ruajtur një thesar për shembull një 
ëmbëlsirë. Katër roje janë pozicionuar në këmbë përballë thesarit. Hajdutët veshin fashot me 
numrat dhe duhet të ecin me kokëulur: Një hajdut kapet nëse roja arrin të lexojë me zë të lartë 
numrin e saktë. Mbasi e kanë kapur, hajduti futet në burg. Në këtë pikë, për hajdutin e vetmja 
mënyrë për tu kthyer në lojë është që të “falet” nga rojet. Praktikisht hajduti i kapur duhet të 
vendoset përballë 4 rojeve të “thesarit” dhe të mundohet t’i bëjë për të qeshur. Nëse iadel, 
trasformohet automatikisht në roje dhe kthehet në lojë në kërkimin e hajdutëve. 
Loja do të përfundojë kur të gjithë hajdutët janë falur. 
Material: fasho për ta lidhur në ballë të shkruajtur numra me shumë shifra, një “thesar”. 
 
LUTJE 
Ti je i mirë o Zot 
sepse nuk lodhesh kurrë nga ne. 
Të rrëfejmë se mëkati, rrefuzimi nga ty, 
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bën pis çdo ditë jetën që na ke dhënë. 
Është e vështirë të jetosh së bashku, 
në miqësi dhe në paqe; 
është e lodhshme të falësh. 
Por Jezusi na ka demosstruar me besimin e Tij dhe butësinë e tij 
Që mund të duash kaq shumë. 
Duke pranur të vdesësh për ne me krah të kryqëzuar, 
Është bërë Rruga mbi të cilin ecim 
Për tu kthyer tek ty. 
Duke u ngjallur nga vdekja na ka thënë paqe ju, 
Mos keni frikë! 
Në kishën, që trupi e Jezusit, 
Shpirti yt të na mbledhë në paqen, 
Për tu bërë ndërtues të bashkimit dhe të vëllazërimit. 
Nga kisha mbledhim Eukarestinë dhe Pendimin, 
Shenjat e mëdha që na japin shpresë. 
Të themi po, o Zot I paqes, 
sepse ti je Babai i mirë, 
Ti ke një zemër pa kufij 
 
PËR TY ANIMATOR 
Dashuria jetohet si dhuratë dhe falje (super dhuratë) nuk jeton vetëm kur gjithçka shkon mirë, 
por edhe kur përballon vështirësitë.  
Duhet një super gjest guximi për t’i falur të tjerëve ofendimet, por edhe një gjest i guximtë 
besimi për të kërkuar të falur. 
Në Ati ynë i kërkojmë Zotit që të na hiqen (që të na largohen ) nga ne fajet tona. Do të thotë të 
presësh dhuratën e mirësisë së Zotit dhe për ta kthyer në faljen e ofendimeve të marra. 
Kush nuk ka eksperimentuar faljen me vishtirësi do të dijë të bëjë një dhuratë për të tjerët. 

 Nuk jemi ishuj, nuk jemi bërë për të qëndruar vetëm, kemi nevojë për Zotin dhe të tjerët. Të 
izolohesh është vuajtja jonë dhe vdekja jonë, bashkimi është jetë dhe gëzim. Jo gjithmonë ne 
shkojmë mirë me të tjerët, shpesh ne ndihemi të ndrydhur nga të tjerët, kemi përshtypjen se të 
tjerët janë aty tamam për të na hidhëruar. Çfarë të bëjmë? Instikti do të na thoshte të kthejmë 
të keqen me të keqe, dhimbjen me dhimbje... por pastaj ku do të përfundojmë? 

 harmonia me personat dhe me Zotin, këtu mbi tokë, nuk është kurrë një pushtet paqësor, por 
një fitore e vazhdueshme. 

Nuk mund ta jetoj dashurinë për tjetrin nëse nuk jam gati të fal  vazhdimisht. 
E dimë të gjithë që kemi nevojë për faljen e Zotit sepse me të jemi në borxh.“na i fal fajet tona 
tona” është ndërgjegjia e qenies sonë mëkatare përpara Zotit, që pret e sigurtë  mëshirën e tij. 
Jezusi na ka folur për Zotin që është i madh në dashuri dhe pa kufi në falje. Zoti na do krejtësisht 
falas dhe na kërkon ta imitojmë “Jini dhe ju të mëshirshëm, si është i mëshirshëm Zoti, Babai 
juaj”. 
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VII 
 
A. PËR FËMIJËT 
 
Ej fëmjë të gjithë botës! Çfarë aventure ajo e Xho-së?! 
E vërtetë që ndonjëherë do t’ju pëlqente edhe ju të largoheni më larg? Por mos u largoni tani 
sepse ju presin aktivitete të këndshme. 
 
1. Në grup: Sa frikë 

E mira që mund të keqen! Dhe shqetësimet zhduken me dashuri. 
Fëmijët shkruajnë frikërat e tyre mbi tullumbace të fryrë (errësira, etij). Vendosni bashkë të 
gjithë topat dhe në grup mendohet për personat ose situatat që na bëjnë të kalojmë shqetësimet: 
një fjalë e një miku, zëri I mamasë, drita). 
Njëri mbas tjetrit që çdo fëmijë gjen një “zgjidhje”, ngrihet, mer tullumbacen korrispondent me 
“frikën” e zgjidhur, dhe e shfryn lehtë. Në fund mali e shqetësimeve “të fryra” do të jetë shumë 
më i vogël dhe secili do të mund të mbajë frikën e tij shtrënguar fort në grusht. 
 
2. Çajin  

Çfarë duhet për të kalur netët dhe mundur frikën e derrave të egër? 
Të rinjtë bëjnë listën e përbërësve të çajit (shiko historinë) 2 kg guximi, 1 kg, të besimit tek të 
tjerët, një gllënkë besimi etj. Mund të mendohet në një recetë të vërtetë. (një pije freskuese për të 
shijuar ndoshta në fund të ditës!) me përbërës të cilët i jepet. Një vlerë simbolike: mjaltë = forcë, 
sheqer =energji ose ëmbëlsi shpirti, limoni =bashkimi me të tjerët, vitamina lëng frutash baraz 
besim, etj.) 
 
3. Ndiq të mirën 

Si të dallosh personat ose gjërat e mira nga ato të këqia? 
E provojmë me një lojë. 
Materiali: disa çanta, kuti Smaries, piper të zi. Fëmijët duhet të kalojnë një rrugë, duke kërkuar 
edukatorë që kanë smarties nëcantë. Por kujdes janë disa edukatorë atje … disa nuk kanë asgjë, 
disa kanë vetëm kokrra piperi. Edukatorët duhet të tentojnë që të ndiqen, pa zbuluar menjëherë 
se cfarë kanë në cantën e tyre. Fiton kush merr më shumë smarties. 
Bisedë 

Në fund çdo skuadër do të bashkohet dhe do të reflektojë mbi kuptimin e çdo përbërësi të 
lojës 
Çfarë përfaqësojnë smarties? 
Çfarë përfaqësojnë kokrat e piperit ë zi? 
Çfarë kanë bërë edukatorët që i kanë ndjekur 
Çfarë duhet me të vërtetë të ndjekësh? Përse? 
 
B. PËR TË RINJTË 

Çfarë na sjell dyshime në jetën tonë, nga cilat derra të egër duhet të largohemi dhe kë 
gjejmë në rrugën tonë? Janë këto temat që kërkojmë të zgjidhim në këtë etapë, për të zbuluar më 
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pas, në tjetrën, një person I vetëm mund të na heqë dyshimet dhe frikat… por mos I shpejtojmë 
kohërat. Sot përqëndrohemi mbi ikjen. 
Shpesh të rinjtë tanë ikin nga ndonjë derri egër dhe ndoshta as që nuk e kuptojnë, përpiqemi të 
bëjmë të kuptojnë. 
 
Në grup 

Jetojmë ikjen Kjo është një propozim që mund të duket pak I çmendur. Në realitet nuk 
është e vështirë për t’u realizuar. Mjafton një livadh afër, një orator që të na ftojë edhe fusha e 
oratorit shkon mirë nëse nuk gjendet asgjë tjetër! Kërkoni dhe kaloni një natë me fëmijët tuaj 
jashtë. Ndoshta duke kërkuar një vend të zgjedhur. 

 
1. Mbledhim këngë. 

Ndoshta nuk e keni kuptuar, por shpesh ne dhe fëmijët këndojmë këngët e kantautorëve 
dhe këngëtarë që janë të frymëzuar me ikjen nga realiteti dhe në kërkimin e një jete më të mirë. 
Provojmë atëherë të mbledhim këto këngë dhe tekstet e tyre, t’i këndojmë së bashku dhe të 
reflektojmë pak bashkë me tëta: por jemi me të vërtetë dakort mbi atë që jemi duke kënduar? 
Dhe kështu që duhet të jetë dhe që duhet të mendojmë? Kanë me të vërtetë të drejtë këngëtarët 
tanë? Mund të jetë edhe rasti për animatorët për të hapur sytë. 

 
2. Tazebao 

Varni në sallë një karton të madh, në formën e derrit të egër dhe lidhni afër tij ca penarelë 
që fëmijët mund të përdorin në çdo moment. 
Gjatë ditës (ose në momentin e grupit) fëmijët do të jenë të ftuar të shkruajnë mbi afishe të gjithë 
arsyet e ikjes, të gjithë „derrat e egër“ të jetës së tyre, për t’I ndarë me shokët e tyre dhe ndoshta 
të diskutoni së bashku. Nga se kanë frikë në të vërtetë? Përse? P.S. tazebao mund të përdoret në 
shumë raste, për të lëshuar mesazhe, për të dhënë sugjerime anonime, për përshëndetjet të fund 
verës. 
3. Një kolazh  

Mblidhni një numër të caktuar gazetash, të përditshme ose revista, dhe bëjini të rinjve një 
kolazh duke përdorur të gjitha lajmet, artikujt, foto gazetash në dispozicionin e tyre që të 
përfaqësojnë derrat e egër të sotëm. Në të njëjtën mënyrë mund të propozoni kolazhe“kundër 
derrave të egjër”. (kushedi përse janë kaq pak). 
 
Në lojë 

Po afrohemi në fund të aventurës sonë, por jo për këtë e lëshojmë veten. Dyshimet ikje 
nga derrat e egjër, gjetje të personave të panjohur, patjetër që nuk mund të konfirmojmë që etapa 
e sotme të jetë pa aventura. Mirë, transformojmë në lojë gjërat që kemi kuptuar. 
Është pak a shumë e kundërta e kukafshehtit. Një lojtar fshihet dhe të gjithë e kërkojnë. Dorë pas 
dore që një e gjen fshihet bashkë me të gjithë dhe pret shokët I fundit që vjen merr dënimin (a 
keni ju zgjedhjen)  
 
1. Kush kërkon gjen. 

Një kërkim i vogël për thesarin Jepini çdo skuadre një seri objektesh për të kërkuar në 
brendësi të oratorit dhe pastaj jepini nisjen fiton kush e gjen i pari të gjitha. 
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2. Duke zbulaur lagjen tonë:  
Me një makinë fotografike disa ditë më përpara, ose më mirë natën shkoni të fotografoni 

disa lagje të veçanta (pjesë të vetrinave, emra këmbanash, afishe reklamash, ose shenja të 
ndryshem...) jepini çdo skuadre disa fotografi dhe stampojini. Fiton skuadra që e para arrin të 
gjejë ku  ndohden të gjitha lagjet e fotografuara.  

 
3. Kujdes prej derrave të egër. 

Ndajini fëmijët në skuadra me 10 lojtarë secila, skuadrat duhet të vendosen në fund të të 
një fushe futbolli. Vendosini çdo skuadre një emër. Për shembull emrat e protagonistëve të 
historisë dhe në çdo lojtar një numër. 
Animatori që drejton thotë: “Do të niset numri..! Menjëherë mbas lajmërimit emri I skuadrës që 
do të jetë preja. Sapo do të thirret preja do të niset. Mbas disa sekondash, animatori fishkëllen 
dhe lojtarët e skuadrave të tjera, me të njëjtin numër (derrat e egër ) mund të nisen për të kapur, 
duke e prekur lojtarin në ikje. Ndërkaq pra vrapon për të mbledhur numrin më të madh të 
biletave të shpërndara në fushë (çdo biletë do të ketë një pikë. Përpara se ai të kapet duhet të 
arrijë “Andrenë” (një animator) dhe të prijë dicka (për shembull një mikser lengu frutash ) 
Vetëm kështu pikët e mbledhura mund t’I shënohen skuadrës. 
 

VIII 
A. PËR FËMIJËT. 
 

Mirë se erdhe Baba! “Si mundemi mos të bërtasim edhe ne mbasi kemi jetuar, bashkë me 
familjen Sullivan, këtë aventurë apasionante. 
Më në fund familia Sullivan është së bashku  dhe atëherë bëjmë një foto të bukur grupi! 
Kjo mund të jetë një ide origjinale për fotografinë finale.Ndajmë fëmijët në 8 skuadra, të gjithë 
përbërësit të çdo grupi duhet të vishen si përsonazhet e historisë që do të jetë vendosur skuadrës. 
Për zhveshjen mjaftojnë aksesorë që karakterizojnë përsonazhet e ndryshme dhe mund të jenë 
përgatitur në një nga laboratorët të aktivitetit veror. 
Çdo fëmijë do të njihet nga një ngjyrë e ndryshme për të gjithë përbërësit e skuadrës. Në nisje të 
animatorit çdo personazh duhet të kërkojë përbërësit e tjerë të families të njohur nga e njëjta 
ngjyrë. Fiton familja që bashkohet më përpara. Të gjithëve nuk do t’i mungojë çmimi i një 
fotografie simpatie.  
 
1. Për Xho 

Mund të jetë interesante të zbulojmë me fëmijët tanë “cilat janë gjërat që i përkasin 
baballarëve të tyre që karakterizojnë jetën e tyre dhe që tregojnë për karakterin e tyre”. 
Mund të zbulojmë cilat janë gjërat e babait tonë të qiellit që ne flasim për të. Në këto ditë keni 
kaluar pak gjeografinë, por më shumë se të gjithë kemi pasur mundësinë që të njohim në një 
mënyrë më pak shkollore disa vende të botës. Do të jetë e rëndësishme të shohim të gjitha afishet 
e bëra, të rimendojmë për të gjitha gjërat e reja të mësuara dhe përse mos të shpikim një lloj loje 
në kuic ose një loje të okës në skuadra ku do të fusim pyetje të kulturës dhe prova për të kaluar të 
lidhura me kontinentet që lejojnë fëmijëve një kalim të kënaqshëm dhe edukativ. 
I Referohemi 

• Orareve dhe stinëve. 
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• Probleme 
• Emrave të vendeve dhe të kryeqyteteve 
• Besimeve fetare 
• Bukurive natyrore 
• Gjuheve të folura 

  
A. PËR TË RRITUR  

Kemi mbërritur! Përgëzime sepse keni rezistuar! 
Kini kini kujdes, mos harxhoni të gjithë punën e bërë deri tani. Është momenti të nxjerim thelbin 
e shumë diskutimeve të bëra. Gjatë javëve kemi zhvilluar shumë argumente të rëndësishme për 
rritjen dhe maturimin e të rinjve. Kanë dalë në dritë karakteristikat e këtj babai pak të njohur por 
gjithmonë prezent. Fëmijët e tij na kanë folur për të dhe ne kemi zbuluar imazhin e tij tamam 
duke parë vëllezërit tanë. Jo keq, po fëmijët? 
Keni të drejtë edhe Ju, pra lini hapësirë fantazisë. 
 
Në grup 

Një shikim mbrapa Kërkoni vendin më të freskët dhe më të qetë të oratorit, në të cilën të 
gjithë fëmijët mund të ulen dhe të rehatohen për një ushtrim reflektimi. Kërkoni një kasetë me 
muzikë të qetë për sfond dhe përgatisni një kalim në të cilën do të përshkojnë të gjitha etapat e 
verës, momentet më të bukura dhe eksperiencat më kuptimplote. Mbasi keni bërë pak pushim 
bazuar mbi frymëmarjen mund të filloni kështu. Imagjinoni se mund të ktheheni në fillim të 
verës. Është dita e parë dhe jemi përpara oratorit… Çfarë mendoni? Kë takoni në derë? 
Ndihmoni të imagjinoni të gjithë kalimin, ose të paktën disa etapa domethënëse. Drejt fundit të 
udhëtimit imagjinar, mund t’i bëni të takohen me këtë baba kaq të butë dhe të fortë që I përqafon 
dhe i lë atyre një dhuratë ose një mesazh. 
Si përfundim, lini shumë kohë shkëputje më parë në grupe të vogla më pas të gjithë së bashku. 
Do të jenë sigurisht momente shumë të emocionuese. 
 
1. Intervista baballarëve: 

Figura të çuditshme dhe misteriose këta baballarët, ku në të vërtetë fëmijët dinë shumë 
pak, megjithëse kanë konë që njihen. Çdo i ri në shtëpi duhet të intervistojë babain mbi jetën e 
tij,  mbi të kalurën e tij, edhe mbi martesën, mbi mënyrën e tij e të qenurit baba, si ka mësuar. 
Mblidhni më pas intervistat dhe ndërtoni “Baba të grupit” duke vendosur së bashku të gjitha 
përgjigjet. 
Më pas provoni t’i ballafaqoni me Zotin baba. Çfarë është e njëjtë, çfarë mungon, përse këto 
dallime? Edhe kjo eksperiencë vjen e propozuar me vëmendje për shumë situata të vështira. 
Eksperienca e grupit nuk mund të mbarojë me ditën e fundit të verës, por sigurisht ky është edhe 
një moment për përshëndetje të dhimbshme. 
Jepini çdo fëmije një fletë ku të shkruajnë, në formë anonime, përshëndetjen grupit, ku të 
shkruajnë gjërat e bukura që ka jetuar, si mendon se ka ndryshuar dhe çfarë mendon se i keni 
dhënë nga vetja të tjerëve. Përzijini fletët si të tjerat dhe shpërndahini tek të rinjtë. Do të jetë 
përshëndetja që do të bëjnë midis tyre, por me impenjimin për t’i lexuar vetëm në vera fëmjë 
mbasi ka mbaruar. Dhe Mirupafshim vitin tjetër. 
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Nëse doni t’I hapni në botë, merrni mesazhet, vendosni adresën e oratorit, futini në tullumbace të 
fryra, e dërgojini në atmosferë kushedi ndoshta arrijnë të bëjnë miqësi të tjera. 
Zakonisht këto ditë të fundit janë kaotike dhe të gjithë të vëmendshëm në përgatitjen e festës 
finale përballë prindërve. Mos harroni t’ia tregoni gjithçka që keni bërë në këto javë, githçka që 
ka në sallën e grupit tuaj. Janë me siguri shumë gjëra dhe do të ishte mëkat t’i shkoni dëm ose t’I 
harroni atje. Përveç të tjerash përdorni edhe provat e teatreve, të baleteve, të shakave, për të 
edukuar grupin tuaj, duke zgjedhur mirë grupet e punës dhe duke i përzier me fëmijët. Edhe të 
përgatisni do të idhte me vend.. Bëni të mundur që në spektaklin final, fëmijët të jenë në qendër, 
të jenë protagonistët e vërtetë. 
Një darkë entuziasmante veprues dhe kurrë e rëndomtë, është tregues e një vere me të vërtetë të 
realizuar dhe mund të mbledhë një muaj me punë të rëndë. 
 
Në lojë 
Këto janë lojërat e fundit. Kujdesemi në mënyrë të veçantë dhe më pas I japim hapësirë dhënies 
së çmimeve! 
Për të bërë këtë lojë është e nevojshme pak përgatitje. Disa ditë më përpara, bëni disa fotografi 8-
10 animatorë, sipas numrit të pjesëmarësve në lojë. Animatorët të cilëve do t’I bëni fotot duhet të 
kenë një shall që të bulojë fytyrën dhe kokën e njëjtë për të gjithë, në mënyrë që mezi të njiheni . 
Zmadhojini fotografitë, fotokopiojini mbi një fletë A4 dhe përshtatini me çdo foto pjesën e parë 
të një rime. 
Në këtë pikë fillon lojë. Jepini çdo skuadre një fletë me fotot me rregull të ndryshëm për çdo 
skuadër dhe hapësirë të ngjashmeme një fjalëkryq për të shkruajtur pjesën e dyë të rimës. 
Lojtarët duhet të kuptojnë cilët animatorët fshihen mbas fotografive, t’I kërkojmë në orator duke 
ndjekur rregullën e e vendosur, dhe të thoni pjesën e parë të rimës të vendosur në fotografi. 
Nëse animatori përgjigjet duke mbyllur rimën do të thotë që është personi i duhur. Një herë 
mbasi keni gjetur të gjithë animatorët dhe shkruajtur të gjitha rimat disa kaseta me ngjyra të 
ndryshme do të tregojnë zonën e oratorit ku fshihet Xho. Kush e gjen I pari fiton. 
 
PËR TY ANIMATOR 
Amen! 
Fjala që shumë herë themi rëshkarazi është konformimi mbi sa kemi thënë më parë. Është e 
firmosur mbi lëkurkën tonë, për sa kemi thënë me fjalët.. dhe të themi ok për mua shkon mirë1 
Por amen është akoma më shumë është urimi që ajo që kemi lutur të ndodhë në jetën tonë. 
Kështu qoftë! 
Është një lutje në lutje, një kërkesë edhe një herë Zotit për të sjellë në plotësimin e veprës që ka 
filluar. 
Besoj që amen na ndihmon të kuptojmë akoma më shumë një gjë: vetëm nuk do t’ia dalim kurrë. 
Zot bëj t’I në ne. 
Animator I dashur nëse ke ardhur deri këtu, besoj se është mirë që ti të përfundosh përgatitjen 
tënde të lutjes me një lutje. 
Atë, na mëso të mbështesim heshtjen tënde 
Kur hija do të reagojë dhe zjarri fiket. 
Zot na mëso të konsumojmë pritjen 
Për të përfituar mbrëmjen që na pret 
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Zot na mëso të të dëgjojmë, 
Ti që vlen në buzët tona 
Kur lutemi 
Zot na mëso të të flasim 
Zjarri qoftë në gjuhën tonë përballë natës. 
Zot, na mëso të të quajmë Ati ynë 
Një lutje që ka shijen e mirë të bukës dhe Kështu qoftë! 
 

TEATRI 
Mirë se erdhe Baba 

 
Etapa I: Një lajm i papritur 

Flora: Xhon, Xhon… Ah, gjyshe! Ai djalë herët a vonë do të më çmendë! 
Gjyshja: Mos u shqetëso, ke për të parë se yt vëlla do të jetë diku nëpër pyll, në kërkim të lisit të 
madh. I ngjan të atit! 
Gjyshi: Tamam një pirat. Nuk ka qenë asnjëherë i përpiktë. Më kujtohet një herë kur tha: “Mos u 
shqetëso, do të kthehem shpejt”. Kanë kaluar gati dhjetë vjet dhe akoma nuk shihet gjëkundi. 
Flora: Do të kthehet gjysh, do të kthehet, jam e sigurtë. Ai kurrë nuk i ka munguar premtimeve 
të dhëna! 
Aut: E lëmë pak familjen tonë simpatike dhe kthehemi në ndjekje të Xhosë. (Në skenë Xhoni dhe 
dy miqtë e tij) 
Xho është në fshat me miqtë e tij, ai është një djalë shumë i shkathët, i cili është duke shkuar 
drejt vendit të tij të preferuar, majwn e Bizontit. Nga maja e malit mund të admirohej një 
panoramë e mrekullueshme: gjithë Bostoni, dhe nga ana tjetër liqeni. Xho shkonte aty dhe hidhej 
mbi bar, dhe si i dalldisur shikonte me qetësi qiellin e kaltër. Dhe në ato momente dëshironte të 
ishte i lehtë si një re që të shkonte në kërkim të lisit të madh. 
Treguesi 2: A e dini, çfarë është lisi i madh? 
Është pema magjike, që sipas legjendës “kishte përgjigjen e të gjitha përseve dhe zgjidhjen e të 
gjitha problemeve” 
Treguesi 1: Mbërrijnë miqtë e tij dhe e pyesin: 
Xho: Atëherë çfarë preferoni: të shkojmë për gjah bretkosash jeshile, apo të eksplorojmë 
minierën e braktisur? 
Tomi: Xho, ki pak mëshirë për këta të shkretët, mezi ecin. 
Becky: E pastaj nuk e sheh që është vonë. A ka kalur ora e çajit? (Pyet miqtë) 
Xho: (I habitur) Ora e çajit?… Oh, dreqi t’a hajë. Duhet të jem në shtëpi për çaj dhe akoma 
duhet të vesh këpucët dhe … këtë herë Beni do të më mbysë. (Vrapon drejt shhtëpisë dhe i lë 
miqtë e tij). 
Becky: Po, si s’lodhet kurrë! 
Tom: Po më bie të fikët. (dhe hidhet mbi livadh) 
Treguesi 2: Ndërsa në shtëpi kishin ardhur miq. Kryeplaku Kurti me një zotëri. I cili kishte sjellë 
lajme nga babai i Xho-sw Benit, Florës Albertit. Ai kishte 10 vjet që ishte larguar nga shtëpia 
dhe asnjeri s’kishte lajme për të. Shpesh herw e mendonin të vdekur por prapë zemra i thoshte se 
një ditë mund të kthehej, por kur? 
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Ben: (Fort dhe i habitur) Si është e mundur? Dhjetë vjet pa asnjë lajm dhe tani vini e na thoni që 
babi ynë është gjallë dhe do të kthehet shpejt? 
Albert: Qetësohu Ben, Zoti Liri, është këtu për të na dhënë shpjegime. Apo jo…? 
E. Liri: Prezenca ime këtu është pikërisht për këtë qëllim. Siç e dini, zoti Kurti, pra babai juaj, 
dhjetë, vjet më parë u nis pas një kërkese të veçantë që i bëri presidenti dhe të vendoste nisjen 
për të nuk ishte e lehtë. Vetëm dy vite kishin kaluar nga vdekja e nënës suaj të ndjerë. Sigurisht 
që e kuptoni rëndësinë e misionit dhe dëshironte tw ishte besnik vendit të tij duke i shërbyer deri 
në fund. Kështu u nis. Me shpresë se misioni do të mbaronte shumw shpejt. Por si u zhvilluan 
ngjarjet në amerikën latine, zbulimi i komploteve kundra presidenti tonë dhe kundra njerëzimit 
nuk bënë të mundur as mbarimin e misionit as të merrnim lajme nga ai. 
Flora: (E habitur) Babai ka qenë në rrezik të madh për gjithë këto vite! 
E. Liri: Puna shkoi kaq thellë sa për të humbur gjurmët nga keqbërës tw paskrupullt u detyrua të 
mos komunikonte fare sa edhe ne i humbwm shpresat e dinim të vdekur. Por në të vërtetë Zoti 
Tom Andrea Sulivan punonte dhe çdo ditë zbulonte një copë tejtër të miserit të kriminelëve. 
Ben: Dhe kështu kanë kaluar dy vjet. (Ashpër) 
E. Liri: Deri sa mblodhi të dhënët e plota dhe i komunikoi policisw dhe presidentit faktet e 
qarta. Vërtet hero, burrë trim dhe i mençuar... sa sakrificë e madhe. Ka dy vjet që kemi rimarrë 
lidhjet por vetëm tani për arsye të sigurisë së tij por sidomos për të mos ju vënë në rrezik ju ai 
mund të kthehet 
Gjyshja: (e mallëngjyer) Po ku ndodhet tani biri im? 
E. Liri: Një javë më parë babai juaj mbërriti në Ëashington dhe u paraqit përpara gjykatës 
provat. Nesër në mëngjes lajmi do të publikohet në të gjitha gazetat ndërsa ai do të vijë këtu pas 
pak ditësh. (Të habitur, shikonin në heshtje dhe papritur vjen Xho). 
Xho: Ja ku jam! Kam ardhur tamam në kohë.... ndoshta jam pak me vonesë… 
Albert: Xho, dëgjo mirë kemi një lajm për ty! Babi do të kthehet së shpejti! Sapo t’a njohësh, do 
të shkoni menjëherë mirë.(dhe e përqafon fort pa vënë re se Xho s’ishte aq i gëzuar). 
Flora: Kurse unë do të kem mundësi të gatuaj gjellë më të mira, oh Faleminderit Zotit ai do të 
kthehet. 
Ben: (Me ironi) Ndërsa unë do të kem një tjetër me të cilin të grindem.(duke iu drejtuar së 
shoqes Suzanë) 
Gjyshi: Ben, mos thuaj marrëzira Ben, s’të kam parë kurrë kaq të lumtur. Zoti Liri, a e dini mirë 
se kur do të vijë biri im. 
E. Liri: Jo, nuk më ka thënë asgjë, dhe për aq sa e njoh nuk do të na e thotë, pasi dëshiron të 
evitojë nderimet. Natën e mirë zotërinj. 
 

Etapa II: Lisi i madh 
Në skenë: Flora, Xho që përgatitet për të fjetur. 
Flora: Ah, ja ku është! (gjen librin) 
Xho: (nga shtrati) Çfarë? 
Flora: Shiko Xhoni. (Afrohet dhe i tregon një pemë të madhe) 
Xho: Ç’objekt muzeumi! Është një pikturë e vjetër! A nuk ke libra më të kohës, për të më 
treguar? 
Flora: (me zë të thellë) Ky libër më ka mësuar rrugën për të takuar lisin e madh. 
Xho: Çfarë…? Lisin e madh? Po flet përçart motër?! 
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Flora: Ajo pemë ka qenë lidhja ime më e vlefshme! (gjithë gëzim) 
Xho: Ti tek lisi i madh?…Rri moj!!! 
Flora: Është një pemë shumë e madhe, madhështore. 
Xho: Po atëherë nuk po luan, ke qenë me të vërtetë! 
Flora: Sigurisht, dhe kacavjerrja në majë të saj. 
Xhoni: Ti?! Ti në pemë? (thotë i habitur) 
Flora: Po, pse, ç’ka këtu për t’u çuditur? 
Xho: Joooo! (thotë duke bërë me kokë) Nuk e besoj! Është çdo gjë e vërtetë, të siguroj. 
Xho: Ha, ha ha… të imagjinoj… duke u ngjitur me atë fundin e stërgjatë nëpër degë! 
Flora: (gjithë autoritet) Hej, çuno! Nesër do të tregoj unë se si hipet në pemë! As që nuk e 
imagjinon, por kam qenë një vajzë e shkathët dhe kokëkrisur. Shkoja sa herë që kisha mundësi. 
Flora: Ato degë të mëdha dhe të forta kanë dëgjuar me shumë qetësi çdo rrëfim timin, edhe ato 
më intime. 
Xho: Do të thuash që kanë duruar çdo ankesë tënden! 
Flora: (Pa i vënë veshin fjalëve të të vëllait) Dua të të tregoj një gjë që nuk ia kam thënë 
asnjeriu. 
Xho: (Duke qeshur) Ke vrarë ndonjë njeri dhe e ke groposur pranë rrënjëve të lisit të madh. 
Flora: Po, dhe nëse nuk do të kesh kujdes do të jesh viktima ime e ardhshme. Mos qesh, është 
diçka serioze! Mbi ato degë, sa më lart që të ishte e mundur unë arrija të shfreja frikën dhe 
deluzionet e mia… kur arrija në majë bërtisja fort, derisa të më merrej fryma, dhe pastaj 
kolovitesha mbi degë, dhe kujtimi i ndonjë melodie të luajtur në piano, më qetësonte. 
Xhoni: E , pastaj? 
Flora: (duke marrë frymë) E, pastaj…vinte ai… 
Xhoni: Kush, babai? 
Flora: Po, babai më njihte mirë, çdo herë afrohej me shumë takt, unë dëgjoj hapat dhe fshihesha 
edhe më shumë. 
Xhoni: …dhe ai të gjente? 
Flora: Sigurisht! Unë doja që ai të më gjente. 
Xhoni: Dhe atëherë fshiheshe. Je pak e çuditshme motër! 
Flora: Eh, ajo ishte streha ime dhe aty unë doja të më gjenin, sepse e dija se vetëm ai mund të 
më gjente! Edhe atë ditë kur babai na tregoi për nisjen e tij. 
Xho: (me trishtim) Por nuk e bëri… 
Flora: Nuk mundte t’a bënte! 
Xho: Por, pastaj keni folur? 
Flora: Ai vazhdonte të më thërriste, pastaj nuk e dëgjova më, por papritur pashë një lojë të kapur 
pas një dege… e kishte hedhur babai. U ngjit me zhumë zor deri tek dega ku isha unë dhe më 
shpjegoi të gjitha arsyet e vendimit të tij, duke iu përgjigjur çdo pyetjeje… pastaj më kërkoi 
gjënë më të rëndësishme. 
Xho: Çfarë? 
Flora: Që të kujdesesha për ty, “për Xho-në e tij” (Xho, kthen kokën i menduar dhe fillon të qajë. 
Flora i përkëdhel kokën dhe Xho e puth) 
Xho: Dhe pastaj, çfarë ndodhi? 
Flora: Shiko (i tregon një litar të vjetër) 
Xho: Çfarë është? 
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Flora: Para se të zbriste nga pema, babi lidhi njërin cep në dorën e tij dhe tjetrin në dorën time… 
“tani jemi të lidhur, dhe e preu. Kjo do të jetë shenja e lidhjes sonë, përtej çdo distance.” 
Vulosëm besëlidhjen me një përqafim që gati na bëri të binim nga pema. Pastaj u kthyem në 
shtëpi me kalin e tij, por unë tashmë e dija që edhe pse larg, edhe pse të paarritshëm, ne do të 
ishim gjithmonë pranë. 
Xho: A e ke ndjerë pranë gjithë këtë kohë? 
Flora: Shumë herë, duke shikuar diellin kam menduar për atë moment dhe për atë litar. (Xho, 
merr litarin e shtrëngon në gjoks dhe hyn në shtrat. Flora e puth dhe i thotë): 
Flora: Ki kujdes, është një sekret mes teje dhe meje. 
 

Etapa III: Krenar të jesh një Sulivan 
Në skenë: Të gjithë janë të ulur në tavolinë për të ngrënë mëngjesin, dhe shfaqet Xhoni i pa 
krehur. 
Flora: Xho Sulivan, uroj që të jesh larë para se të hash mëngjesin! 
Xho: Ehu, po… (Alberti dhe Beni e shikojnë)… jo, por ndodhet një ari… kam parë një ari të 
madh nga dritarja, dhe atëherë jam ulur poshtë me vrap për t’jua thënë dhe për këtë harrova të 
lahesha. (Të gjithë qeshin) 
Gjyshi: Kjo është më e fortë se historitë e Nastradinit. 
Gjyshja: Ha, ha, ha… ke të njëjtën fantazi me tët atë! Je tamam si ai. 
Xho: (serioz) Unë nuk jam si askush! (Të gjithë mbajtën qetësi dhe e shikojnë) 
Gjyshja: I dashur Xho, duhet të jesh krenar që i ngjan babait, krenar që mban emrin e 
Sulivanëve, siç ishte krenar Kurt Shildi tw ishte nga Darmingami. 
Beni: Unë po shkoj, më falni por më duhet patjetër të shkoj.(Xho dëshiron të largohet, por Flora 
dhe Alberti e mbajnë) 
Xho:  Gjyshe me të vërtetë e ke njohur këtë personazh? Kam dwgjuar të flitet pwr tw? 
Gjyshja: Po, bir ishte njw djalw i mrekullueshëm bënte pjesë në skuadrwn tonw tw vogël 
Regbisë, lozte aq mirw dhe aq bukur i organizonte shokët sa, fitore pas fitoreje skaudra jonë doli 
në krye të klasifikimit. Fshati jonë ishte i vogël ndaj një fitore e tillë ishte e të gjithëve, unë e 
ndiqja në çdo ndeshje dhe kështu lindi dashuria ime për të dhe e tija për mua... Lidhja jonë ishte 
e destinuar të përfundonte me një martesë të lumtur, por nuk ndodhi ashtu unë e lashë atë. 
Xho:  Gjyshe, a je e marrë? Përse nuk je martuar me të , mund të isha nipi i një njeriu të njohur! 
Alberti:  Xhon, çfarë po thua? 
Gjyshja: Gjithçka ndodhi për shkak të ndeshjes finale me Liverpoolin, skuadër e famshme dhe 
me eksperiencw që do të lozte kundra nesh, të gjithë ishin të entuziazmuar. Edhe tri ditë ditë 
ishte finalja e madhe, por parpitur Kurti u zdhuk. 
Xho: Mos e kishin grabitur! 
Gjyshja: Më keq akoma. Të gjithë e kërkonin kur ai erdhi i veshur me rrobat e skuadrës 
kundërshtare. Ata i kishin ofruar një rrogë të mirw dhe një shpwrblim po të lozte me skuadrën e 
tyre dhe Kurti pranoi. Në fillim nuk i besonim syve. Dashuria e tij për fshatin tonë na kishte 
tërhequr të gjithëve, gëzimi e mirësia e tij ishin shembull për të gjithw. Po tani? 
Mua s’mu durua dhe natën shkova poshtë dritares ta takoja... s’mund të rrija pa e takuar e pa i 
thënë se edhe për mua ishte tradhtar. Ai erdhi me vrap dhe më solli si peng për martesën tonë një 
dhuratë: unazën e floririt. Unë e mora dhe mendova pak pastaj e hodha tutje duke i thënë: unë 
dua të martohem me një burrë  të mençuar e të mirë dhe jo me paratë e tij! Ai u shtang. 
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Xho: Po pastaj si përfundoi?  
Gjyshja: Ndodhi ajo që s’e prisnim, por ai e tregoi zemrën e vërtetë... në ndeshjen finale doli në 
fushw me bluzën e skuadrës sonw, duke i kërkuar falje shokëve lozi me ne, dhe skuadra fitoi.. që 
atëherë Kurti u quajt krenaria e Durmingamit. Dhe i tillë ishte. Unë pas pak kohe u shpërngula 
me famijen time në Boston, këtu njoha gjyshin e pastaj historinë e dini vetë. 
Xhoni:  Po, pra, unë duhet të jem krenar që jam një Sulivan. Këtë do të më thuash? Sikur të 
martoheshe me Kurtin do të kisha pasur një baba më të mirë. (Të gjithë mbajnë qetësi, ndërsa 
Alberti e merr për krahu dhe e nxjerr jashtë) 

 
Etapa e IV: Një gardh që të mëson shumë gjëra. 

Alberti: Merr çekiçin dhe gozhdat e fillo të riparosh gjithë gardhin. Nuk është shaka. (Alberti 
ikën dhe Xho qëndron i nervozuar) 
Xho: Dreqi t’a hajë, dreqi t’a hajë, dreqi t’a hajë. (Kërkon çekiçin dhe gozhdat dhe fillon të 
riparojë gardhin.) 
Xho: O Zot, o Zot, o Zot (ndërkohë që ishte i armatosur me gozhda dhe çekiç dhe po riparonte 
gardhin) Gardh budalla dhe gjuhë budallaqe! Pa shih se… Aii! Akoma dhe një herë çekiçi kishte 
devijuar trajektoren. 
Beni: Ha,ha,ha - e qeshura e Benit e bëri Xho-në të inatosej - A je duke e riparuar apo po e 
shkatërron komplet? 
Xho: Mmm, - iu përgjigj Xho, që i kishte ardhur në majë të hundës. - Në vend që të qeshësh 
mund të vish që të më ndihmosh. 
Beni: E shoh që e paske kuptuar rëndësinë e gardhit – iu përgjigj Beni duke ndenjur pa lëvizur. 
Xho: Dhe cila na qenka!-pyeti Xhoni pak i çuditur. 
Beni: Po për ta mbrojtur kopshtin nga kafshët e egra. 
Xho: Por nuk ka më kafshë të egra - iu ankua Xhoni. 
Beni: Sigurisht, që kur e kam ndërtuar unë nuk ka pasur më kafshë të egra - tha ai krenar. 
Xho: E ke ndërtuar ti?- iu përgjigj Xhoni i habitur. - Gardhi ishte i madh, e si ia dole. 
Beni: Por unë isha ndonjë vit më i madh se ti, - vazhdoi Beni - e në qoftë se do të të them të 
vërtetën nuk shkoja mirë me babain. 
Xho: Po si, të gjithë thonë se ishte një person i jashtëzakonshëm. 
Beni: Ishte tamam ai problemi, - vazhdoi Beni duke fiksuar shikimin, tek gardhi - ishte mjaft i 
jashtëzakonshëm, unë ndihesha i shtypur nga ai, donte të isha si ai, dhe unë sigurisht nuk ia dilja. 
Alberti dhe Flora, ato po, ishin siç i donte babi dhe mami, kurse unë jo, bëja shumë prapësira, 
derisa një herë u largova nga shtëpia për tre ditë. 
Xho: Për tre ditë? Dhe ku ishe? 
Beni: Gjatë ditës shkoja duke shëtitur në pyll e duke peshkuar tek përroi... kurse natën fshihesha 
në barakën e veglave afër pyllit. Pastaj Niko më gjeti dhe më bindi të kthehesha. Nëna ishte 
shumë keq, kurse babi më tha: Do të flesh në barakwn e veglave derisa të ndërtosh gardhin. 
Vendosi shenjat njëra pas tjetrës rreth tokës sonë, dhe nuk tha asgjë tjetër. M’u desh një verë e 
tërë. 
Xho: Gjithë verën dhe babai nuk bëri asgjë? Ndërhyri Xhoni i habitur.- Atëherë babi paska qenë 
i keq! 
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Beni: Për të qenë i sinqertë e dija se duhej ta ndërtoja gardhin. Por problemi vinte në darkë, kur 
pasi haja më duhej të shkoja të flija tek dhoma e veglave. Në ato momente unë e urreja babanë, 
vetëm më pas e kuptova që e bënte për të mirën time. 
Xho: Nuk mund ta thoshte menjëherë se e bënte që ti të bëheshe më i zoti? –pyeti Xhoni në një 
mënyrë naive  
Beni: Nuk do t’i kisha besuar.(duke parënë sy të vëllanëi tha) Po ti s’po më beson. ) dhe duke 
biseduar e çon në dhomën e tij duke i treguar statujën e vogël të  një dragoi të kuq që një here e 
kishte fituar në një provë force me një njeri nga kina). 
Xho: Ç´është kjo? 
Ben: Po pate durim do ta tregoj është si puna e sigurisë sime për të mirën që babi më bëri duke 
më trajtuar në atë mënyrë: 
Ben: Kishte vite që qyteti i famshëm i Pekinit të lashtë po jetonte në qetësi, por me frikën se 
herët a vonë do të lirohej dragoi i kuq që e kishin mbyllur në një shpellë e që do të shkatërronte 
gjithçka. Herë pas here ato bëheshin gati për luftë, por akoma asgjë s’kishte ndodhur. Ndërkohë 
perandori që hipi në fron ishte fort i mirë por edhe i çuditshëm. Në vend që të ndërtonte armë 
filloi të studionte librat e urtisë dhe kështu filloi të stërvisë magjistarët që të kuptonin menjëherë 
cilat ushqimeë të bëjnw dëm. Harkëtarët që në vend të shigjetave hidhnin topa të vegjël lëkure të 
fortë dhe të gjithë shpatarëve i mësonte të qepnin e të shqepnin me spata. S’kaloi shumë kohw 
dhe njerëzit filluan të revoltoheshin e të mërziteshin edhe pse vazhonin t’i bindeshin, por më pas 
u ngritën në protesta së cilave perandori nuk i dha rëndësi as i dha përgjigje kërkesave të tyre. 
Kështu populli e arrestoi dhe filloi të talleshe me të. Por ndodhi që po atë ditë u lirua edhe dragoi 
i tmerrshëm, kështu filluan magjistarët të hidhnin rrufe me fuqinë e tyre magjike por më kot, 
harkëtarëttw hidhnin shigjeta pa fund por më kot, shpatarët me shpata në çdo hap t’i prisnin 
këmbët, por më kot. Atëherë perandori bërtiti me sa zë kishte: Kujtohuni çfarë ju kam mësuar.  
Atëherë filluan magjistarët të zbuloni se shegat ishin vdekjeprurëse për këtë dragua, dhe 
harkëtarët në vend të shigjetave gjuanin shega kështu u shtri menjëherë gjysëm i vdekur përtokë. 
Pastaj zbuluan se luspat e stërmëdha ishin të lidhur njëra pas tjetrës dhe shpatarët sikur të kishin 
në dorë gjilpëra e gërshërë si rrobaqepësit filluan ta zhveshnin nga koraca e tij e fortë e kështu e 
patën kollaj ta vrisnin. Kështu turma e njerëzve filloi ta lavdërojë e të ngrejë në qiell mbretin, 
pastaj me keqardhje i thanë: Pse nuk na tregove se përse po na stërvisje dhe perandori iu përgjigj. 
Sepse nuk do të më kishit besuar.  
Xho: Domethënë edhe puna e babit paska qenë sipas teje kështu: nuk të tregoi për punën e 
gardhit sepse e dinte se nuk do t’i besoje. Por si mund të jesh i bindur se ai të kishte ndëshkuar 
për të mirën tënde, e jo sepse ishte i inatosur me ty? E pyeti Xoni. 
Beni: (Shikimi i Benit sikur u bë më butë).- Pothuajse po mbaroja së bëri gardhin. E dija se babai 
do të nisej dhe kur më thirrën nuk shkova, doja që t’a mbaroja patjetër sepse doja t’i tregoja se 
kisha qenë më i fortë se ai. Kur erdha në mbrëmje në shtëpi, isha i lumtur, por sapo hyra pashë 
në fytyrat e të gjithëve se diçka nuk shkonte. Vura re menjëherë mungesën e babait. Gjyshja 
atëherë u ngrit dhe më la në dorë një letër të tijën. Mbi atë ishin shkruar vetëm pak fjalë që besoj 
se nuk do ti harroj kurrë. “Të thashë që të ndërtoje një gardh, dhe ti ndërtove një burrë. E dija që 
do t’ia dilje mbanë! Babai yt Tomas”. 
Nuk arrija t’a kuptoja menjëherë, e vetmja gjë që ndieja ishte një inat i thellë, ndihesha i 
tradhëtuar apo më mungonin faljet e tij. Pastaj me kohën kuptova që përballë vështirësive që 
ndeshja, nuk ikja por i bëja ballë si një burrë i vërtetë… Alberti do të thoshte se me gardhin unë 
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kam gjetur besimin në vehten time - ah, ah, ah! - qeshte, mbase për të hequr peshën që prej 
vitesh e mbante brenda. 
Xho: Edhe Xho shpërtheu së qeshuri. - Pse kështu qenke bërë burrë! 
Beni: Po - u përgjigj Beni duke i ngulur sytë. - dhe tani të takon ty të bindesh, ec, luaj përtac, 
gardhi po të pret. 
Xho:  Xhoni u ngrit i inatosur dhe shkoi drejt derës: - O Zot, o Zot, o Zot!!! 
 
 

Etapa e V: Një vajtje në Boston 
Xhosho ishte një ishte një skllav zezak që gjyshërit e Xhosë e kishin liruar dhe ai jetonte e 
punonte në fermw me shumë gëzim dhe ishte vërtet si njeri i familjes.  
Xhosho: Hej Xho a do të vish me mua për të bërw pazarin në qendër. 
Xho: Po menjëherë xha Xhosho! 
(hyjnë në dyqan dhe përshëndesin me gëzim shitësin zotin Mek Xhi) 
Shitësi:  duke iu marrë goja: Ti mos je djali i Tomasit, po çfarë babai ke pa pa pasur! Njeri më të 
mirë n n n nuk kam pa pa pa parë.  
Xho e imiton sepse atij i merret goja:  
Shitësi: Ç’them dhe unë njeri i mirë! Ai ishtë një hero! (dhe filllon të tregojë ngjarjet me radhë), 
por koka e Xho-së ishte gjetkë,  
Xho: Babai im hero? Vërtet të ketë qenë i tillë. Ndërkohë kishin hipur në karrocë dhe Xho për 
pak sa s’bie kur Xhosho frenon. 
Xhosho: Ku e ke mendjen djaloç! Ëndërron me sy hapur? 
Xho: Bën një xhest me kokë: 
Xhosho: Çfarë të mundon? A s’jemi shokë? 
Xho: Vërtet im atë ishte një hero i madh? (më në fund pyetja i del dhe sikur çlirohet) 
Xhosho: Të gjithë kështu mendojnë sepse ai kishte sekretin e forcës së vërtetë. 
Xho: Sekreti i forcës së vërtetë? Po ç’do të thotë? 
Xhosho: S’ta kam treguar ndonjëherë historinë e Alimatës në shkollën e jetës? 
Xho : Jo 
Xhosho: Dëgjoje pra. 
Në një fshat ku të gjithë jetonin në harmoni me tokën e me ujin, çdo vit, kur vinte stina e shirave, 
bënin një festë të madhe për të falenderuar shpirtin e mirë që bënte tokat e tyre pjellore. Kështu, 
kryeplaku, vendoste se kush ishin të rinjtë që do të hynin në shkollën e jetës. Atë vit u pranua 
Alimata.  
Ishte shkollë e vështirë, lodhje e punë por më keq ishin defektet që secili shihte në veten dhe nuk 
e kishte të lehtë t’i pranonte. Studionin, ushtroheshin në gjah e në punë të tjera. Bënin gara të 
vështira për t’u përgatitur për ditën e madhe.  
Mësuesi i tha një ditë Alimatës: një burrë i vërtetë di të njohë veten dhe të luftojë të metat që ka. 
Përvoja dhe përvuajtëria janë dy gjërat që do të ndihmojnë të përballosh provat e jetës. Kur të 
jesh gati të njohwsh difektet e tua do të takosh Sabahun e madh.  
Kur erdhi dita e madhe katër djemtë e shkollës së jetës u nisën me vullnetin mirë për të takuar 
sabaun. Secili në drejtime të ndryshme, kur u dha sinjali u nisën për në baneswn e Sabahut të 
madh. Do të takonin shpirtin njeri dhe statujën e nënës që ishte shenja e arritjes së rezultatit të 
tyre. Pas vrapit të mundimshëm Alimata u ndal por papritmas u ndesh me një luan të stërmadh, 
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për fat të mirë ishte i plagosur por u çua ta shqyejë Alimatën i cili menjëherw me shigjetë e 
plagosi pwr vdekje por nga lëvizjet e shpejta kishte përfunduar në një përrua të furishëm. E 
kuptoi ishte prova e dytë. E ndiente se po mbytej por më në fund ndeshi në drurin e njw baobabi 
deri sa doli në anën tjetër, por u gjend përballë një liqeni si pasqyrë: Ky jam unë. Mendoi duke u 
parë në sipërfaqen e tij. Duke u parë më nga afër humbi ekuilibrin dhe ra brenda. Trupi iu bë 
shumë i rëndë dhe filloi të mbytej u mundua të notojë por më kot. Atëherë thirri: Saba i madh 
mos më braktis! 
Papritur dëgjoi një zë: Mos ki frikë Alimata ngreji krahët lart dhe më ler të të ngrej sipër. Kështu 
si mrekullisht doli nga uji dhe pa se shpëtimtari ishte një burrë plak me shikim të qetë e të thellë: 
po të prisja, i tha, u tregove i zoti bir! Jam krenar për ty! Kështu atë natë hëngri e piu në shtëpinë 
e plakut të urtë dhe të mirë. Në mwngjes ky i tha: merre statujën nënë, ruaje, do të dish se çfarë 
të hyn në punë kur të mbërrish në fshat.  
Kështu u kthye plot gëzim i bindur se ishte i vetmi që kishte gjetur Sabahun dhe statujën nënë. 
por kur mbërriti pa se edhe tre shokët e tij kishin bërë të njëjtën ekperiencw, kishin marrë të 
njëjtën statujë në vende të ndryshme.. por kur i panë me vwmendje vunë re se në kokën e secilës 
ishte një shenjë e ndryshme mësuesi i mirë u shpjegoi si mund të përdorin pushtetin që kishin. 
Statujat. I çuan në ajër katër statujat dhe menjëherë fryu një erë e madhe që përfshiu statujën e 
Alimatasë me mel i cili u shpërnda nëpwr të gjitha fushat. Pastaj nga statuja e tjetrit erdhi një shi 
i bollshëm e më në fund dielli i të katërtit e ngrohu tokën e kështu mbiu meli që ushqeu fshatin 
për të gijthë vitin. Kjo është forca e vërtetë e mendjes dhe e zemrës jo e krahut përfundoi 
Xhosho.  
Dhe i dashur Xho, këtë forcë kishte babai yt atë urtësisë e të përvuajtërisë. Ky është heroizmi i 
vërtetë. 
 

Etapa e VI: E pabesueshme, por e vërtetë, madje një burrë i madh… 
 

Xho hyn në skenë mendueshëm. 
Xho: Nuk e di pse ndihem i çuditur, nga lajmi i kthimit të babait. Të gjithë më flasin mirë për 
të… por ka diçka që nuk më bind plotësisht… Do të shkoj të pyes Albertin… (dhe vrapon) 
Në skenë duket Alberti duke parë perëndimin e diellit. Xhoni e gjuan me një gur të vogël. 
Albert: Ah, qenke ti! 
Xho: Çfarë po shikoje aq i magjepsur? Po mendoje për të gruan tënde? (dhe qesh) 
Albert: Jo, ajo është shumë mirë, dhe për këtë jam i sigurtë. Po mendoja për shumë kohë më 
parë. Kur isha i vogël, babai më sillte shpesh këtu për të luajtur. 
Xho: Ti luaje me babin?! 
Alberti: Vraponim si të çmendur dhe pastaj ndaleshim dhe shikonim perëndimin e diellit. 
Xho: (ashpër) Është e njëmijëta herë që dëgjoj të flitet për babin dhe për lisin e madh që ka 
filluar të më bezdisë… babi, babi… po përse jeni të gjiithë kaq të gëzuar që po kthehet babi, a 
ndoshta nuk ishim mirë me njëri-tjetrin? 
Alberti: Ah, mor Xho, ti nuk e di se sa mirë do të jemi kur të kthehet! 
Xho: Përse? A mos ndoshta zotëron ndonjë ilaç magjik për lumturinë. (Me ironi) 
Alberti: (ia plas të qeshurit) Për disa anë, po! 
Xho: Nuk është e vërtetë, nuk është e vërtetë. Mjaft, mjaft, nuk dua të dëgjoj më të flitet për të, 
se sa ishte i zoti, se sa gjëra mund të bënte. (Këtë e thoshte i zemëruar dhe duke qarë) 
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Xhoni: Nuk dua ta shoh! Në qoftë se ishte kaq i mirë, përse na la vetëm, përse nuk më ka dhënë 
edhe mua atë çfarë u ka dhënë juve? (Qan, Alberti e përqafon). 
Xho: Me mua ka qenë i keq… i keq dhe kurrë, kurrë. 
Alberti: (E tërheq dhe me shumë seriozitet i thotë) Do të gaboje, sepse falja është e njerëzve të 
mëdhenj; dhe ai që nuk di apo nuk do të falë, nuk do të jetë kurrë një njeri i madh. (Alberti 
ngrihet dhe thërret Xhonin) Hajde këtu. Një gjë që babai më ka mësuar është falja. Kur Beni dhe 
unë ishim fëmijë dhe grindeshim mes nesh apo me fëmijët e tjerë, ai na kërkonte që të falnim, 
dhe thoshte: “Nëse je një burrë i vërtetë duhet të dish të falësh”, dhe kishte të drejtë. 
Albert: Eja këtu, dua të tregoj diçka 
Tw kujtohet sapo u martova me Merin u nisëm për në Australi për të ndihmuar atë Obrianin, për 
të ndërtuar fshatin e paqes?  
Xho: Po, më kujtohet, edhe pse isha i vogël. 
Alberti: Mirë. Atë Obriani ishte njeri i madh e që dinte të falte si babai ynë. Ja ç’ndodhi një 
herë. Në misionin ku punonim afër Adelaides ishte vetwm një kishës e vogël dhe njerëzit ishin të 
varfër. Afër ishte edhe një burg i madh. Atë Obraiani kishte projekte të mëdha për këta njerëz, 
donte të ndërtonte një magazinë për të mbledhur ushqimet, një shkollë për fëmijët e fshatit, një 
jetimore për fëmijët e të burgosurve. Për disa muaj kemi punuar pa pushim dhe tashmë fshati i 
paqes po merrte formë. Një ditë shkuam si zakonisht t’i kërkonim rojeve që të burgosurit të 
dilnin e të vinin për të na ndihmuar, dhe ashtu bënë, por parpitur, dikush thirri: ra zjarr, ra zjarr. 
Vrapuam si të çmendur, por e kotë, tashmë zjarri kishte përfshirë gjithçka. Kështu pesë të 
burgosur përfituan nga rrëmuja dhe ia mbathën. Rojet e burgut qëlluan pa mëshirë dhe e vranë 
njërin dhe ndonjë tjetër e plagosën. Gjithkça u dogj mbeti vetëm Kishëza. Atë Obriani ishte 
jashtë mase i mërzitur, sa s’qante. Shkoi tw lutej kur, pa pritur, pa njolla gjaku në tokë. E kuptoi 
menjëherë se njëri nga të burgosurit e plagosur ishte fshehur aty: unë shtanga si do të reagonte ai,  
do të hakmerrej me të burgosurin? Por atë Obrian filloi të lutej me zë të lartë: o Zot, më jep 
forcën ta kaloj këtë provë . më jep shpresën tek ti por bëj që ky i burgosur që është fshehur këtu, 
të dalë e të pranojë ta kuroj sepse do të vdesë nga humbja e gjakut. 
Duke iu marrë këmbët doli Xheku, i burgosuri: Si? Ti do të më kurosh? Por ... dhe nuk e mbaroi 
fjalën sepse i ra të fikët. 
Kështu atë Obriani u kujdes për të. Me një thikë të skuqur i nxori plumbat sepse nuk kishte 
mjete, ia lidhi plagët me raki dhe filloi ta ushqente mirë.. pas 24 e mori veten dhe i tha atë 
Obrianit. Pse e bëre këtë... unë s’e meritoj, ne e provokuam vetë flakën që të iknim.. e ti ... 
Më dukej e pabesueshme unë në vend të atë Obrianit do ta kisha vrarë.... 
Në atë moment erdhi kryeroja që akoma ishte në kërkim të të burgosurve. Këtu është një i 
burgosur, i plagosur, - tha atë Obrian, po pushon në krevatin tim do të vinte vetë tani.   
Roja mbeti i çuditur: si kishte shpëtuar vallë? Katër të tjerët i kishin vrarë të gjithë, por s’bëri zë 
se kishte respekt për atë Obrianin.  
Pas një viti Xheku erdhi përsëri, kishte mbaruar dwnimin, ishte njeri i lirë. Ai tha, më lejoni të 
qëndroj këtu e t’ju ndihmoj në të gjitha punët e fshatit, dua t’jua dhuroj krejt jetën time në fund 
të fundit kam jetën falë teje o atë. Që atëherë Xheku është ndihma e kujtdo në atë fshat dhe 
jashtë. 
Alberti: shikoi Xho-në me dashuri dhe i përsërit: Babai është një burrë i tillë zemërgjëre që di të 
falë. Vetëm falja i jep të tjerëve mundësi për t’u përmirësuar.  
Xho: E, si t’a di unë! (thotë i trishtuar) 
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Alberti: Nesër, kur të kthehet, do ta kuptosh edhe ti, që nuk do të kesh nevojë që ta falësh, për ta 
dashur. Por tani le të shkojmë, nuk do të rrish pa darkë, apo jo? 
 

Etapa e VII: Një natë me të papritura 
Lisi: Xhoni pas darkës shkon për të fjetur: si do të jetë babai? 
Të gjithë në skenë, është dita e shumëpritur. Hapet dera, hyn një burrë i gjatë, të gjithë vrapojnë 
drejt tij duke thirrur:-Baba, baba. Xho qëndroi pa lëvizur. 
Babai: Oh, familja ime e dashur. (me zë të trashë që të fut frikën) Burri kthehet nga Xho dhe me 
një shikim të akullt thotë: Po ky, kush është? 
Gjyshja: Është yt bir, Tomas. (me hap të madh, Tomasi shkon drejt të birit shumë serioz). 
Babai: E kështu pra ti qenke im bir? (dhe qesh fort). Po ti je i vogël sa një plesht, ha, ha ha. Ti 
nuk je biri im.(Xhoni dridhet, ka frikë) E shikoni se si po shkrihet, duket si një zog i lagur pule. 
(të gjithë qeshin frikshëm) 
Flora: Gjithmonë ka qenë djalë mamaje. 
Gjyshja: Është kështu, sepse e kemi llastuar shumë. 
Beni: Por mund t’a rregullojmë këtë punë. (duke hequr rripin e pantallonave) 
Xho: (i frikësuar dhe duke bërtitur) Jo, jo, nuk është e vërtetë. 
Babai: Pusho! (duke bërtitur më shumë se Xhon, pastaj e merr prej qafe dhe e afron afër fytyrës 
së tij) Nëse dëshiron mund të qëndrosh këtu, sepse unë jam i mirë, por duhet të rrish si skllavi i 
të gjithëve, qartë! (Xhoni është shumë i frikësuar) Hë, nuk po flet më? Atëherë shko të punosh. 
(babai e lëshon dhe Xho rrëzohet, nuk ka fuqi të çohet por i ati e kap për flokësh) 
Babai: Të këshilloj t’a bësh me shpejtësi, nëse nuk do që sonte pjata e parë të jetë me mishin 
tënd, ha, ha, ha. 
Xho: (të gjithë qeshnin ndërsa Xho qante dhe thoshte duke bërtitur) Jo, mjaft, mjaft, mjaft! (dhe 
papritur zgjohet) 
Xho: (shumë i shqetësuar) Ku jam? Ishte vetëm një ëndërr... një ëndërr e keqe... ku është 
Flora...? Jo, nuk do t’a zgjoj. Do të shkoj të bëj dy hapa në pyll, dhe ndoshta këtë herë do të gjej 
lisin e madh… (u vesh dhe doli pa bërë zhurmë) 
Xho: Natën, gjërat nuk duken në vendin e vet, do të shkoj tek kodra ime. (kishte ecur për disa 
minuta dhe papritur dëgjoi një zhurmë, ishte një qen që po e ndiqte. Xhoni vrapoi i frikësuar) 
Xho: Ndihmë, ndihmë! Papritur e pamenduar shikon që kishte hipur në një degë, dhe një burrë e 
ndalon qenin) 
Xho: Al…Al… Albert…(thirri duke u dridhur) 
Burri: Nuk jam Alberti, quhem Andrea. Pa më thuaj djalosh çfarë bën jashtë natën? 
Xho: Eh, eh…(nuk di çfarë të thotë) 
Burri: Kur të ndjek një qen në këto vende, e vetmja mënyrë për t’i shpëtuar është të gjesh një lis 
për t’u kacavjerrë. Forca zbrit, tani është larg. 
(Xho e sheh i habitur) 
Burri: Atëherë, si quhesh? 
Xho: Unë…jam Xhoni…! Aja, koka. 
Burri: Mos u mundo, do të kemi kohë nesër për prezantimet… Tani merre këtë. (i jep një gotë 
me qumësht të nxehtë) 
Xho: (pi një gllënjkë dhe thotë:) Bllah, është e keqe. Duket sikur ajo që përgatit gjyshja. 
Burri: Nuk të kërkova një mendim prej guzhinieri, thjesht të thashë që t’a pish. 
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Xho: E përse? 
Burri Andrea: Nëse do të t’a thoja përsenë nuk do të më besoje, prandaj pi dhe pusho… pastaj 
mundohu të pushosh dhe nesër do të flasim me qetësi. (dhe e mbulon me batanije) 
Xho: Nuk mund të fle, duhet të kthehem në shtëpi. (thotë i shqetësuar) 
Burri andrea: Në këtë orë nuk mund të shkosh në asnjë vend. (me siguri) megjithatë mos u 
shqetëso, do të të mbroj unë deri nesër në mëngjes. Tek unë mund të kesh besim, apo jo? Po të 
kisha dashur të të bëja ndonjë të keqe, nuk do të kisha ngjitur lart, apo jo? (Xhoni, e shikoi për 
një moment, pastaj u ul për të fjetur)  
 

Etapa e VIII : Mirë se erdhe baba 
Në skenë Xhoni që fle dhe Andrea që e shikon. Pak nga pak ai zgjohet. 
Andrea: Mirëmëngjes, vë bast që dhimbja e kokës të ka kaluar! (Xhoni e shikon me kuriozitet) 
Hë, të kanë ikur fjalët? Dhimbja e kokës të ka kaluar apo jo? 
Xho: Po…po! 
Andrea: Oh, sa mirë! Tani do t’a dish se për çfarë shërbente ajo “çorba e çuditshme” që ke bërë 
mbrëmë! 
Xho: Ah, jo, nuk e di. 
Andrea: Atëherë djalë, të të kujtoj ku banon? E pastaj si quhesh? 
Xho: Quhem Xhon Kurti, por në shtëpi nuk dua të kthehem. 
Andrea: E ke bërë më të madhe se herët e tjera! Të leverdis që të kthehesh: të tutë do të jenë të 
merakosur… 
Xho. Jo, nuk dua të kthehem, nuk dua të takoj tim atë. 
Andrea: Përse? Kaq i tmerrshëm është yt atë. 
Xho: Jo, nuk e di… nuk e kam parë kurrë. 
Andrea: Ha, ha, ha kjo është e bukur! Ikën nga një që nuk e ke parë kurrë! 
Xho: Nuk ka asgjë për të qeshur! (duke bërtitur) Ku di gjë ti? Nëna ime nuk është më, ai më ka 
lënë vetëm dhe tani që po kthehet janë të gjithë të lumtur. Po unë çfarë jam për të? Ai nuk më ka 
parë kurrë? Po sikur, të mos dëshironte të më njihte’ Po sikur, të më braktiste përsëri? (Ia plas të 
qarit dhe Andrea e përqafon, e përkëdhel, e merr dhe i thotë të ulet pranë tij) 
Andrea: Përqafimet ti lëmë për një heë tjetër, këtu ka një problem dhe duhet ta përballojmë si 
burrat, prandaj të ulemi dhe të flasim me qetësi. 
Lisi: Xhoni i tregoi të gjitha ngjarjet e fundit të cilat ne i njohim. (Dhe ikën) 
Andrea: Pra, me sa kam kuptuar, ti i ke marrë vendimet e tua pa e parë kurrë babain tënd në 
fytyrë. Mendon, se me siguri ai nuk do të dojë kurrë, edhe pse të gjithë flasin mirë, mbi të gjitha 
familja jote, që janë njerëzit tek të cilët beson më shumë. 
Xho: Jo…d.m.th., po! 
Andrea: Duhet të pranosh që është një situatë pak e çuditshme! Dhe sigurisht, sjellja jote nuk 
është prej personazhi guximtar. Megjithatë është e çuditshme, sepse një frikacak nuk sillet natën 
nëpër pyll! 
Xho: Unë nuk jam frikacak. (me vendosmëri) 
Andrea: Mirë, tamam këtë doja të dëgjoja ! Tani je gati për t’i bërë ballë babait. 
Xho: Nuk jam i sigurtë… 
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Andrea: Dëgjo, do të bëjmë kështu: unë do të shoqëroj për në shtëpi dhe nëse yt atë është me të 
vërtetë një qënie e tmerrshme ashtu siç e ke ëndërruar këtë mbrëmje, atëherë unë do të ndihmoj 
që të ikësh, mirë! 
Xho: (Duke shikuar në sy të panjohurin) Mirë! 
(Dalin nga skena. Duket familja që e ka vënë re mungesën e Xho, gjyshja është e dëshpëruar) 
Alberti: Ben, duhet të shkojmë t’a kërkojmë, të marrim kuajt. 
Flora: Oh Zot, ku është ky djalë. (Papritur) Albert; Ben gjyshe, po vjen, po vjen. (Të gjithë 
shkojnë të shikojnë) 
Andrea: Zotërinj Kurti, mirëdita, mendoj se ky burrë i vogël duhet të jetë i juaji. 
Xho: Ju kërkoj të falur, nuk di përse e bëra… shikoni, unë desha të bëja dy hapa nëpër pyll, për 
të menduar pak, por një qen… 
Ben: Si gjithmonë ky. 
Alberti: (Duke i dhënë dorën Andresë) Nuk di si t’ju falenderoj z. Andrea, që na sollët Xhonin. 
(Dalin gjyshërit) 
Gjyshja: (e habitur) Tom! 
Gjyshi: Pirat! (me gëzim të madh)  
(Të gjithë shikojnë Andrenë të habitur) 
Baba!! 
(Xhoni shikon majtas e djathtas pa kuptuar asgjë. Të gjithë u shtrënguan përreth atij burri duke 
e mbuluar me përqafime. Xhoni mbetet si i ngrirë) 
Xho: ky nuk është babai, ky quhet Andrea! 
Gjyshja: Sigurisht i dashur Xho, kam nderin të të prezantoj Tomas Andrea Sulivanin, d.m.th., yt 
atë! 
Xho: (Xhoni e shikon për një moment) Përse nuk ma the menjëherë? 
Andrea: Po të t’a thoja në atë situatë, me siguri do të kishe ikur dhe unë s’do të të kisha 
përqafuar. (Në këtë moment Xhoni hidhet në krahët e të atit) 
Xho: Mirë se erdhe baba! 
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