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DJEMTE E RRUGES PAL 
 
 
Personazhet e historisë 
 
Ernesto: I shkurtër, i dobët, i brishtë... domethënë më imcaku i grupit për fizikun dhe shëndetin 

e tij të dobët. Po ta shikoje, dukej si një galetë gati për tu thyer nga një moment në 
tjetrin! Është i vetmi që nuk kishte emër prestigji në rrugën Pal; duhej t’u bindej të 
gjithëve, por ka të drejtë t’i japë urdhra vetëm Ektorit, qenit të fushës. Atij i besohen të 
gjitha punët më poshtëruese, atij i kërkohet të bëjë kujdes dhe të ndjekë me rreptësi 
shëndetin e eprorëve të tij ushtarakë. Por, me guxim, më i vogli i grupit do të tregojë 
ngadalë-ngadalë që ka se çfarë të shikoni tek ai. Do të jetë ai që do të hyjë në fushën e 
armikut disa herë dhe t’ju bëjë ballë, në fund, Kryetari i Këmishave të Kuqe. 
Përsëritjet e vazhdueshme të zhytjeve në liqenin e Kopshtit Botanik gjatë bëmave të tij 
heroike, e çuan në fund të sëmurej seriozisht. 

 
Xhovani: I gjatë, trupmadh, nga pamja i qetë. Zëri i tij i qetë, diskutimet e tij të matura, largësia 

e tij nga argumentet boshe dhe aftësia e tij për të qenë një ndërmjetës i madh, e bëjnë 
një lider të lindur. Ka vetëm 14 vjeç, por duket shumë më i madh se mosha e tij, jo 
vetëm fizikisht. Është ai ku të gjithë mbështeten në situata të vështira, nga “Rrëmbimi” 
i guralecëve të Ernestit, në vjedhjen e flamurit nga ana e Frankos, në sfidën 
përfundimtare ku u shfaq pjekuria e tij prej gjenerali në planin dhe fitoren. Të gjithë i 
besojnë atij dhe këshillave të tij gjithmonë të matura, sa që nuk do ta ndërronin me 
asnjë president në botë! Të gjitha ngjarjet, nga tradhtia e mikut Desiderio në 
sëmundjen e Ernestit, e bënë që të rritej dhe u konsideruan nga ai përvoja shumë të 
rëndësishme në jetë. 

 
Ana: Në vajzë atlete si ajo, e ambientuar të kacavirrej nëpër pemë, të vraponte lirshëm dhe 

të luante me pasion, nuk mund të humbte natyrisht një aventurë si kjo! Do të jetë një 
vajzë me taka dhe veshje elegante apo një vajzë me tuta dhe atlete gjimnastike, 
natyrisht që djemtë e rrugës Pal e ndiejnë njërën prej tyre dhe nuk e konsiderojnë 
natyrisht një vajzë si të tjerat. Sensi i saj i ironisë shprehet me të gjithë forcën e saj 
duke u tallur me armiqtë, por edhe me miqtë e saj, përpara së gjithash me Erneston e 
varfër, për të cilin do të ndërrojë mendim. Guximtare kur duhet, i dashuron aventurat, 
zotëron një karakteristikë që dallohet nga të tjerët: një fishkëllimë të fuqishme që bën 
të dridhen xhamat e shkollës. 

 
Desiderio: Gjithmonë më elegant se të tjerët, sepse nga familje e pasur, edhe Desiderio është i 

gjatë, muskuloz dhe duket më i rritur se mosha e tij. Shikim gjithmonë pak të 
dyshimtë, nuk ka besim tek të tjerët, ndoshta sepse këta nuk njohin kurrë atë autoritet 
që, ndoshta me mendjemadhësi, mendon se mund ta arrijë. Instiktiv nga natyra, ky 
difekt do e çojë të reagojë shumë herë në mënyrë të nxituar dhe të bëjë zgjidhje pak të 
peshuara, të diktuara nga fyerje të vogla. Do të tradhëtojë djemtë e rrugës Pal, në fakt, 
vetëm për inat sepse nuk është zgjedhur president. Natyrisht që do të pendohet shpejt, 
në fund është një djalë i mençur dhe i ndjeshëm që di të bëjë gjithçka për të rifituar 
miqtë. 



 

2 
 

Martino: Është një djalë i thjeshtë, që dëshiron të qëndrojë me miqtë e tij të luajë në fushën e 
rrugës Pal dhe të kënaqet – nëse është e mundur – pa rrezikuar shumë. I pranishëm, 
por gjithmonë pak i hutuar, për kujdesje do të zhdukë provat më dinake, si hyrja në 
Kopshtin Botanik në prani të armiqve. Gabimi i tij do ta çojë në përmbushjen e ndonjë 
mungese që shokët, në veçanti Ana, do t’ia paguajnë, si për shembull kur bën të presë 
Stucco sociale të Shoqërisë së Mbledhësve të xhamave, në të cilën, për një farë 
periudhe, bëhet president. Ngrënës i ëmbëlsirave, edhe pse nga shikimi nuk do të dukej 
me fizikun e tij të dobët, është një nga klientët më të dashur të shitësit ambulant të 
ëmbëlsirave, që e pret i kënaqur çdo ditë jashtë shkollës. 

 
Franko: Është kryetari i diskutueshëm i Këmishave të Kuqe. Zeshkan, i shëndetshëm, nga 

sjellja krenar dhe trupi shtatlartë, vesh këmishë të kuqe karakteristikë e grupit të tij me 
erë marziale. Të gjithë e njohin pa dallim autoritetin e tij, megjithatë është një djalë 
inteligjent, trim, i shkathët në lëvizje, siç e demostron në largimin fshehurazi nga fusha 
në rrugën Pal pasi kishte vjedhur flamurin. Virtyti i tij më i madh është natyrisht ajo e 
të qenit një kryetar shumë besnik, që vë në vend të parë rregullat dhe respektin 
përballë gjithçkaje. Në këtë pikë nuk i vjen keq për asnjë, as edhe për të tijët që, nëse 
kanë gabuar, është e drejtë të përfundojnë në liqen për një zhytje të mirë si ndëshkim! 

 Do e shikojmë në fund se si e jeton me shqetësim e sëmundjes së Ernestit: nga një 
djalë i ndjeshëm që është, në një djalë që e merr përsipër fajin e zhytjeve që, në fund 
për shkak të tij, i vogli Ernest duhet t’i bënte patjetër. 

 
Vëllezërit Pasztor: Shtyllat e rëndësishme të Këmishave të Kuqe, të dy vëllezërit janë të gjendje të 

vrapojnë shpejt dhe paraqesin në çdo rast forcën e tyre fizike. Në rrethana të 
ndryshme, në fakt, paraqiten në veçanti mendjemëdhenj, por edhe pak të dhunshëm... 
mjafton të mendosh në “Sekuestrimin” e guralecëve të Ernestos! Fizikisht shumë të 
ndryshëm ndërmjet tyre, sepse një është shumë i shëndoshë, tjetri më i dobët, por 
fshehin të dy muskuj që të bëjnë t’i kesh frikë. Kur ata janë përreth, është gjithmonë në 
fuqi ligji i më të fortit... ja përse prania e tyre nxit gjithmonë pak frikë në atë që i 
takon. Frikë që shpesh, ndoshta, mund të jetë e fituar, duke ndërtuar shaka simpatike, 
meqenëse të dy vëllezërit nuk spikasin shumë në inteligjencë, prandaj nuk rezulton 
shumë e vështirë “për t’ua hedhur”. 

 
Të dashur animatorë, 
në përfundim të këtyre faqeve hyrëse, do të dëshironim të rregullonim një imazh: atë të një RRJETE 
PERFEKTE. 
Kur flitet për një rrjetë, në imagjinatën e secilit prej nesh mendohet një rrjetë perfektë, me anë të 
rregullta dhe të bëra mirë, si ajo e një peshkatori ose të një rrethimi. Ndërsa imazhi që duam t’ju 
propozojmë është ajo e një rrjete perfekte: është ajo që kemi më pranë atë të aktivitetit veror në 
Orator. 
Nëse ke provuar ndonjëherë të realizosh një rrjet duke përdorur litarë me trashësi dhe gjatësi të 
ndryshme, do të jesh gjendur në vështirësi të mëdha. Të bëj nyje ndërmjet tyre një litar prej kërpi pak 
i konsumuar, një litar, një litar sintetik për ngjitje sportive, një kordon tende... është me të vërtetë 
shumë e vështirë dhe nyjet janë në largësi jo të njëjtë. 
Përse të flasim për një rrjetë perfektë. Në fakt përse Oratori ku zhvillohet aktiviteti veror është në 
radhë të parë një rrjetë. Një rrjetë që kërkon të përmbajë të gjithë: grupet informale, shoqatat, 
realitetet sportive, grupet e katekizmit, familjet, adoleshentët, të rinjtë... Një rrjetë e rëndësishme që 
komunikon sigurinë për të mos humbur, që është vend i vetmisë, që është e dukshme, që na lejon të 
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pushojmë, që na kërkon gjithmonë të jemi të hedhur. Edhe aktiviteti veror na paraqitet si në rrjetë e 
këtij tipi me të rinjtë, animatorët më të rinj, atyre me më shumë përvojë, edukatorët profesionalë, 
universitarëve, referuesve, prindërve, personave që vihen për t’ju shërbyer më të varfërve, të 
moshuarve që na ndihmojnë, priftërinjtë dhe seminaristët... Një rrjetë e përbërë nga persona të 
ndryshëm, e përbërë pra nga litarë të ndryshëm. Një rrjetë me nyje të shumta që kanë nevojë për një 
përkujdesje të vazhdueshme. Një rrjetë në të cilën ekziston një bashkësi edukuese që dëshiron të jetë 
në mënyrë të vazhdueshme në këtë shërbim. Ka anë për tu mbyllur, nyje për t’u bërë, lodhje për tu 
kaluar. Por ndoshta është kjo e bukura e kësaj rrjete që varet pikërisht nga ti, nga aftësitë e tua për 
të mos e teorizuar rrjetën, për të mos menduar që të bësh bashkësi është e thjeshtë ose që pasi është 
krijuar rrjeta është automatikisht e thjeshtë për t’u drejtuar. Një rrjetë që Dikush të kërkon 
vazhdimisht ta hedhësh, edhe kur nuk ke shumë besim në vetë rrjetën. 
I dashur animator, ne besojmë tek ty dhe në aftësitë e tua për të mësuar që të lidhësh me kujdes 
rrjetën që do të kënaqë shumë të rinj që do të marrin pjesë në aktivitetin veror. Një rrjetë natyrisht jo 
e përsosur, por reale, konkrete, e thjeshtë. Një rrjetë në shërbim të familjeve dhe të bashkësisë. Një 
rrjetë e bërë prej litarëve shumë të ndryshëm ndërmjet tyre, me histori dhe përvoja të ndryshme. Të 
besojmë përdorimin e kësaj rrjete, për ta bërë aktivitetin veror në Orator një vend në të cilin besimi 
dhe jeta merren përdore në mënyrë të rastësishme dhe në shërbim të të rinjve. Të besojmë edhe 
projektimin e aktiviteteve të reja dhe rrjetave të reja, gjithmonë e më njerëzore dhe më përkryera, 
gjithmonë e më të afta për të arritur litarë të rinj dhe lidhje të reja... dhe pak rëndësi ka nëse kjo do 
të t’kushtojë punë të tjera, lodhje të tjera. 
 
 

NË LOJË... LIRIA 
Fillimi i Aventurës 

 
Në një klasë të një qyteti të Evropës Veriore në fillim të 1900, një grup vajzash dhe djemsh, morën 
pjesë në një orë mësimi. Është një laborator i shkencave dhe, pas përpjekjesh të gjata dhe 
shkurajuese, të gjitha janë duke pritur që Bunsen të thotë, për të provuar në këtë mënyrë një përzierje 
kimike, sipas të dhënave të profesorit. Në orën 12.45, pikërisht në çastin që eksperimenti është duke 
u arrirë, dëgjohet muzika e një organoje, brenda një shtëpie pranë. Një këngë gazmore, pastaj një 
marsh... dhe ja largohet atmosfera solemne e ngjarjes së madhe. Ora e këmbanës së kishës, që ecën 
në mënyrë të pamëshirshme drejt 12.00, ora e mbarimit të mësimit, krijon ndërmjet nxënësve atë çast 
që të gjithë e kemi provuar, çdo herë që ke për të dalë nga shkolla për t’u hedhur në një pasdite të 
pasur në LIRI dhe aventura të reja. Xhiovani mbyll shishen e tij të xhepit të veshur me lëkurë të kuqe, 
Martino mbledh faqet, që ka ngrisur nga libri për mësimin e ditës, për të shmangur lodhjen për ta 
sjellë të tërin, Ana gogësin me gojën hapur, Françeska nxjerr xhepin për ta pastruar nga thërrimet që i 
kishin mbetur nga buka, Desiderio fillon të tundë këmbët mbi dysheme dhe nuk duron dot sa të çohet, 
ndërsa Andrea, pa frikë, shtrëngon me urdhër librat brenda rripit, sikur mësimi të kishte përfunduar. 
Veprime... kundërveprime. Sapo profesori shikon këtë gjendje fjalët e tij bëhen kërcënuese dhe... 
Xhiovani hap përsëri shishen e tij të xhepit, Martino vendos fletët mbi bankë, Ana vendos dorën 
përpara gojës për ta fshehur gogësimën, Françeska rregullon xhepin, Desiderio vendoset mirë në 
karrige dhe Andrea lë rripin e librave... Të gjithë ndërsa profesori ndihmon të voglin Klaudio të 
mbyllë dritaren, për të shmangur që muzika të hyjë në klasë dhe të tërheqë vëmendjen e nxënësve. 
Dhe ndërsa ky veprim zhvillohet, Ana hedh një top prej letre me një mesazh Ernestit, më të voglit të 
klasës, duke e bërë të rrotullohet në dysheme. Dhe meqë mesazhi i ishte drejtuar Xhiovanit, ja një 
tjetër hedhje perfektë e bërë kundrejt Xhiovanit, nga ana e Ernestit. Në 15 asambleja e përgjithshme 
në fushë! Zgjedhja e presidentit. Lajmëro të interesuarit. Xhiovani nuk arrin të mbarojë së lexuari 
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letrën, ku këmbana elektronike iu dhuron të gjithëve të emocion e vështirë për t’u përshkuar, që 
provon në dëgjimin e ziles së përfundimit të mësimit, e cila ndiqet nga dëshira për të dalë shpejt në 
korridoret e shkollës dhe ajo ndenjë e lirisë, që rindez dëshirën e jetës. 
 
 

NË LOJË... SKENA 
 
Skena e 1 
Në një klasë që duket si laborator shkencash (disa elementë të nevojshëm për të rregulluar ambientin 
mund të jenë poster që tregojnë ciklin e ujit, formula fizike/kimike, një tavolinë të elementëve 
periodikë; orë rëre të mbushura me ujë me ngjyra të ndryshme, lente zmadhuese, një mikroskop). Një 
tavolinë qendrore në të cilën është pozicionuar “becco Bunsen”: një mjet nga e cila del flakë, në 
kontakt me pluhurin e disa materialeve, transformohet në ngjyrën tipike të elementit kimik, nëpërmjet 
një shkopi platin (si flaka ngjyrë smeraldi të historisë sonë). Në sfond, një muzikë gazmore e tipit të 
organos së viteve 1900. 
 
PROFESORI (i paduruar): Ja... shikoni... ndezim flakën... (bën disa përpjekje) 
ANA (bën një fërshëllimë, me ton tallës): Sfh... profesor, por... a e keni arritur, ndonjëherë, 
eksperimentin” Nuk ia dalim më parë në qoftëse marrim një ndezëse? 
PROFESORI: Qetësi! Kush foli? 
DESIDERIO: Profesor mos ia vë re, por... jemi këtu që prej gjysme ore... ka shpresë akoma, përpara 
përfundimit të mësimit!? 
(dëgjohet zilja e këmbanës që shënon 12.45) 
ANA: Edhe sepse nuk mungon akoma shumë! 
NXËNËSIT E TJERË: Sa mirë! 
(Xhiovani mbyll shishen e tij, Martino mbledh faqet që zëvendësojnë librin, Ana bën zhurmë me gojën 
hapur duke bërë zhurmë, Françeska heq thërrimet e bukës të mbetura në tavolinë dhe në bankë, duke 
lënë të mbjerë një stilolaps, Desiderio fillon të lëvizë këmbët mbi dysheme dhe nuk duron deri sa të 
ngrihet, Andrea shtrëngon librat me një rrip sikur mësimi të kishte mbaruar). 
PROFESORI: Qetësi! Kjo e bekuar flakë.... është Drejtoria që nuk dëshiron të fiket... ja në çfarë 
gjendje, në çfarë kushtesh, një profesor i gjorë duhet të punojë... 
XHIOVANI: (ndërsa të tjerët vazhdojnë të bëjnë rrëmujë, ai nënzë): Tani mjaft, mbarojmë! 
ERNESTO (edhe ai ul zërin): Ka të drejtë Presidenti, nëse profesori nxehet me të vërtetë, mund të 
prishen të gjithë planet tona... 
PROFESORI: Çfarë keni ju të dy, për të komplotuar? 
XHIOVANI: Asgjë, profesor, e di, si duhet të shfaqësohesh... pranverë, ndjejmë çfarë arome! Dhe 
pastaj, është gati fundi i orës... kemi gjithë paraditen, që jemi nën presion! 
PROFESORI (duke bërtitur në mënyrë bindëse): Në fakt! Shkolla është një gjë serioze! Mësimi im i 
fizikës edhe pse është në fund, nuk është më pak i rëndësishëm se të gjitha lëndët e tjera! (ka akoma 
zhurmë) Dhe vlen për të gjithë... tani mjaft! (Për një moment bëhet qetësi absolute) Mësimi nuk ka 
mbaruar akoma! Ku janë librat dhe stilolapsat! 
(Xhiovani hap përsëri shishen e tij të xhepit, Martino mbështet flëtët mbi bankë, Ana vendos dorën 
përpara gojës për të fshehur një tjetër gogësitje, Françeska bllokohet, Desiderio qëndron në vend 
dhe Andrea lëshon rripin e librave) Klaudio, mbyll dritaren që kjo muzikë na shpërqëndron! (Çohen 
tre sëbashku) Thashë Klaudio! (Ndërsa Klaudio mbyll dritaren, Ana i hedh Ernestit një biletë duke 
bërë të rrotullohet në tokë; Ernesti e merr dhe ia kalon Xhiovanit) 
MARTINO: (nën zë) Kujdes Ernesto! 
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(Ernesto tërhiqet shpejt, i parë nga profesori; në këtë kohë Xhiovani lexon mesazhin dhe i bën shenjë 
Anës me dorë, duke ngritur tre gishta dhe duke thënë nën zë “në tre”). 
PROFESORE: Me një fjalë! Disiplinën e keni harruar në shtëpi ju! Po çfarë keni! (Ndërsa vazhdon të 
bërtasë vazhdimisht duke tentuar eksperimentin) Nuk mund të toleroj më këtë sjellje! Thashë Mja... 
(Profesori është i zemëruar në maksimum kur në mënyrë të papritur flaka ndizet) 
TË GJITHË: Ja... u bë... forca profesor, jepi sa ia arrite! 
PROFESORI: Eh, Eh! (kthehet i kënaqur) Ja që u arrit me të vërtetë eksperimenti! Kemi flakën! 
TË GJITHË (papritur): Këtë, herë ia arrite! Shyqyr, ia arrite....kishte ardhur koha! 
PROFESORI (I kënaqur): Sshh.... mos bërtisni! Mirë nxënës dhe tani mbështesim shkopin me acid 
borik dhe... ja! Shikoni, shikoni çfarë flakë jeshile smeraldi! 
TË GJITHË (të habitur): Oh!!! 
XHIOVANI (të gjithëve): I kërkojmë të falur profesorit  për mosbesimin tonë... në emër të t’gjithëve, 
një duartrokitje dhe një urra për profesorin tonë të fizikës, bëjmë një “hip, hip... uraaaaa”! 
ANA (nënzë): Vetëm sepse mësimi është duke mbaruar... 
TË GJITHË: Hip, hip... uraaaa! 
ANA (nënzë): dhe sepse pas pak mund të jetojmë mbasditën tonë larg librave... 
TË GJITHË: Hip, hip... uraaaa! 
PROFESORI: Qetësi! Doni që të vijë drejtori në klasë? Për nesër... (bie këmbana. Të gjithë çohen 
shpejt) Ndaloni! Dëgjoni! Nesër do ju pyes të gjithëve! 
(Del profesori duke shfryrë, fëmijët bëhen grumbull rreth Xhiovanit) 
XHIOVANI: Atëherë, në orën tre asambleja e përgjithshme tek fusha. Kujdes në kohë dhe me 
rregull, rrezikohet shkrimi i emrit në librin e zi! Na pret një pasdite fantastike dhe e dini të gjithë 
përse! Më vonë! (Të gjithë përshëndesin; të gjithë përgjigjen. Muzika e fillimit ngri volumin). 
 
 

NË LOJË... GJURMËT 
 
KËNGA: Vizatimi 
 
PJESA BIBLIKE: Galati 5:13-14.16.22 
Vërtet, vëllezër, ju jeni të grishur në liri! Por, kini kujdes që kjo liri të mos bëhet shkak të jetoni si 
don trupi, por – me dashuri shërbeni njëri-tjetrit! Dua të them: jetoni nën ndikimin e Shpirtit Shenjt e 
nuk do t’i kryeni dëshirat e mishit e të gjakut. Kurse fryti i shpirtit është : dashuria, hareja, paqja, 
duresa, dashamirësia, mirësia, besnikëria, butësia, përkormëria. 
 
KOMENTI: liria nuk është thjesht të bëj atë që më pëlqen! Është mundësia për të marrë frymë 
thellë, për të shijuar bukurinë e jetës, të lëvizësh lirisht. Çdo sjellje nga shmangia e vetvetes është si 
një zinxhir ose një dry i mbyllur që na ndalon të lëvizim lirshëm. Paolo na sugjeron që liria e vërtetë 
është përgjigjja që Zoti na ka mësuar: dashuria drejt tjetrit! Atëherë vetëm së bashku është e mundur 
të gjejmë lirinë e vërtetë që të mund... të dua! 
 
SHENJA: zinxhirë të këputur / dryn i hapur 
 
VEPRIMI: lëvizje spontane në sallë 
Me një muzikë në sfond shumë të ëmbël bëj që të rinjtë mund të lëvizin lirisht në brendësi të 
hapësirës delikate në këtë moment me shpejtësi të ndryshme, duke eksperimentuar në këtë mënyrë 
lirinë të veprimeve të tyre. Këkoju pastaj të lëvizin duke ndjekur një drejtim të caktuar, për të 
eksperimentuar si liria e vërtetë duhet patjetër të ballafaqohet me atë të të tjerëve. Nëse mundesh, 
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bëje këtë eksperiment përpara në një hapësirë të madhe dhe pastaj në një më të vogël dhe më të 
ngushtë. 
 
ANGAZHIMI I DITËS: të pranosh opinionet e të gjithëve 
Në këtë ditë kërko të pranosh opinionin e të gjithë shokëve të tu. Të gjitha herët që do ta bësh në 
mënyrë të qëllimshme lërë shenja mbi murin e mendimeve të rrugës Pal, duke shkruajtur vetëm 
emrin e mikut që ke pranuar pa kushte, duke përdorur një mënyrë të shkrimit të veçantë. 
 
ATI YNË 
 
 

NË LOJË... NDERSHMËRIA 
Shitësi i ëmbëlsirave 

 
Pranë shkollës, Martini diskuton me shitësin italian të ëmbëlsirave, sepse nga dita në ditë çmimet 
janë shtuar... përkundrazi dyfishuar! Është e rëndësishme të thuhet që për fëmijët e shkollës shitësi i 
ëmbëlsirave paraqet një moment të ditës në pritje, dhe, të zbulosh që, ajo copë torrone, e ndarë 
zakonisht nga shitësi, përpara kushtonte një lek... tani kushton dy, është me të vërtetë një mungesë 
NDERSHMËRIE! Martino kërkon ta bëjë që të arsyetojë, por pa rezultat... Fakti është që, për 
shitësin, dëbimi nga shkolla, për shkak të antipatisë së tij për rojën dhe profesorët, e shtyn të rrisë 
çmimet... për të grumbulluar sa më shumë të jetë e mundur përpara se ti heqin tendën. Me ardhjen e 
Desiderio gjërat përkeqësohen, sepse Desiderio kërkon me të gjitha mënyrat të bindë Martinon të 
hedhë kapelën e tij mbi ëmbëlsirat, që të bien poshtë, në shenjë proteste ndaj shitësit të pandershëm... 
por duke parë që Martino nuk vendos që ta hedhë, Desiderio merr iniciativën, për të hedhur berretën 
e tij, por një dorë e fortë e bllokon në puls. Është Xhiovani, që me një shikim të ashpër, iu thatë atyre 
ta lënë. Dhe është Xhiovani që, duke urdhëruar fëmijët të shkojnë, mbyll këtë episod duke ecur drejt 
fushës. 
Xhiovani, një djalë 14 vjeçar, serioz dhe shumë i pjekur për moshën e tij, zë i qetë, diskutime të 
matura, distant nga argumentet e kota dhe ndërmjetë i madh.... domethënë i destinuar për tu bërë 
udhëheqës. 
 
 

NË LOJË... SKENA 
 
Skena e 2 
Në fund, dera e shkollës nga e cila vazhdojnë të dalin fëmijët. Nga një anë, një shitës me një tavolinë 
me ëmbëlsira. 
ANA: Ti nuk shkon në shtëpi Martino? (Martino bën shenjë nga tavolina e ëmbëlsirave) E kuptoj... 
ke misionin tënd të ditës për të zhvilluar. 
MARTINO: Po, shihemi në orën tre! (Duke iu afruar shitësit të ëmbëlsirave) Ja një lek për këtë 
ëmbëlsirën! 
SHITËSI: Më vjen keq. Duhet të më japësh dy lekë. 
MARTINO: (i habitur) Por dje kushtonte vetëm një lekë! 
SHITËSI: Gjithçka shtrenjtohet, nuk duhet të rris çmimin e ëmbëlsirave? 
MARTINO: Dhe... për këtë copë ëmbëlsirë? 
SHITËSI: Dy lekë edhe për këtë. 
MARTINO: Nuk më besohet! 
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(afrohet Desiderio) 
DESIDERIO: Çfarë po ndodh Martino? 
MARTINO: Shitësi ynë i dashur ka rritur çmimin 50% për të gjithë ëmbëlsira... 
DESIDERIO: I pandershëm! Dyfishin e çmimit në një ditë! Mirë! (Shitësit) 
SHITËSI: Gjithçka rritet, rriteni edhe ju... 
DESIDERIO: Për ju... nuk jemi natyrisht të vegjël! Jemi tashmë zyrtarët e Djemve të Rrugës Pal. 
SHITËSI: Urime për karrierën! Por... nuk po blihet asgjë sot? (Në mënyrë enfatike) Tre kumbulla ose 
tre fiq ose tre arra ose një copë të madhe ëmbëlsire ose, më mirë akoma, një “kaush studenti” me 
arra, vezë çokollate, copa karamelesh, bajame... të gjitha, vetëm me dy lekë! 
DESIDERIO: Në çmim janë përfshirë edhe pluhuri i rrugës, mizat... dmth, të gjitha prodhimet e 
mbretërisë vegjetariane dhe të kafshëve!?! 
SHITËSI: Të dashurit e mi... në fund të fundit, merr ose lër. 
MATINO: (shikon të kalojë profesori): Mirëmëngjes, profesor! 
PROFESORI: Mirëmëngjes! Me gjithë nxitimin tuaj në klasë... akoma këtu... 
MARTINO: Jemi përfshirë... në shtimin në tregti... profesor... 
PROFESORI: (duke u larguar): Edhe rritje! Shiko se nuk do ta ketë të gjatë këtu me këtë karrocë... 
po bëjmë gjithçka për ta zhvendosur. Dhe ju e dini që shumë ëmbëlsira ju bëjnë keq. 
SHITËSI: Për të gjithë profesorët e kësaj shkolle! Merruni me ta nëse ngre çmimet... mund të më 
largojnë nga çasti në çast nëse nuk përfitoj tani.... 
MARTINO: Po, por nuk është aspak e drejtë! As edhe një lajmërim... por ne jemi fëmijë! 
DESIDERIO: Ju jeni me të vërtetë një fajdexhi! Dëgjo... (duke folur me Martino nënzë, ndërsa nga 
fundi shfaqet Xhiovani që qëndron i fshehur ti dëgjojë) përse nuk hedh kapelen tënde mbi ëmbëlsirat, 
kështu çojmë gjithçka dëm dhe pastaj marrim atë çfarë na pëlqen? 
MARTINO: Ide e bukur, por... përse duhet të hedh pikërisht kapelen time? 
DESIDERIO: E dija. Je me të vërtetë një frikacak! 
MARTINO: Nuk jam një frikacak... nuk kam frikë por është që... 
DESIDERIO: Që je një lepur? 
MARTINO: As lepur nuk jam! Është vetëm që nuk dua të bëj pis kapelen time... do ta shikosh nëse 
më jep kapelen tënde e bëj? 
DESIDERIO: Nëse duhet të hidhja mbi ëmbëlsira kapelen time, e bëja vetë! 
MARTINO: E atëherë hidhe! 
DESIDERIO: Natyrisht që e hedh! Dhe i them edhe që është i padrejtë! Qëndron duke shikuar, në 
fytyrë zyrtarë të frikësuar! (Është duke e hedhur, kur Xhiovani e kam nga shpatulla dhe nuk e lë). 
XHIOVANI (me ton autoritar): Çfarë bën? (Duke lënë pulsin e Desiderio). Hakmarrja e Djemve të 
Rrugës Pal duhet të jetë gjithmonë e drejtë, si në kamp ashtu edhe jashtë! 
DESIDERIO: Por është ai që ka rritur çmimet e ëmbëlsirave dyfish! Është ai i pandershmi! 
XHIOVANI: Dhe ti për këtë doje të shkatërroje gjithçka? 
SHITËSI: Si? Çfarë donte të bënte? Por, por… kjo është diçka prej të çmendurve.(Bën ta kapë) 
XHIOVANI (e mban): Mos u shqetëso, mendoj unë! Shkojmë! Përpara (Xhiovani fillon të dalë nga 
skena duke shtyrë përpara vetes Desiderio turivarur). 
DESIDERIO: Mirë, po të bindem sepse je komandanti, por një herë tjetër... 
XHIOVANI: Një herë tjetër, vetëm sepse nuk do të jem unë, duhet të sillesh mirë nëse dëshiron 
akoma të pjesë në grupin tonë. Asnjë nuk mund të thotë që Djemtë e Rrugës Pal janë njerëz të 
pandershëm, edhe nëse përreth nesh ka njerëz që sillen si të tillë! 
SHITËSI (a Martino): Dreqi ta hajë çfarë komandanti të drejtë keni! 
XHIOVANI (thërret jashtë fushës): Ehi Martino, ti mos hajde? 
MARTINO (a Xhiovani): Një moment! Atëherë, meqë kam një komandat të drejtë... do të më japë 
një copë ëmbëlsirë me një lek? 
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SHITËSI (tund kokën): Më vjen keq. 
MARTINO: Uffa. Mirë. (Paguan dy lekë). 
SHITËSI: Por të dhuroj një copë të mirë, meqë je penduar të hedhësh kapelën. 
MARTINO: Faleminderit! Po shkoj. Më presin. Nesër, gjithmonë që të mos kushtojnë pastaj 4 lekë 
ëmbëlsirat e tua! 
SHITËSI: Kurrë mos thuaj jo... 
 

 
NË LOJË... GJURMËT 

 
KËNGA: Do të eci 
 
PJESA BIBLIKE: Rm 13,11-14 
Aq më tepë mbasi e dini kohën në të cilën jetojmë: tashmë është koha të zgjoheni nga gjumi, sepse 
tash shpëtimin e kemi më afër se kur besuam. Nata ka shkuar në të sosur e dita është afruar. Prandaj, 
t’i flakim larg veprat e errësirës e të ngjeshemi me armët e dritës. Të ecim me nder, porsi ditën, jo në 
gosti e zdërhallje, jo në fëlligështi e në shfreni, jo në grindje e në smirë. Por, veshuni me Jezu 
Krishtin Zot e në kujdes për trup, mos i kënaqni prirjet e ulta. 
 
KOMENTI: Të bëhemi të mëdhenj nuk është një gjë që e shpikim. Duhet të jemi në ecje nëpërmjet 
një sjellje që të jetë e pastër, e qartë, koherente, ashtu si një ditë e bukur, thotë Paolo. Vetëm kush 
ecën në këtë mënyrë është në gjendje të ecë mirë. Duhet të kesh ndershmëri, duke vënë dorën në 
zemër, të njohësh limitet e tua për të nxjerrë të gjitha aftësitë që të janë dhuruar nga Zoti 
 
SHENJA: një palë letra 
 
VEPRIMI: dorë në zemër 
Në rreth, pyet secilin nga fëmijët të vendos dorën e tij në zemër çdo herë që njohin të ndershme një 
limit të vetin. Pyeti gjithashtu që të gjitha herët që bëhet ky veprim të mendojë cila aftësi ky limit 
duhet të limitojë. Nëse është një klimë pozitive limitet dhe aftësitë mund të thuhen me zë të lartë. 
 
ANGAZHIMI I DITËS: të pranosh humbjen 
Në këtë ditë kërko të pranosh episodet e humbjes që të ndodhin me ndershëmri. Të gjitha herët që do 
të arrish duke mbajtur buzëqeshjen lërë në murë mendimet e rrugës Pal, duke vizatuar ose duke 
ngjitur një smile me shkrim episodin. 
 
ATI YNË 
 
 

NË LOJË... NDERSHMËRIA 
Sekuestrimi! 

 
Xhiovani, Martino dhe Desiderio takojnë Anën dhe Erneston. Ana është një vajzë fshati, shumë 
sportive, e mësuar të ngjitet nëpër pemë dhe të vrapojë lirshëm... por mbigjithçka e aftë për të bërë 
fërshëllima të zgjatura. Në të gjithë shkollën nuk kishte asnjeri që dinte të bënte fërshëllima me atë 
fuqi dhe sjellja e saj e ka lejuar të jetë e konsideruar e njëjtë me grupin e djemve. Ernesti përkundrazi 
është më i vogli i grupit dhe ka pësuar në ditët e mëparshme një “sekuestrim!”. Me këto terma 
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tregohet kur një djalë më i madh do me prepotencë të ketë topa të vegjël, lojra ose letra, të një djali 
më të vogël, edhe me çmimin e përdorimit të forcës. Xhiovani, pasi movi vesh për Sekuestrimin të 
bërë Ernestit, nga banda e Kopshtit Botanik, dëshiron të dijë të gjitha detajet e këtij episodi të keq. 
Ernesti kështu fillon të tregojë... por shumë i emocionuar: u gjend në fakt, për një moment, në qendër 
të interesave të përgjithshme... një gjë e tillë nuk i ndodh shpesh. Është mësuar që shokët ta shohin si 
rrotën e fundit të karrocës, sikur të ishte ndonjëherë trasparent. I brishtë, i dobët, me një konstrukt 
delikat, në rast nevoje shfrytëzohet dhe përdoret në shërbim të të tjerëve. Por sot jo! Është si një lumë 
i rrëmbyer, Ernesti tregon me imtësi si vëllezërit Pasztor të Bandës së Kopshtit Botanik, të quajtura 
edhe Këmishat e Kuqe, të dallueshme nga këmishat e kuqe të veshura nga e gjithë banda, bënë një 
Sekuestrim për të, Françeska dhe Ana, dhe i kanë marrë 15 topa të vegjël, ndër të cilët dy janë shumë 
të çmueshme prej xhami me ngjyra. Vëllezërit Pasztor janë, jo vetëm të aftë të vrapojnë shpejt, por 
janë edhe të fortë dhe... të ngjallin frikë! Një fërshëllimë e fortë e Anës ndalon tregimin, sikur të 
qetësojë gjendjen. Domethënë, bëhet fjalë për një vjedhje të vërtetë. Vetëm Xhiovani qëndron në 
qetësi, ndërsa të gjitha shikimet drejtohen drejt tij në pritje të dhënies së një komande. 
“Është një gjë e padëgjuar! Shihemi në fushë për të vendosur se çfarë do bëjmë. Takimi në 15! Është 
në lojë... NDERSHMËRIA e Djemve të rrugës Pal”. 
 
 

NË LOJË... SKENA 
 
Skena e 3 
Një rrugë. 
XHIOVANI: Në fakt duhet të shpejtoj? Duhet të arrij në fushë para orës tre. Ana më tha që duhet të 
më flasë për një gjë të rëndësishme përpara takimit (dëgjohet një fërshëllimë në largësi). 
MARTINO: Vetëm se të ka thënë Ana! Ky duket me të vërtetë fërshëllima e saj! 
DESIDERIO: Tashmë! E pangatërrueshme! (Ana dhe Erndesti duken në largësi) Ja, erdhën. Janë atje 
me Ernestin! Ana! Ernest! (të dy afrohen) 
ERNESTI, ANA: Përshëndetje! (Xhiovanit, me nderim) Komandat. 
XHIOVANI: Akoma të gjithë vërdallë, shikoj. Ju kujtoj që vonesat nuk janë të lejueshme as për 
oficerët, as për ushtarët! Në mënyrë të veçantë për ty, Ana, që më the se doje të më flisje me mua më 
parë. 
ERNESTI: Dhe për një gjë shumë të rëndësishme... 
DESIDERIO: Përsa i përket Këmishave të Kuqe? 
MARTINO: Kanë bërë diçka kundër nesh! 
ERNESTI: Diçka?!? Një poshtërsi! Ana, hajde... trego... 
ANA: Mund ta tregosh edhe ti, Ernest! 
ERNESTI: Jo, raportimin mund ta bësh ti, si oficere, unë jam ushtar i thjeshtë! 
XHIOVANI: (qetësohu): Pa shumë hyrje! Dëgjojmë Ernestin. 
ERNESTI: (i emocionuar, por shumë i kënaqur): Por... por... por... nuk e di nëse arrij t’jua shpjegoj 
mirë, por do të provoj megjithatë... domethënë Komandant, dje unë, Ana dhe Françeska po luanim 
me topat të vegjël, kur dy vëllezërit Pasztor... më kënë bërë “një Sekuestrim”!. 
ANA: Po, e kanë parë të vogël dhe më të brishtë se vetja e tyre dhe i kanë marrë rreth 15 topa të 
vegjël me të cilat ishim duke luajtur, dhe dy prej xhami! 
TUTTI: Kjo është një poshtërsi! Pirateri! Një vjedhje me plot kuptimin e fjalës! Duhet... (të gjithë 
drejtojnë shikimin e tyre drejt Xhiovanit që qëndron në qetësi për disa sekonda, serioz) 
XHIOVANI: Ajo që më shqetëson nuk është ajo që ka ndodhur, sesa ajo çfarë domethënie ka, sepse 
kur shqiptohet fjala “Sekuestrim”, bëhet fjalë për një veprim të vërtetë sfide; është një shuplakë 
morale, më e rëndë sesa të të kenë goditur; por përpara se të arrijmë në përfundim të shpejtë është 
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mirë të analizojmë faktet në detaje... s’duhet të tregohemi të nxituar. Në radhë të parë, kur ka 
ndodhur saktësisht ky episod i padëshirueshëm? 
ERNESTI: Dje mbasdite, saktësisht në rrugën pranë Muzeut. Po i hidhnim me radhë dhe ishim drejt 
përfundimit të ndeshjes... kur godiste një top pranë murit i merrte të gjitha të tjerat. Mirë, në një çast 
shikoj tek vinin drejt nesh dy vëllezërit Pasztor: me duar në xhepa, dhe fërshëllenin duke ecur. Ne u 
pamë të tre në sy. Françeska kishte kuptuar se çfarë do ndodhte dhe më pëshpëriti: “E lëmë lojën dhe 
shkojmë”. Kështu më the, apo jo? 
ANA: Natyrisht, çfarë dëshiroje, të qëndroje atje që të  t’merrnin topat?!? 
ERNESTI: Tashë, ikim... më vinte keq që ishte hera e fundit që do të godisnim topat për t’i fituar? 
Unë e thashë që nuk do të lëvizja deri në hedhjet e fundit. Ajo u tërhoq. 
ANA: Por, me ata të dy mbas shpine që më shikonin?!? M’u dridh dora! 
ERNESTI: Unë përkundrazi e hodha, dhe taaak, godita, dhe fitova të gjitha topat! Por sapo u përkula 
për të marrë topat dy vëllezërit Pasztor bënë një hap përpara dhe më i riu më bërtiti: “Sekuestrim”. 
Unë ngriva për një çast; pastaj, u ktheva nga ata të dy... 
ANA: Mirë, nuk ka asgjë për t’u turpëruar... ikëm me vrap... për të kërkuar ndihmë dhe kur u 
kthyem, ai ishte akoma duke qarë! 
ERNESTI: (filloi të qante me ngashërim): Mirë, qava, por nuk ika me vrap dhe pastaj unë nuk 
spiunova që ti ike, ndërsa ti the që qava... 
 
XHIOVANI: Të lumtë ushtar Ernesti, nuk ike dhe ke shpëtuar, edhe pse duke qarë, nder i Djemve të 
rrugës Pal. Do të kihet parasysh edhe kjo për emërimin tënd si oficer. 
ERNESTI: Faleminderit (dhe fshin hundën me mëngë). Megjithatë më kanë bërtitur në vesh që ishte 
një sfidë, më kanë marrë topat dhe pastaj ikën. Çfarë mund të bëja? Qëndrova atje... zemërimi më 
bëri që të më dilnin lot nga dielli (dëgjoj të qarën në vesh). Nuk ishte për topat, por për mënyrën, për 
prepotencën, sepse unë isha i vogël, dhe ata ishin më të fortë... jo për topat, ishte për atë ton të 
dhunshëm... (afrohet moment final i të qarit) vetëm sepse jamë më i dobët: çfarë gabimi mund të kem 
patur që fillova të qaja nga mërzitja? (shpërthen në lot duke u mbështetur tek Xhiovani) 
XHIOVANI: (e mban të mbështetur në krahahor): Ernest, tani mjat qave. Duhet të mendojmë se 
çfarë do të bëjmë. 
ERNESTI: (ngrihet në këmbë, fshin lotët): Më falni! 
ANA: (bën një fërshëllimë): Mjaft ti! Faktet janë këto... nuk mund të qëndrojmë indiferent. Këmishat 
e Kuqe janë duke na provokuar. 
DESIDERIO: Natyrisht, gjërat nuk duken se po shkojnë mirë... 
MARTINO: Për mua kjo është një fyerje për të gjithë djemtë e rrugës Pal. Është në veprim që duhet 
të dënohet! 
XHIOVANI: Mirë, mirë! Faleminderit për mendimin tuaj; për tani mjaft, shkojmë për të ngrënë 
drekë. Jam i bindur edhe unë që bëhet fjalë për të fyerje të pafalshme; janë pikat për një sqarim në 
sfidë! Shihemi pastaj në fushë për të vendosur se çfarë do të bëjmë. Takimi në orën tre! Është në 
lojë... nderi i Djemve të rrugës Pal! 
MARTINO: Mirë e the kapiten! Për djemtë e rrugës Pal... Hip, hip... 
TË GJITHË: (me një zë): Urra! (përshëndeten dhe largohen në drejtime të ndryshme) Shihemi më 
vonë!  
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NË LOJË... GJURMËT 
 
KËNGA: Gjëra të mëdha 
 
PJESA BIBLIKE: 1 Tes 4,8-12 
Këndej edhe thuhet: “Kur u ngrit në lartësi i mori me vete robërit dhe u dha dhurata njerëzve”. E ajo 
fjalë: “U ngrit”, çfarë do të thotë tjetër, por se më parë “zbriti” këtu poshtë, përmbi tokë? Ai që 
“zbriti, është po Ai që “u ngrit” mbi të gjithë qiejt për ta mbushur gjithësinë. E Ai i “dha” disa 
apostuj, disa tjerë profetë, disa prapë ungjilltarë, do të tjerë barinj dhe mësues, që shenjtërit t’i bëjë të 
aftë për veprën e shërbesës, për ndërtimin e trupit të Krishtit. 
 
KOMENTI: ku qëndron ndershmëria e vërtetë? Paolo nënvizon që dinjiteti personal është në 
aftësinë e të fituarit të gjërave duke ditur që Zoti na ka bërë si një mrekulli, na ka dhënë ndershmërinë 
dhe dinjitetin e fëmijëve. I përgjigjemi kështu atij nëpërmjet veprimeve të denja. Pjesëmarrja jonë, 
flamuri ynë është nderi që duhet ta ketë secili, besa e fjalës së dhënë, mbajtja e premtimeve. Bëjmë 
kështu një çast nderi! 
 
SHENJA: flamuri 
 
VEPRIMI: të djegim kem, temjan 
Duke u referuar në fjalën e Zotit kërkoju fëmijëve t’ju thonë të tjerëve çfarë do të thotë një person i 
ndershëm, duke kërkuar të shprehen konkretisht për cilat veprime bëhet referimi. Ndërsa shprehin 
këto fakte verbalisht, duhet të afrohen pranë një mangalli, për të vendosur dhe për të djegur temjan në 
shenjë nderi. 
 
ANGAZHIMI I DITËS: të mbajmë premtimet 
Në këtë ditë kërko të mbash premtimet dhe angazhimet që merr duke dhënë maksimumin. Të gjitha 
herët që do t’ia arrish bëj ballafaqimin të dorës tënde mbi mur të mendimeve të rrugës Pal, duke 
shkruajtur në brendësi premtimet që ke arritur ti mbash. 
 
ATI YNË 
 
 

NË LOJË... THJESHTËSIA 
Fusha e rrugës Pal 

 
Fusha e fëmijëve të rrugës Pal është vend i thjeshtë dhe ideal për lojën. I vendosur në mes të 
pallateve, është akoma një zonë e duhur dhe e fshehtë për lojë, duke ëndërruar që janë një tribu 
indianësh ose kërkues të mëdhenj të arit të Klondike... një fushë ku mundësia e shndërrimit me 
THJESHTËSI  në personazhe të mëdhenj të historisë bëhet lojë e jetës. Fusha është natyrisht një 
pjesë toke e destinuar në të ardhmen për ndërtimin e shtëpive, por, për tani, përfaqëson një hapësirë 
të mrekullueshme për të luajtur, e kufizuar nga një gardh, nga dy magazina të mëdha në të dy anët e 
tjera, dhe në anën e katër, është e kufizuar me një fushë me një hapësirë më të madhe, e dhënë me 
qira një stabilimenti sharrash me avull. Dhe ja në këtë hapësirë gjenden, të shpërndarë, shumë kuba 
per druri, stiva të mëdha me trungjesh, shumë pranë njëri-tjetrit që midis tyre formojnë korridore të 
ngushtë, ndërmjet të cilave është e vështirë të orientohesh... por stivat më të mëdha bëhen, me pak 
fantazi, fortesa të pa mposhtmë, me shkopinj, kulla, parmakë, gati për të qenë të mbrojtura nga një 
ushtri djemsh  të zotët! Dhe si një ushtri e vërtetë, edhe ushtria e Djemve të rrugës Pal është e 
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përbërë, natyrisht gjithmonë për lojë, nga oficerët dhe ushtarët e thjeshtë... edhe pse në rastin tonë 
është një ushtri e përbërë vetëm nga oficerë, me një ushtar të vetëm, Ernestin. Atij i besohen të gjitha 
punët më poshtëruese, atij i kërkohet të kujdeset për gjithçka. Ernesti i bindet gjithçkaje, përveç se 
bën të gjitha punët që i caktohen nga dita në ditë nga superiorët e tij. Edhe sot Ernesti është në fushë 
për të gjithë mirëmbajtjen, në shoqërinë e Ektorit, qeni i madh roje i stabilimentit të sharrave. I vetmi 
që i bindet edhe ushtarit më të thjeshtë Ernestit. Por sot qeni është i shqetësuar, dhe ka të gjithë të 
drejtën të jetë, meqë në fushë ka rrëmujë. Pas një farë shkurajim Ernesti filloi të kacavirrej mbi një 
nga stivat më të larta, për të zbuluar një të papritur. Franko, kryetari i bandës së Kopshtit Botanik, 
gjendet në majën më të lartë të stivës prej druri, në dorë me flamurin kuq dhe jeshil të Djemve të 
rrugës Pal dhe me paraqitjen karakteristike të rrëmbyesit. Franko është një djalë zeshkan, i 
shëndetshëm dhe nga sjellja mendjemadh, për më shumë me këmishën e kuqe që i jep një aspekt.... 
garibaldian! Ernesti pas një çasti heshtjeje, rrëshqiti nga stiva në të cilën ishte kacavjerrur ndërsa 
tallej nga Franko, i cili largohet, me trofeun në dorë. 
 
 

NË LOJË... SKENA 
 
Skena e 4 
Fusha në rrugën Pal: një seri fortesash të ndërtuara me stiva prej druri që krijojnë një seri 
korridoresh të ngushtë me një hapësirë më të madhe – tip rrethimi – në qendër. 
ERNESTI: (hyn vetëm, nga fundi, ku është gardhi dhe porta prej druri): Dhe ja këtu... çfarë 
mrekullie fusha jonë! Një vend i thjeshtë dhe perfekt për të gjithë lojërat tona! E adhuroj! Edhe pse, 
uff... nuk është e drejtë që më takon mua gjithmonë të vij këtu përpara të gjithëve për bërë 
mirëmbajtjen e kullave. E drejtë. Ektor? Të shkretët ushtarët e thjeshtë! Gjithmonë të detyruar të 
binden! (duke imituar zërin e ndonjërit më të madh) “Jashtë kraharorin! Barkun brenda! Kujdesssss!. 
Nëna ime, më pëlqen edhe mua të më jepen urdhra ndonjëherë! Të paktën je ti që u bindesh 
urdhërave të mia! Por, në fakt, ku je? (duke bërtitur) “Ektorrrr, Ektorrrrr” (dëgjohet të lehurat nga 
mbrapa një stive drush. Zëri mund të jetë regjistruar, por mund të mendohet edhe për një qen të 
mësuar mirë) Ja ku je! Ngrihu, Ektor (me ton urdhërues), hajde këtu! (qeni vazhdon të lehë, pa 
lëvizur) Ta marrë dreqi! Nuk më dëgjon as ti tani! (i dëshpëruar, pastaj me një ton akoma më të 
egërsuar) “Ektor, hajde këtu! Ç’dreqin ke sot! Je i çuditshëm! Nuk ke qenë kurrë i pabindur!” 
Ndërsa qeni vazhdonte të lehte, dëgjohet një zhurmë që vinte nga kulla në të cilën është fiksuar 
flamuri kuq e jeshil dhe filloi të dukej figura e një djali me këmishë të kuqe; Ernesti afrohet tek kulla 
dhe kur sheh djalin, fshihet duke u mbrojtur pas stivës prej druri. 
ERNESTI: (nënzë): Nëna ime, por ky është Franko! I tmerrshmi Franko, armiku ynë, kapiteni i 
djemve të Këmishave të Kuqe! 
(Në këtë kohë Franko ishte ngjitur lart dhe, duke u zvarritur pak e shikon). 
FRANKO: Marameo, të pash Ernest, nuk është e nevojshme të fshihesh (Ernesti ngrihet dhe e shikon 
nga poshtë). Mos ki frikë... nuk kam ardhur për të të bërë keq... kisha dëshirë të bëja një shëtitje në 
fushën e Rrugës Pal... përkundrazi, më bëj një favor, thuaju shokëve të tu që dëshiroja t’ju hidhja një 
sy llogoreve tuaja, përdoren jo? Mbi gjithçka jemi në sfidë! Dhe në fakt, duke parë që nuk ka njeri, 
po përfitoj për të marrë flamurin tuaj! 
ERNESTI: (i trembur, tenton të ngjitet mbi stivën mbi të cilën ishte Franko): Jo, këtë jo! Nuk 
mundesh, flamurin jo... vij për ta mbrojtur, ushtari i thjeshtë Ernest do të mbrojë flamurin! (Bie 
poshtë) 
FRANKO: (duke u tallur): Mos u shqetëso, vogëlush: ndërkaq ma përshëndet shumë kapitenin tënd 
dhe të gjithë shokët e tu... ah, flamuri, nëse e doni, e dini që do të qëndrojë në shkopin në Kopshtin 
Botanik, në kampin e Këmishave të Kuqe. Mirupafshim, vogëlush (ikën). 
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ERNESTI: (mundohet i dëshpëruar): I poshtër! Prit të paktën ta ngremë me forcë! Vetëm një 
burracak mund ta vjedhë flamurin pa e fituar në ndeshje. (Provo të rrotullohesh nga mbrapa kullës) 
Nuk është e mundur... dhe tani? (Vazhdon të shikojë në drejtimin nga i cili Franko u largua) Të vinte 
të paktën ndonjë... 
(Në këtë moment, dikush troket në portë në fund katër herë. Ernesti është i frikësuar. Afrohet tek 
porta dhe qëndron i pavendosur. Një muzikë “ad hoc” mund të çdramatizojë këtë moment suspancë? 
Hape? Mos e hap? Kush mund të jetë?) 
 
 

NË LOJË... GJURMËT 
 
KËNGA: Lutja e San Damiano 
 
PJESA BIBLIKE: Rm 12,3-8 
Në emër të hirit që më është dhënë i them secilit prej jush: mos e çmoni veten më tepër se duhet ta 
çmoni, por vlerësoni veten me vlerësim të drejtë, secili sipas masës së fesë që ia dhuroi Hyji. Sepse, 
sikurse në një trup kemi shumë gjymtyrë dhe të gjitha gjymtyrët nuk e kanë të njëjtin funksion, 
kështu edhe ne, edhe pse shumë,  jemi një trup i vetëm në Krishtin e, secili nesh, gjymtyrë e njëri-
tjetrit. Kemi dhurata të ndryshme sipas hirit që na u dha: Në qoftë dhurata e profecisë – le të 
ushtrohet në përkim me fe; në qoftë dhurata e shërbimit – le të jetë në shërbim; në qoftë dhurata e 
dhënies së mësimeve – le të japë mësime; në qoftë dhurata e këshillit le të këshillojë; kush ndan – le 
të jetë bujar; kush është i parë – le të jetë i kujdesshëm; kush bën vepra mëshire – le t’i bëjë me 
gëzim! 
 
KOMENTI: Paolo individualizon tek secili një dhuratë për përdorim të përbashkët. Kjo dhuratë 
është dhënë nga Zoti sepse është i përbashkët, si një trup i vetëm. Kështu vetëm sëbashku është e 
mundur të realizohet ky vizatim menduar për secilin. Thjeshtësia konsiston në kuptimin e dhuratës që 
na është dhënë për tu realizuar për të mirën e të gjithëve, pa shkuar në kërkim të gjërave që nuk janë 
për ne. Thjeshtësi është të vlerësosh dhuratat e të gjithëve. 
 
SHENJA: dhuratë 
 
VEPRIMI: kaloni nga dora në dorë një pako dhuratë 
Shpërnda në rreth të gjithë fëmijët dhe kërkoji atyre të mendojnë për një dhuratë që secili e ndjen që e 
ka dhe që e përdor për të mirën e komunitetit. Me fillimin, fëmijët kalojnë një kuti dhuratë. Të gjitha 
herët që një fëmijë merr në dorë kutinë duhet të thotë me zë të lartë dhuratën që secili ka menduar. 
Në përfundim të këtyre veprimeve dhe fjalëve kërko që të kuptojnë që të gjitha këto dhurata janë një 
dhuratë e Zotit... dhe është një dhuratë falas! 
 
ANGAZHIMI I DITËS: mos pretendo nga të tjerët atë që nuk mund të bëjnë 
Në këtë ditë, në të cilën secili kupton rolin dhe dhuratën e tij për komunitetin, kërko që të mos 
pretendosh nga të tjerët atë që nuk mund të bëjnë, sepse thjesht nuk është për ta. Mbi murin e 
mendimeve të rrugës Pal bëj një njollë me ngjyrë të zezë të gjitha herët që ke rënë në këtë mungesë 
përkujdesi në ballafaqimet me shokët e tu. 
 
ATI YNË 
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NË LOJË... ANGAZHIMI 
Xhiovani President! 

 
Katër goditje, njëra pas tjetrës, më intervale. Ernesti vrapon për t’ju hapur derën shokëve të tij dhe 
fillon t’ju tregojë aventurën që sapo i kishte ndodhur. Franko, kapiteni i Këmishave të Kuqe, ka 
vjedhur flamurin e Djemte të rrugës Pal! Tregimi i Ernestit të vogël ka mendime të veçanta, kur 
përshkruan kurajon me të cilin, vetëm, ka përballuar Frankon, për ta ndaluar në çdo mënyrë. Pasi ka 
verifikuar që flamuri e kanë marrë, Xhiovani merr në dorë situatën: duhet qepur një flamur tjetër që, 
për mungesë të copës jeshil, nuk mund të realizohet me ngjyrën e mëparshme, por do të jetë i bardhë 
dhe i kuq. Por, ndërsa Xhiovani i cakton Ernestit këtë detyrë, Djemtë e tjerë të rrugës Pal vijnë në 
fushë. Në veçanti është Ana që, pas një fërshëllime të gjatë dhe të fortë, i tregon grupit që, duke hyrë, 
kanë gjetur portën hapur, në ndryshim  me rregulloren e fushës, që parashikon që i fundit, kur të hyjë 
ta mbyllë portën. Pas një konsultimi të shkurtër, del se ai që e ka thyer rregullin është vetë 
komandanti Xhiovani, i cili, me ndjenjë të madhe drejtësie, është në gatishmëri që emri i tij të 
shënohet në librin e zi të Djemve të Rrugës Pal, meqë është fajtor që nuk ka zbatuar një nga rregullat 
më të rëndësishme. Mbasditja e miqve tanë vazhdon me një varg pyetjesh ushtarit të thjeshtë mbi 
dinamikën e takimit me të tmerrshmin Franko... pyetje që në një kohë shumë të shkurtë nxjerrin në 
dritë sa i vërtetë është tregimi i Ernestit, veçanërisht në momentin në të cilin përshkruan sesi Kryetari 
i Këmishave të Kuqe iku përballë tij, duke shkaktuar një farë pavendosmërie ndaj shokëve, dhe në 
veçanti tek Desiderio, i cili, ka një sjellje të çuditshme admirimi për kapitenin kundërshtar. Por edhe 
një herë qetësia dhe mençuria e Xhiovanit sjellin diskutimet në qendër të problemit: është e 
nevojshme të konsiderohet situata e një rëndësie të veçantë... e para “Sekuestrimi”, pastaj inkursioni 
në fushë dhe rrëmbimi i flamurit. Është e nevojshme me urgjencë zgjedhja e presidentit të ri, në 
mënyrë që t’i japë fuqi të menjëhershme, duke parë situatën emergjente. Zgjedhjet u bënë shpejt, 
duke i dhënë secilit një fletë mbi të cilën, në mënyrë të fshehtë, duhet të shkruanin emrin e kandidatit 
të zgjedhur. Rezultati përfundimtar pasi u hapën të gjitha fletët ishte 11 për Xhiovanin dhe 3 për 
Desiderion! Tre vota për Desiderion paraqitën një surprizë të përgjithshme, duke ditur që një votë 
ishte (natyrisht ajo e Xhiovanit)... po dy të tjerat? Kush mund të ishin ata të dy në grup që kishin 
votuar kundër Xhiovanit, duke shprehur në këtë mënyrë pakënaqësinë që ai të jetë Kryetar? 
Xhiovani, duke falenderuar për besimin që shokët e grupit shfaqën sërish, që ai të ishte gjeneral i 
ANGAZHIMIT në drejtimin e grupit, filloi shpejt të përballet me ngacmimet e Këmishave të Kuqe. 
“Ata të Kopshtit Botanik natyrisht kanë edhe qëllimin të zotërojnë fushën tonë të lojës... që ne do të 
mbrojmë me të gjithë forcën”. Pas shpërthimit të gëzimit të fitores si gjeneral dhe një fërshëllime të 
fortë të Anës, Xhiovani hedh idenë e vizitës në fushën kundërshtare, për të shkëmbyer futje në fushë 
të Frankos dhe marrjen e flamurit. Një ide që përfundon pjesën zyrtare të mbledhjes. Pasi u vendos në 
rrugë zyrtare, mund të kalojmë më në fund në lojë me topa dhe raketa.  
 
 

NË LOJË... SKENA 
 
Skena e 5 
Fusha e Rrugës Pal 
XHIOVANI: (jashtë skene): Ernest aty je? 
ERNESTI: (njeh zërin, hap derën; hyjnë Martino, Desiderio dhe, në fund Xhiovani): Komandat më 
fal, por... ka ndodhur diçka e tmerrshme! 
XHIOVANI: Çfarë ke Ernest, më dukesh si një zog i trembur. Flit, të dëgjojmë! 
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ERNESTI (i shqetësuar): Kryetari i Këmishave të Kuqe, Franko, erdhi këtu në fushën tonë, pak më 
parë! Si gjithmonë, edhe sot kam ardhur përpara për të bërë të njëjtat gjëra. Dëgjoj qenin që lehte në 
një mënyrë të çuditshme, e vëzhgova dhe e kuptova që bënte shenjë në stivën ku qëndronte flamuri. 
Hedh shikimin, dhe shoh lart Frankon dhe shpejt u përballa, u mundova të ngjitem, por për fat të keqë 
rrëshqita... Ai, gjatë kësaj kohe më shikon, tallet me mua dhe largohet. Provova të ngjitesha, por 
prapë rrëshqita... dhe pashë që mori flamurin. 
MARTINI: (spostohet për të parë): Ka të drejtë... flamuri nuk është më! 
DESIDERIO (shikon edhe ai): E vërtetë! E ka marrë flamurin! Natyrisht që është shumë kurajoz! 
(Fëmijët e shikojnë me dyshim) 
ERNESTI: Çfarë thua! Është një hajdut! Tha që nëse e duam, mund të shkojmë ta marrim në 
Kopshtin Botanik, në fushën e Këmishave të Kuqe. Unë bëra një sforcim të fundit për tu ngjitur, por 
rrëshqita përsëri dhe ai, duke u tallur, u largua i trembur... 
XHIOVANI: Çështja është serioze. Martino! Ti lutu motrës tënde të na qepi një flamur tjetër. 
MARTINO: Patjetër, komandat! Vetëm se më duket nuk kemi më stof jeshil... vetëm të bardhë... 
XHIOVANI: Mirë, të qepi një flamur me ngjyrat të kuqe dhe të bardhë: këto do të jenë ngjyrat e reja 
të flamurit tonë dhe ti, Ernest, bëj një korrigjim në statutin e Djemve të Rrugës Pal: ngjyrat e flamurit 
tonë nuk do të jenë më jeshile dhe i kuq, por i kuq dhe i bardhë. 
(Ernesti pohoj. Dëgjohen zëra. Duken fëmijë që vrapojnë) 
XHIOVANI: Kujdes, është dikush! Ndoshta armiqtë... Të gjithë gati për të luftuar! 
ANA (hyn pa frymë me djemtë e tjerë, të zgjedhur në moment): Ej, ku jeni? (fërshëllen) 
XHIOVANI (duke dalë i pari, i ndjekur nga të tjerët): Dilni të gjithë, është gjithmonë e vonuara... 
ANA: Jeni fshehur! Çfarë është ajo fytyrë” Nuk jam një dordolec! 
ERNESTI: Me atë që ka ndodhur, patjetër që duhet të trembemi! Kanë vjedhur flamurin! 
ANA (shkon të shikojë): O Zot! E kush ishte? 
MARTINO: Franko, komandanti i Këmishave të Kuqe! 
ANA: I poshtri, maskarai, flamurin tonë! Kush ishte këtu në fushë? 
DESIDERIO: (me pak tallje në shqiptim): Ernesti! 
ANA: Merre me mend, atëherë! 
ERNESTI (qan): Ja, të gjithë me mua e kanë, por nuk është faji im nëse ai.... 
XHIOVANI: Mos fillojmë. Ajo që ka ndodhur, ka ndodhur tani... 
ANA (heq vëmendjen duke ndërprerë me një ton serioz): Zoti komandant, më fal se ju ndërpres. 
Duhet të vë në dukje që kur hyra në fushë, porta e hyrjes ishte e hapur. Të gjithë e dimë që normat e 
statutit na detyrojmë të mbyllë portën i fundit që hyn brenda... 
XHIOVANI: E drejtë! Kush ka hyrë i fundit? Që t’i shkruhet emri në librin e zi! 
DESIDERIO (me keqardhje): Bëj të ditur që i fundit që ka hyrë është vetë komandanti... 
XHIOVANI: Unë! Mirë, atëherë, siç është e drejtë, Desiderio, shëno emrin tim në librin e zi. 
TË GJITHË: Jo, komandant, jo për këtë, por jemi krenarë për ndershmërinë dhe drejtësinë tënde! 
XHIOVANI: Faleminderit! Dhe tani kalojmë në votime. Jemi në gjendje emergjence, parashikohet 
një sfidë. Presidenti i ri duhet të ketë fuqi që tani. 
TË GJITHË: E drejtë! Mirë! 
ERNESTO: I kërkoj falje asamblesë. Përpara se të filloj... dua të them që... nuk më duket e drejtë që 
vetëm unë i vetmi ushtar i thjeshtë i ushtrisë, i vetmi që duhet ti bindet komandave të të gjithëve: bëj 
këtë, bëj atë, dhe pastaj në librin e zi është vetëm emri im! 
XHIOVANI: Nga sot, është edhe i imi! 
ERNESTI: Falënderoj për nderin dhe për shoqërinë, por dua vetëm të bëja të qartë se dëshiroj të 
paktën të shpresoj se nuk do të mbetem përjetësisht ushtar (duke derdhur lot). 
MARTINI: Nëse do të emërohesh oficer mjaft qave gjithmonë!  
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XHIOVANI: Pushoni ju. Ushtar Ernesti. Siç e di, do të jetë një sfidë: ja një rast i mirë për të treguar 
vlerat e tua dhe për të marrë emërimin si oficer. Dhe tani votojmë (interval muzikor; të gjithë 
shkruajnë, pastaj Ernesti mbledh biletat në kapele. Pas numërimit të votave kuptojmë që Desiderio 
ka tre vota, Xhiovani njëmbëdhjetë). 
TË GJITHË: Për presidentin tonë Xhiovani... hip, hip urra! 
XHIOVANI: Faleminderit nga zemra që më keni dashur akoma edhe njëherë president. Do të 
angazhohem me gjithë forcat për të drejtuar grupin tonë në këtë moment të vështirë. Është e qartë që 
Këmishat e Kuqe tentojnë në çdo moment të na frikësojnë. Veprimi kundër Ernestit ka qenë një 
veprim i paramenduar që ka fyer çdonjërin nga Djemtë e Rrugës Pal. Sot, pastaj, rrëmbimi i flamurit 
nuk lë dyshime: Këmishat e Kuqe dëshirojnë sfidën... dhe sfida është! 
TË GJITHË: Sfida, sfida! 
XHIOVANI: Hapni sytë! Duan fushën tonë! Ata, në Kopshtin Botanik, nuk kanë hapësirën e 
mjaftueshme për të luajtur... jeni gati për të mbrojtur territorin tonë? 
TË GJITHË: Pooo! 
XHIOVANI: Mirë, deklaroj që shpejt do të hymë në Kopshtin Botanik, edhe pse nuk ishte në 
qëllimin tonë. Dhe tani... çfarë thoni për një ndeshje me topa dhe raketa? 
TË GJITHË: Pooooo!!! (fillojnë të luajnë). 
 
 

NË LOJË... GJURMËT 
 
KËNGA: Në agim 
 
PJESA BIBLIKE: 1Ts 2,6-12 
Dhe, bashkë me të na ngjalli dhe na vendosi në qiell në Krishtin Jezus: që me mirësinë e tij ndaj neve 
në Jezu Krishtin ta tregojë në shekujt e ardhshëm pasurinë e patregueshme të veten. Sepse me hir, në 
saje të fesë, jeni shëlbuar! Dhe kjo s’vjen prej jush, por është dhuratë e Hyjit! E jo me anë të veprave 
që ndokush të mos lavdërohet. Jemi vepër e tij, të krijuar në Krishtin Jezus për vepra të mira, që Hyji 
i përgatiti qysh më para që të jetojmë në to. Këndej le t’ju bjerë në mend se dikur ishit paganë në trup 
quheshit “të parrethprerë” prej atyre që mbahen të rrethprerë, me dorë, në trup! Le t’ju bjerë në mend 
se në atë kohë ishit pa Mesinë, të përjashtuar nga nënshtetësia e Izraelit, të huaj për Besëlidhjet e 
premtimit, ishit të pashpresë e të pahyj në botë. 
 
KOMENTI: Të angazhohesh për të tjerët do të thotë të përfshihesh në lojë deri në “rrezik”. Një 
lidhje miqësie dhe afërsie që karakterizon jetën e krishterë. Unaza është shenjë e besnikërisë, e 
aftësisë për të kaluar gjithë jetën së bashku dhe për të kuptuar njëri – tjetrin. Paolo në angazhimin e 
tij i dhuron gjithë vetveten vëllezërve me shumë sinqeritet. Angazhim do të thotë atëherë t’i japësh 
dorën në shenjë premtimi dhe besnikërie. 
 
SHENJA: unaza 
 
VEPRIMI: të japësh dorën 
Përgatit veprimin më të thjeshtë në botë – të japësh dorën – duke kërkuar të kuptojnë me thjeshtësi 
por edhe me efikasitet. Pastaj kërko që secili të marrë për ditën e sotme një angazhim të veçantë dhe 
të përcaktuar mirë. Kështu formo dy rrathë. Në qendër fëmijët me fytyra drejt njëri-tjetrit në mënyrë 
që duke u rrotulluar sipas akrepave të orës fëmijët t’i japin dorën njëri-tjetrit. Çdo herë që ky 
shkëmbim bëhet çdo pjesëmarrës duhet t’i thotë angazhimin shokut që ka përballë. 
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ANGAZHIMI I DITËS: të marrësh një angazhim në aktivitet 
Në këtë ditë ke marrë një angazhim të veçantë dhe të përcaktuar mirë përballë shokëve të tu, duke u 
shtrënguar dorën në shenjë premtimi dhe besnikërie për fjalën e dhënë. Në murin e mendimeve të 
rrugës Pal shkruaj këtë angazhim dhe, në fund të aktivitetit, rrethoje me një rreth me ngjyrë jeshile 
nëse ke arritur ta çosh deri në fund, të kuqe nëse nuk ke arritur dhe të verdhë nëse ke pasur ndonjë 
pavendosmëri. 
 
ATI YNË 
 
 

NË LOJË... OPTIMIZMI 
Inkursion në Kopshtin Botanik 

 
Plani operativ për inkursionin në Kopshtin Botanik paraqitet në shkollë, në disa momente pushimi 
midis mësimit, dhe parashikojnë që të dërguarit e Djemve të rrugës Pal të ngjisin tek pema, që 
gjendet në qendër të bazës së Këmishave të Kuqe, një biletë të kuqe me shkronja të mëdha: 
“DJEMTË E RRUGËS PAL KANË QENË KËTU”. Është një angazhim me vlerë të madhe, dhe ndër 
djemtë ishte shpërndarë një fare ndjenje  OPTIMIZMI e cila mbështetej në fuqinë e mundësisë reale 
për t’ia arritur! 
Përballë kërkesës së grupit për të shtuar me shkrim edhe ndonjë fyerje, Xhiovani i kundërvihet, duke 
bërë të kuptojnë që Djemtë e rrugës Pal janë djem nderi, dhe nuk është në stilin e tyre të fyejnë, për ta 
ëshë e mjaftueshme të demonstrojnë se kanë guximin të hyjnë në zemrën e bazës vepruese të 
kundërshtarit. Ernesti dhe Ana kandidojnë menjëherë në rolin e dërguesit në mision me 
Komandantin. Xhiovani i falënderon për gatishmërinë e tyre dhe komunikon që rezultatet e aksionit 
do të jepeshin ditën tjetër në shkollë. Një aventurë e mrekullueshme është duke filluar, edhe nëse 
lideri i grupit ka brenda tij pak shqetësim për Desiderio, për shikimin e tij të çuditshëm dhe të 
pacipë... kushedi nëse kishte mbetur i pakënaqur ose më i kënaqur nga rezultati i zgjedhjeve, ose nëse 
përpiqej ta pranonte se ishte i dyti. Mendime që mbetën në mendjen e Xhiovanit, që në mbrëmje, me 
Anën dhe Ernestin, shkuan në Kopshtin Botanik. Errësirë, pemët e mëdha që dukeshin si hije 
gjigande të zeza, era që frynte ndërmjet degëve, porta e madhe e hyrjes mbyllur... gjithçka ndihmonte 
për ta bërë aventurën një provë e madhe guximi. Duke ndihmuar njëri-tjetrin të tre fëmijët arrijnë të 
kalojnë pengesën dhe nga lart në një akacie (pemë) arrijnë të vëzhgojnë fushën armike dhe të 
zbulojnë që mbi urë, dy roje ruajnë ishullin e krijuar në qendër të Kopshtit Botanik. Pa bërë shumë 
zhurmë duke rrëshqitur midis shkurreve, Xhiovani, Ernesti dhe Ana arrijnë rrënojat e një kështjelle të 
vjetër, duke iu afruar kështu gjithmonë e më afër me ishullin. Midis shumë vështirësive, shkëmbimi i 
rojeve në urë, Ernesti që vë duart mbi hidhër, xhirot e ispektimit të rojës në Kopshtin Botanik, 
zbulimi rastësisht i arsenalit të armëve të Këmishave të Kuqe përveç rrënojave të kështjellës, e gjitha 
kjo e arrirë nga Xhiovani me anë të një dylbie teatri, që ia kishte kërkuar hua motrës së Martinit... 
miqtë tanë më në fund ia dalin të të arrijnë një hap larg nga qendra e fushës së kuqe, një hap për të 
ngjitur fletën e kuqe të sfidës së firmosur nga Djemtë e rrugës Pal. Gjithçka siç ishte parashikuar... 
Duhet vetëm të studiohet si të arrijnë në pikën qendrorë, pikërisht aty ku një nga këmishët e kuqe 
është duke sjellë një llampë të ndezur... Mah... Për një moment Xhiovani zbulon një djalë që duket 
sikur është... Fatkeqësisht largësia, errësira dhe shkurret nuk i lejojnë të shikojnë me qartësi fytyrën e 
djalit që po mban në dorë llampën. Nuk ka rëndësi, tani është e nevojshme të arrijmë ishullin. 
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NË LOJË... SKENA 
 
Skena e 6 
Rruga e skenës është paraqitur nga një mur rrethues i ndërprerë nga porta e Kopshtit Botanik. Kjo 
portë mund të vizatohet mbi mur ose e realizuar duke ndarë murin me dy pjesë. Është darkë. 
 
XHIOVANI: Faleminderit djema që jeni ofruar si vullnetarë. Kjo është një provë shumë e vështirë që 
kërkon shumë përqendrim, por jam optimist! Do t’ia arrijmë! Atëherë plani është i qartë? 
ANA: Nëse gjithçka ka mbetur siç e kemi caktuar në pushimet e shkollës dhe në fushë ditët e 
kaluara... atëherë besoj me të vërtetë se po... ndoshta duhet bërë një përmbledhje për Ernestin, e di ti 
si është ai. 
ERNESTI: (me pamje qaramani): Uffa gjithmonë me mua e ka; Nuk është e drejtë! Unë kam kuptuar 
gjithçka... mund ta përsëris planin përmendësh! (Ana bën një fërshëllimë “duke u tallur” për 
Ernestin). 
XHIOVANI: Mjaft! Kujtohuni se ju kam pranuar t’ju marr me vete vetëm me një kusht: që ti 
(drejtohet nga Ernesti) mos të qash si qaraman dhe ti të  (Anës) mos fërshëllesh në mes të aksionit! 
ANA: ...dhe pastaj sepse nuk kishte shumë vullnetarë! Martino kishte punë, Desiderio ishte zhdukur! 
XHIOVANI (i menduar): Po Desiderio... megjithatë mos humbin shumë kohë. Mundohuni të rrini 
zgjuar! Kujtohuni se ata janë të gjithë në Kopshtin Botanik! 
ERNESTI: Nëna ime... nëse mendoj që ata janë brenda! 
ANA: Ja, ka frikë. 
ERNESTI: Frikë aspak! 
XHIOVANI: Qetësi! Qëllimi: të marrim flamurin tonë, të vendosim kartonin në mes të kampit. 
Mbaje Ernest, do e çosh ti (Ernesti ktheu kartonin; lexon “Këtu, kanë qenë Djemtë e rrugës Pal”). 
ANA: Kishte të drejtë Martini: duhet të kishim vënë ndonjë fyerje, ... nuk e di... 
XHIOVANI: Akoma! Kurrë dhe kurrë! Janë sjellje të pahijshme që djemtë e Rrugës Pal nuk duhet të 
bëjnë! Dhe tani... më duket që kemi thënë gjithçka. Mund të hyjnë! 
ERNESTI: Po, por duhet të gjejmë një mënyrë! 
XHIOVANI: Pa frikë, do e gjejmë! Më ndiqni, këtu muri është më i ulët dhe ka degë perfektë! (Një 
muzikë shoqëron lëvizjet e djemve që spostohen nga një cep i murit dhe bëjnë sikur kacavirren mbi 
degët duke u ngjitur mbi një pedanë sistemuar mbas panelit të murit, duke qëndruar të dukshëm nga 
publiku. Ndërsa ngjiten dhe vrojtojnë në largësi, Ana dhe Ernesti ngrinden disa herë, të ndarë nga 
Xhiovani. Në grindjen e tretë muzika fillon të pushojë). 
XHIOVANI: Fatkeqe! Ju duket rasti për t’u zënë! Hidhni një sy përreth! Çfarë shikon Ana! 
ANA: Unë shikoj dy djem që shkojnë lart e poshtë mbi një urë që sundon gjithçka... 
XHIOVANI: Uhm... po! Është ura mbi liqen dhe ata janë rojet! Ok, zbresim. 
ERNESTI: Ops... nuk do të vritem? 
ANA: Përse! Këmishët e Kuqe kanë lënë për ne një dyshek të mirë! (e shtyn). 
ERNESTI: (zbret nga podiumi, i dukshëm vetëm koka): Uauu! Është me të vërtetë një dyshek: vërtetë 
prej bari. Mund t’ju këshillojë të hidheni këtu, bari është amoma më i lartë. 
XHIOVANI: Ok, faleminderit... mos lëviz... arrijmë! (edhe Xhiovani dhe Ana zbresin). 
ERNESTI: Ah, Ana! Mu hodhe mbi këmbë! 
ANA: Maaa sa histori për një këmbë... 
ERNESTI: Dhe nëse do ta bëja unë? (Ernesti kërkon të shkelë këmbën e Anës). 
XHIOVANI: Mjaft! Shiko, se do të zbulohemi tani, për faj të budallallëqeve tuaja (i ndan). Qetësi, 
dëgjoj zhurma... nëse na kanë zbuluar, të shkretët ju! 
ANA: Ndoshta kanë dëgjuar kur u hodhëm... Dhe tani çfarë do bëjmë? 
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XHIOVANI: Tani zhvendosemi drejt atyre gërmadhave të kështjellës së vjetër; janë mbi një të 
përpjetë; atje do të shikojmë më mirë gjithë Kopshtin pa u vënë re. (dëgjohet një fërshëllimë; Ernesti 
përqafon i trembur Xhiovanin).  
ERNESTI: (duke qarë): Nëna ime, na kanë zbuluar! 
ANA: dhe pastaj thua... që nuk je i frikësuar, mirupafshim emërimit si oficer.  
ERNESTI: Është e ndaluar të kesh frikë? 
XHIOVANI: Është e ndaluar të tregosh se ke frikë! (Tjetër fërshëllimë) Ka diçka që nuk shkon! 
ANA (e trembur): Këtë herë na zbuluan me të vërtetë. 
ERNESTI: Jam i kënaqur që tani dhe ju keni pak frikë! 
XHIOVANI: Qetësi! Duhet të ngjitemi në pemë dhe të kontrollojmë situatën nga lart. 
ERNESIT: Ngjitem unë! Tani shikoj katër Këmishë të Kuqe: dy shkojnë drejt urës, të tjerët nga ana 
tjetër. 
XHIOVANI: Zbrit, e kuptova: është shkëmbimi i rojeve dhe fërshëllima është sinjali i shkëmbimit. 
(Ernesti zbret). Dhe tani këmba-dorazi drejt gërmadhave. Shkojmë! (muzikë sipas kolonës zanore të 
Pantera Rosa). 
ERNESTI (jashtë skene): Ah! Duhet të kem vënë dorën në një hithër... 
XHIOVANI: Qetësi! Dëgjoj dikë. Është zhurmë hapash dhe... nuk duket një fëmijë! 
ERNESTI: Jemi të humbur... unë po iki! 
XHIOVANI: Mos lëviz ose të vrava! 
ZËRA (nga një farë largësie): Kush është atje? Ka njeri!? Jeni këmishët e Kuqe? 
XHIOVANI: Qetësi! Duhet të vrapojmë... nisemi bashkë, dhe futemi tek rrënojat (djemtë hidhen, 
ngjiten mbi një tjetër shkallë të ngritur në fund të murit, të vendosur në pozicion në qendër) 
ERNESTI (shfryn): Ku jemi? 
XHIOVANI: Duhet të jemi midis rrënojave të kështjellës... përkundrazi jemi në arsenalin e 
Këmishave të Kuqe! 
ANA: Po, shikoni! Mburoja prej druri të veshura me kallaj, tokmak! Marrim disa, si pre lufte. 
XHIOVANI: Nuk kemi ardhur për të vjedhur; Ana tërhiq tokmakun, për të provuar që kemi qenë 
këtu, kuptove? Tokmakët janë ato atje tej në formën e sëpatës! Dhe megjithatë vlen më shumë 
ndërhyrja morale! Kujdes, shsssssssssssss... Atje tej ka lëvizje! Provojmë të shikojmë me dylbi nga 
teatri që më ka dhënë Martino, nëse shikojmë diçka. Ja këtu. Kujdes, kanë një llampë, tani i shikoj 
mirë... (në qetësi) oh zot! Nuk mund të besoj! Duket... Por, është shumë errësirë për të parë diçka 
qartë. Duhet të afrohemi... duhet të jetë një varkë e vjetër ndërmjet kallamishteve pranë liqenit. Mund 
të na çojë pikërisht në qendër të Kopshtit pa na diktuar ata! Shkojmë!  
 
 

NË LOJË... GJURMËT 
 
KËNGA: Kush do të na ndajë 
 
PJESA BIBLIKE: Rm 8,35-39 
Kush do të na ndajë prej dashurisë së Krishtit? Vështirësia? Ngushtica? Salvimi? Uria? Zveshtësia? 
Rreziku? Shpata? Sikurse është në Shkrim shenjt: “Për shkak tënd na vrasin si një ditë për ditë, na 
çmojnë porsi dele të caktuara për t’u prerë. E prapëseprapë, në të gjitha këto, jemi më tepër se 
ngadhënjyes, në saje të Atij që na ka dashur. Jam plotësisht i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, 
as pushtetet, as e tashmja, as e ardhshmja, as fuqitë, as forcat e lartësisë, as ato të humnerës, dhe asnjë 
krijesë tjetër, nuk do të mund të na ndajë prej dashurisë së Hyjit, që na u dëftua në Jezu Krishtin, 
Zotin tonë. 
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KOMENTI: Të angazhohesh për të tjerët do të thotë të veshë në lojë deri në “rrezik” një lidhje 
miqësie dhe afërsie që karakterizon jetën e krishterë. Unaza është shenjë e besnikërisë, e aftësisë për 
të shpenzuar gjithë kohën dhe për të kuptuar njëri – tjetrin. Paolo në angazhimin e tij i dhuron gjithë 
vetveten vëllezërve me shumë sinqeritet. Angazhim do të thotë atëherë t’i japësh dorën në shenjë 
premtime dhe besnikërie. 
 
SHENJA: shkallë 
 
VEPRIMI: buzëqeshje 
Një buzëqeshje është gjithmonë mënyra më e mirë për të komunikuar optimizmin tonë për një jetë të 
jetuar pozitivisht. Dhe mbi gjithçka nuk është kurrë një gjest banal. Kërkoju fëmijëve të lëvizin në 
hapësirë dhe t’ju buzëqeshin të tjerëve duke fiksuar sytë e tyre dhe duke kërkuar të komunikojnë një 
urim të sinqertë “ditë të mbarë”. 
 
ANGAZHIMI I DITËS: të jemi aktivë përballë iniciativave 
Në këtë ditë kërko të jesh aktiv në çdo situatë në të cilën është e mundur të jesh. Në murin e 
mendimeve të rrugës Pal, në përfundim të aktivitetit, vizato një shigjetë drejtuar lart me ngjyrën sipas 
dëshirës. 
Gjatësia e shigjetës do të tregojë sesa e ke arritur angazhimin në këtë ditë.  
 
ATI YNË 
 
 

NË LOJË... BESNIKËRIA 
Tradhtia 

 
Një tradhtar? Një mungesë BESNIKËRIE kaq e madhe? Kurioziteti për të ditur nëse personi që 
mbante llambën ishte një Djalë i rrugës Pal, vazhdonte ta brente, si ankthi për të çuar në fund 
misionin. Xhiovani, Ernesti dhe Ana arrijnë bregun e liqenit, gjejnë një varkë të vogël dhe pastaj... 
pastaj nevojitet diçka për ta tërhequr në një vend ku mund të ngjitesh pa u vënë re. Ana ka gjithmonë 
gjithçka, as edhe në një supermerket nuk mund të gjenden kaq shumë gjëra sa në xhepat e saj: një 
litar, një prefëse, topa, një dorezë, gozhda, çelësa, copa, një bllok shënimesh, një kaçavidë dhe 
kushedi sa gjëra të tjera akoma. Me një litar të lidhur në një unazë, gjendur në bashin e një varke, 
Xhiovani bën rimorkimin, ngadalë, përgjatë bregut. Si ushtarë të vërtetë, Xhiovani dhe Ana hipin 
ngadalë, hap pas hapi... ndërsa, Ernesti humb ekuilibrin dhe bie në ujë. I tëri i lagur, biondi i vogël 
sistemohet në bashin, ndërsa dy shokët fillojnë të vozisin deri në mbërritjen e bregut të ishullit, në 
qetësi të plotë, përveç zhurmës së kërcitjes së dhëmbëve të Ernestit. Pas një pjerrësie të fshehtë 
Xhiovani dhe Ernesti vazhdojnë të afrohen në qendër të fushës, ndërsa Ana rri dhe roje barkën... Një 
fërshëllimë e saj do të ishte e mjaftueshme për të dhënë alarmin dhe për të kthyer të dy shokët në 
mjetin e vetëm që mund t’i kthejë të gjallë. Xhiovani dhe Ernesti zvarriten këmba - dorës për t’u 
përpjekur të shohin më pranë mbledhjen e Këmishave të Kuqe. Në mes të sheshit shihet një gur i 
madh dhe mbi të një llambë që ndriçon gjithçka. Të gjithë veshin këmishat e kuqe... përveç njërit! Të 
gjithë përveç... Desiderio. Dhe të gjithë janë drejtuar përballë tij, që është i gatshëm për të hyrë në 
fushën e rrugës Pal, si nga ana e vendit ku janë sharrat, ashtu si edhe nga rruga Pal, nga këtu mund të 
jetë mundësia më e lehtë që të hyjnë Këmishët e Kuqe, duke lënë hapur, pa u vënë re, portën e hyrjes 
në kamp. Të përvetësojnë kampin e rrugës Pal... është ky qëllimi i Këmishave të Kuqe: të 
përvetësojnë një hapësirë loje më të mirë, ku të luajnë me top. Mund të imagjinohet mendimi i 
Xhiovanit dhe dëshpërimi i Ernestit, që nuk arriti të ndalonte lemzën në kraharorin e komandantit të 
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tyre. Dhe të mendosh që deri pak kohë më parë, Xhiovani ishte i bindur që Djemtë e rrugës Pal 
dalloheshin nga të tjerët për besnikërinë e tyre... Në fakt kjo mbledhje e tmerrshme përfundon dhe të 
gjithë shpërndahen në zona të ndryshme të fushës duke bërë secili detyrën e tij. Është momenti i 
mirë! Xhiovani drejtohet me vendosmëri drejt pemës së madhe në qendër që, me degët plot me 
gjethe, shtrihet në një pjesë të madhe të ishullit, si një çadër e madhe. Në një shikim sheh fletën e 
kuqe, pastaj, me hapa të kujdesshëm por të shpejtë, vrapon tek llamba për ta shuar. Dhe tani, nisemi! 
Me këmbët drejtuar drejt bregut! Në këtë kohë Këmishët e Kuqe kthehen në qendër të sheshit, duke 
patur vështirësi për tu orientuar, duke që llamba nuk bënte dritë. Një britmë e çuditshme shpërndahet 
tek të pranishmit, kur llamba gjendet e hapur, dhe një klithmë e nervozuar shpërndahet gjithandej 
kur, pasi është ndezur përsëri llamba, një fletë e kuqe e sistemuar në pemën e madhe thotë: 
“DJEMTË E RRUGËS PAL KANË QENË KËTU! 
 
 

NË LOJË... SKENA 
 
Skena e 7 
Kopshti Botanik: një liqen (e bërë me një stof blu). Ndërmjet shkopinjve në fund, pranë bashit të 
barkës, janë Ana, Xhiovani dhe Ernesti të lagur. 
Përballë liqenit, të ulur përreth një llampe të ndezur në një gur: Franko, dy vëllezërit Pasztor me 
këmishë të kuqe, dhe Desiderio. Me ta kanë heshta 
 
ANA: Dukesh një zog i lagur! Vetëm ti mund të rrëshqisje në një moment kështu. Ke pirë? 
ERNESTI (bën një ngërdheshje): Më vjen keq t’ju jap këtë mospëlqim, por nuk kam pirë asgjë! 
XHIOVANI: Pushoni, ju! Jemi në moment shumë delikat! Duhet të s’postohemi atje nëse duam të 
sistemojmë kartelën tonë në një pozicion qendror (Ernesti merr poshtë krahut një karton të kuq të 
madhe me shkrimin “KËTU KANË QENË DJEMTË E RRUGËS PAL”). Por... duhet të mbulojmë 
tërheqjen... ti, Ana, qëndro këtu dhe të jesh gati me barkën. Nëse shikon që jemi në rrezik mjafton një 
fërshëllimë e jotja për t’ia mbathur. 
ANA: Nën urdhrat tuaja, Komandat! 
XHIOVANI: Ne të dy, përkundrazi, do të shkojmë të vendosemi më pranë, kështu do të mund edhe 
të dëgjojmë atë që thonë. (Ernesti dhe Xhiovani afrohen tek Këmishat e Kuqe dhe asistojnë në skenë 
fshehurazi) 
DESIDERIO: Në Fushën e Rrugës Pal mund të futemi vetëm nga dy anë: e parë është nga Rruga Pal, 
por, atje, porta është gjithmonë e mbyllur, sepse secili, sapo hyn, duhet ta mbyllë menjëherë, dhe jo 
dënime për atë që e harron... herën e fundit ka qenë dënuar komandanti që e kishte harruar hapur... 
I PASZTOR: Tek ju, dënohet edhe komandanti? 
DESIDERIO: Natyrisht. 
II PASZTOR: Gjë e mirë për ta ditur! 
FRANKO: Thua për mua që jam komandant? 
II PASZTOR: Jo, të lutem, vetëm që m’u duk diçka interesante! 
FRANKO: Natyrisht, por interesantja tani është të dimë sa janë hyrjet për në fushën e Rrugës Pal. 
DESIDERIO: Atëherë, hyrja e dytë është nga ana e stabilimentit të sharrave, ku janë gjithë ato stiva 
drurësh, dhe që këtu është më e lehtë të futesh... 
FRANKO: E di, por janë gjithë ato fortesa në gatishmëri sfide, me pika vrojtimi që sinjalizojnë po të 
afrohesh... 
I PASZTOR: Por mund të shkojmë kur ata nuk janë... 
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FRANKO: Çfarë thua! Ne duam të marrim fushën kur armiku të jetë aty, jo kur nuk është, nëse jo 
çfarë vlere ka marrja e fushës?!? Luftërat tona nuk janë si ato të të rriturve... ne luftojmë me 
besnikëri! 
I PASZTOR: Po, por ti herën tjetër shkove kur nuk kishte armik! 
FRANKO: Çfarë do të kjo... ajo ishte një provë, një zbulim i pastër dhe i thjeshtë. 
I PASZTOR: Ka të drejtë komandanti, nuk duam ta marrim fushën në Rrugën Pal, por nëpërmjet 
rrugëve ligjore. 
I PASZTOR: Dëgjoni një ide, meqë ne duam të marrim fushën për të luajtur, përse nuk mundemi, 
përse nuk kërkojmë të bëjmë shkëmbim... 
II PASZTOR: Çfarë, ata do të t ‘japim fushën e tyre më të bukur, për një më të keqe? Po ku është 
parë një gjë e tillë! Ndonjëherë vëllai im është me të vërtetë një gjeni! Më falni! Me forcë dhe me 
ndershmëri duhet ta marrim. 
FRANKO: E drejtë! Tani duhet të përqendrohemi mbi mënyrën për ta marrë. Prandaj, të 
përmbledhim: nga një anë është porta gjithmonë e mbyllur, nga ana tjetër mund të kalohet, por janë 
pikat e vrojtimit... më duket që nuk ka një rrugë zgjidhjeje... 
DESIDERIO: Ja, mund të organizohemi kështu: caktojmë ditën e marrjes dhe të sulmit nga ana juaj, 
atë ditë ...unë.. mund të përpiqem të futem i fundit dhe të lë portën hapur. 
I PASZTOR: Ide e mirë! Kështu që askush nuk mund të na akuzojë për frikë... kemi gjetur derën 
hapur... keq për kë e ka lënë hapur! 
FRANKO: Po e keqja do të jetë për Desiderion, që mund të jetë i akuzuar... 
DESIDERIO:  Të qetë, më e keqja që do të më akuzojnë që kam lënë portën hapur do të jetë shkrimi 
në librin e zi. Nuk është problem, e rëndësishme është që të më pranoni pastaj në grupin e Këmishave 
të Kuqe... 
FRANKO: Natyrisht! Por pasi të kesh dhënë prova që kur thua do të ndodhë. Dhe tani, përpara se të 
largohemi, shkojmë të bëjmë gati armët. T’i sistemojmë në rregull sepse do të na shërbejnë shumë 
shpejt! (Këmishat e kuqe dhe Desiderio largohen). 
XHIOVANI (me dhëmbë të shtrënguar): I poshtër! 
ERNESTI: Nuk e besoj... Desiderio është me ta! (qan me ngashërim mbi shpatullën e Xhiovanit) Një 
mungesë kaq të madhe besnikërie nuk e meritonim, komandant! Është një tradhtar! 
XHIOVANI: Lotët nuk shërbejnë për asgjë, Ernest: tanimë e dimë me kë kemi të bëjmë; në të gjitha 
ushtritë ka pasur tradhtarë. Në vazhdim do të jemi më të vëmendshëm; dhe tani mos humbim kohë 
me fjalë, shikojmë ku mund të vendosim fletën e kuqe... më prit këtu! 
(Xhiovani ngjit fletën mirë që të duket në pemën e madhe në qendër të fushës dhe fik llampën që ishte 
e ndezur në mes të kampit. Pastaj me shpejtësi arrin Ernestin dhe i bën shenjë që të shkojnë të arrijnë 
Anën) 
FRANKO (hyn i pari): Kush e ka fikur llambën? Ndonjëri nga ju? 
I PASZTOR: Asnjëri, kemi dalë dhe kemi hyrë të gjithë bashkë! 
FRANKO: Llampa është e hapur, ndonjëri e ka fikur me qëllim. 
II PASZTOR: Ndize! Por kush mund të ketë ardhur pa u vënë re nga asnjeri? 
FRANKO: Çfarë është ajo fletë e varur? (Merr llambën, e afron tek fleta dhe e lexon) “KËTU KANË 
QENË DJEMTË E RRUGËS PAL”. Nuk është e mundur... 
 
 

NË LOJË... GJURMËT 
 
KËNGA: Këndojmë për ty 
 
PJESA BIBLIKE: 2Cor 1,12-14.17-18 
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Dhe ja, kjo është mburrja jonë: dëshmia e ndërgjegjes sonë se sjellja jonë në botë – sidomos kundrejt 
jush – ka qenë me shenjtëri dhe me çiltëri që vjen prej Hyjit e jo me dijeni njerëzore, por me hir të 
Hyjit. Vërtet, ne nuk shkruajmë asgjë tjetër, përveç këtyre që po lexoni e po kuptoni. Shpresoj se do 
të na merrni vesh deri në fund, sikurse edhe na patët marrë vesh deri diku: Ditën e Zotit Jezus ne do 
të jemi mburrja juaj sikurse edhe ju mburrja jonë. Kur mora këtë vendim, a thua ndoshta qesh 
mendjelehtë? Ose, çka synoj e synoj sipas mendimit njerëzor që të jetë në mua: “Po, po” njëzëri edhe 
“ “Jo, jo”? Hyjin e kam dëshmitar: fjala jonë dhënë juve nuk është: Po, e jo! 
 
KOMENTI: sa herë themi po dhe jo në ditën tonë? Në këto përgjigje është gjithë karakteri, dëshirat, 
zgjedhjet tona... Por besnikëria drejt vetvetes na detyron të jemi gjithmonë të qartë dhe kthjellët dhe 
të vëmë veten përballë situatave. Vetëm kështu mund të fitojmë medaljen e “ndershmëria dhe 
sinqeriteti që vjen nga Zoti”. Vihemi në lojë, firmosim emrin tonë për të thënë: jam! 
 
SHENJA: medalja 
 
VEPRIMI: të firmosim mbi një fletë 
Vendosim në qendër një fletë të madhe të bardhë. Pastaj kërkoi çdo fëmije të firmosi mbi këtë fletë 
për t’ia ngulitur me qartësi pikësynimin e të qëndruarit në situatat që çdo ditë do të propozohen. Por 
sa më kushton për të thënë po në mënyrë trasparente? Do të jenë fëmijët e njëjtë që do të përdorin për 
të firmosur me maja të trashësive të ndryshme (laps, penareli me maja të ndryshme, shkumësa...) për 
të vërtetuar sa ndjehen të saktë në këtë kuptim, duke ditur që sa më e pa qartë dhe e hollë është vija 
do të komunikojë me vështirësi të thotë po. 
 
ANGAZHIMI I DITËS: të mirëpresim rastet e besnikërisë 
Në këtë ditë je i thirrur të sillesh në mënyrë besnike në të gjitha situatat që do të ndodhin. Në murin e 
mendimeve të rrugës Pal shkruaj, herë pas here, në cilat raste konkrete ke marrë rëndësinë e të qenit 
besnik kundrejt vetvetes dhe të tjerëve. Do të zbulosh që janë me të vërtetë shumë momentet në të 
cilat është e nevojshme të sillesh me qartësi dhe transparencë.  
 
ATI YNË 
 
 

NË LOJË... KRENARIA 
Misioni i kryer 

 
Djemtë e rrugës Pal kanë qenë këtu! Një fyerje të tillë Këmishave të Kuqe nuk ia kishte bërë kurrë 
asnjë! Nuk mund të kenë shkuar larg! Vihen në ndjekje të njeriut. Franko ka në dispozicion të gjithë 
djemtë dhe në veçanti vëllezërit Pasztor në terren në mënyrë që të pengojnë ikjen e pushtuesve... Në 
të njëjtën kohë Xhiovani, Ernesti dhe Ana zgjedhin të fshihen brenda serrës së madhe, duke e marrë 
parasysh që të ikësh menjëherë nga Kopshti Botanik do të ishin bërë pre gjahu menjëherë. Qetësia e 
thellë  e serrës i kthen përfundimisht pak paqe fëmijëve. Bëhej fjalë për një ambjent të këndshëm, një 
shtëpi të madhe prej xhami me një kupolë të madhe, arka prej druri, peme me gjethe të mëdha dhe 
trungje të mbështjellë, fiere dhe mimoza, qiparis, palma dhe bimë të tjera tropikale, një pishinë prej 
majolike me peshq të kuq. Pastaj, akoma manjola, dafina, portokalle dhe shumë bimë të tjera të rralla 
me preardhje nga vende të ngrohta të Tokës... Të tre fëmijët mbeten të habitur nga pamja dhe aroma e 
gjithë ambjentit. Kushedi si do të ishte të mund të luanim duke imagjinuar se jemi kërkues të 
mëdhenj ose eksplorues të tokave të panjohura. Një vend shumë i bukur për ta mbajtur. Ernesti ndezi 
një shkrepëse për të parë më mirë gjithë atë bukuri të Zotit! Një shkëndijë e vogël që, edhe pse e fikur 
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menjëherë nga Xhiovani, në një dhomë prej xhami nuk mund të mos tërhiqte vëmendjen. I gjetëm! 
Këmishët e Kuqe, nën urdhrat e Frankos drejtohen drejt serrës, duke bllokuar të gjitha hyrjet, ndërsa 
Ana fshihet nën një raft, Ernesti në vaskën e peshqeve të kuq, dhe Xhiovani pas portës. Janë veprime 
të vendosura... të palëvizshme... të ngadalta... të qeta. Franko me llambën në dorë hyn në serrë duke i 
dhënë mundësinë Xhiovanit më në fund ta shohë në fytyrë, nga mbrapa. Pastaj një kërkim i gjatë 
ndërmjet rafteve, ndërmjet trungjeve të pemëve dhe gjetheve të bimëve... Një kërkim por pa rezultat, 
nga opinionet e vëllezërve Pasztor, që deklaruan se Djemtë e rrugës Pal tashmë janë larg serrës dhe 
Kopshtit. Vetëm pas shpëtimit nga rreziku të tre aventurierët vendosin të lëvizin nga vendet ku ishin 
fshehur, Ana me kokën me dhe, Ernesti që, për të dytën herë, pikon ujë nga të gjitha anët dhe 
Xhiovani që, pa humbur kohë, vendos të dalë për t’iu kthyer tek akacia në hyrje të Kopshtit Botanik. 
Por akoma edhe një herë, sapo u ngjit në pemën e madhe, vijnë Këmishët e Kuqe që, të inatosur 
sepse nuk arritën t’i kapin ata të rrugës Pal, vrapojnë poshtë e lart përgjatë murit rrethues. Skena në 
vazhdim, në të cilën të tre fëmijët janë strukur ndërmjet degëve të mbushur me gjethe të akacies, të 
ngjashëm me tre zogj të trembur, tërheq Frankon, që fik llampën, ndërsa disa pika uji të mëdha i bien 
mbi zverk. Duke besuar që është duke filluar të bjerë shi dhe pa e kuptuar që këto pika uji vijnë nga 
rrobat e qullura të Ernestit, Franko niset në kërkim të dy fatkeqëve, përgjatë rrugës së lagjes, duke 
menduar që bëhet fjalë për arratisje, duke ndjekur akoma edhe njëherë të dhëna të gabuara të 
vëllezërve Pasztor. Kjo skenë mbyllet një aventurë të paharrueshme, me vetëdijen e tradhtisë së 
Desiderio, por me KRENARINË nga ana e Djemve të rrugës Pal të kanë treguar një vlerë të madhe; 
gjithçka këtu ndërsa, Ernesti, pasi kishte ruajtur gjashte lek për tramvaj dhe pasi ua boshatisi shokëve 
të tij të aventurës gjepat kthehet shpejt në shtëpi, i shoqëruar nga një fërshëllimë e gjatë e Anës. 
 
 

NË LOJË... SKENA 
 
Skena e 8 
Në qendër serra (mund të shkojë mirë një strukturë i një tende mbuluar me plasmas) në brendësi të 
së cilit gjendet një vaskë (mjafton një barkë deti). Në brendësi të serrës, shumë bimë, kuti prej druri, 
rafte... Në sfond, muri rrethues. 
 
FRANKO (jashtë fushe): Si mund të kenë bërë një përballje të tillë! Kanë lënduar krenarinë tonë! 
Por, nuk mund të kenë ikur larg. Duhet ti kapim! Kontrolloni çdo centimetër të kampit! Gati... 
Fillojmë! 
(Këmishët e Kuqe hyjnë në skenë duke krijuar rrëmujë midis djemve të Kampit “Kërkojmë këtu!, “Jo, 
këtej”. Një muzikë në sfond mund të kontribuojë për ta bërë atmosferën të shqetësuar. Dalin 
Këmishët e Kuq, hyjnë Xhiovani, Ernesti dhe Ana). 
XHIOVANI: Futemi këtu. Do të mendojnë se jemi larguar nga Kopshti dhe nuk do na gjejnë. 
ERNESTI: Më në fund të sigurt! Po ku jemi? 
ANA (fillon të shikojë përreth): Nuk shikon që është një serrë! Çfarë mrekullie! Shikoni sa lloje 
bimësh ka! 
XHIOVANI: E imagjinoni sa bukur është të luash këtu brenda... imagjinoni sikur jeni kërkues, 
eksplorues! 
ANA: Ëoë! Mëkat që shikohet kaq pak; është shumë errësirë... përndryshe mund të luanim tani, 
kështu, për të mposhtur pritjen! 
ERNESTI: Çfarë idee! Prisni! (Merr një shkrepëse dhe e ndez) T’i shikojmë më mirë këto bimë. 
XHIOVANI: O i shkretë që s’je gjë tjetër! Nuk e di që serrat janë të ndërtuar me xham, dhe pak dritë, 
edhe e vogël, bëhet si flakë që reflekton? 
ANA: Nëna ime! Atëherë na kanë parë... 
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ERNESTI: Por as edhe e kam ndezur shkrepësen! Një sekond maksimumi... 
XHIOVANI: Por mjafton një sekondë për ta na zbuluar! Ata do të jenë me sytë hapur... gjithnjë do të 
bëni diçka ju të dy! Është e pamundur! 
(Hyjnë Këmishët e Kuqe nga fundi) 
II PASZTOR: Pashë dritë tek serra! 
FRANKO: Shpejt! Mund të jenë aty! 
(Në serrë) 
ANA: Këtë herë, e kanë seriozisht... 
XHIOVANI: Duhet të parashikojmë... shpejt ti! (Ernestit) Brenda në vaskën e peshqve... 
ERNESTI: E urrej! Të lagem prapë? 
XHIOVANI: Nëse dëshiron të të kapin, qëndro, vaska është këshilla më e mirë që mund të të jap... 
ERNESTI (i vëmendëshëm): Bindem!  
ANA: Dhe unë, çfarë të bëj? 
XHIOVANI: Ti rregulloju, nuk je një ushtar i thjeshtë si Ernesti, nuk duhen komanda për t’u fshehur! 
(Ana fshihet nën raftit; Xhiovani fshihet mbrapa derës së hyrjes; pas një momenti, hyjnë djemtë e 
Këmishave të Kuqe, me në krye Franko). 
FRANKO: Kontrollojmë me kujdes! 
(Mund të realizohet një skenë komike me imitime: Këmishat e Kuqe që kërkojnë rrotull, Ana dhe 
Xhiovani që i bëjnë përqeshje pas shpine, shfryjnë, i gudulisin me bimët. Ernesti mund të tërheqë 
vëmendjen duke ngritur kokën nga vaska duke gjoja sikur merr frymë dhe ndoshta duke dalë me një 
peshk të bukur midis dhëmbëve) 
II PASZTOR: Asgjë për t’u shënuar, komandant... vetën era që fryn. Unë kthehem në shtëpi. 
FRANKO: As mos e ço ndër mend! Atëherë, shikojmë, bëjmë një xhiro nga liqeni. (Dalin) 
XHIOVANI: Mund të vish jashtë Ana! Çfarë qejfi! Qeshin... Ops! 
ANA: Çfarë ka? 
XHIOVANI: Kam harruar të lajmëroj Ernestin! Ernest hajde jashtë! 
ERNESTI: Nën urdhërat e tua, Komandant (Ki kujdes, gjithçka pikon). 
XHIOVANI: Qetësi! Më vjen keq që je i përcaktuar të kalosh ditën në ujë... (Bëhet serioz) E marrtë 
dreqi, janë duke u kthyer! 
ANA: Jo, duhet të jenë rojet (dëgjohen fërshëllima) ja, dëgjoni, ndoshta bëjnë shkëmbimin... 
XHIOVANI: Megjithatë është mirë të futemi këtu. Në rrjesht indian, më ndiqni. Zgjidhja më e mirë 
është të ngjitemi siç kemi zbritur, dhe nëse ata arrijnë, ngjitemi më lart, në pemë, sa më shumë lart të 
mundemi... (Lëvizin rreth murit si në pjesën 6, duke u fshehur ndërmjet degëve të pemëve. Sapo janë 
lart, arrijnë Këmishët e Kuq). 
FRANKO: Duhet të jenë nga këto anë, të paktën jam i sigurt që kanë kaluar këtu... 
I PASZTOR: Mua mi zunë sytë, dhe duhet të jetë edhe ai i vogli, ai i topave... 
FRANKO: Eh, më duket se po fillon të bjerë shi (Ernesti pikon nga degët). 
I PASZTOR: Do të jetë ndonjë re kalimtare, ishte diell, sot. Do të jetë më mirë të kthehemi në shtëpi, 
është vonë... 
FRANKO: Por, në ndonjë vend duhet të jenë fshehur... Por këtu është duke rënë shi me të vërtetë! 
(Dhe shikon lart). 
II PASZTOR: Për mua, është duke filluar furtunë... 
I PASZTOR: Por shikoni atje! Ata të dy që po largohen, janë ata! Ti ndjekim! 
FRANKO: Forca lëvizim! 
(Të qeshura nga lart) 
ANA: Vdes nga të qeshurat!... 
ERNESTI: E dini se ç’ishin pikat e fundit që binin? Po shtrydhja veshjet! 
XHIOVANI (midis të qeshurave): Shkojmë në shtëpi djema. Jam krenar me ju! 
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NË LOJË... GJURMËT 
 
KËNGA:  
 
PJESA BIBLIKE: 2Cor 1,12-14.17-18 
Kështu Zoti ka caktuar që ata, të cilët shpallin Ungjillin, të jetojnë prej Ungjillit. E unë nuk e përdora 
asnjërën prej këtyre; dhe tani nuk po ju shkruaj me qëllim që tash të silleni me mua kështu: më parë 
vdes se... Këtë lavdi nuk do të ma marrë askush! Sepse, të shpall Ungjillin nuk është një arsye krenie 
për mua, është detyrë që më duhet ta kryej: i mjeri unë nëse nuk e predikoj Ungjillin! Nëse e bëj këtë 
me iniciativën time, atëherë më takon paga, por, nëse jo prej iniciativës sime – është detyrë që më 
është besuar. Cila atëherë është paga ime? Që, duke predikuar Ungjillin, ta jap falas, pa i përdoruar të 
drejtat që m’i jep Ungjilli. Sepse, edhe pse unë jam i lirë prej të gjithëve, vetveten e bëra skllavin e të 
gjithëve që të fitoj për fe sa më shumë njerëz. 
 
KOMENTI: Paolo është krenar për misionin e tij dhe bën lëvdatë për koherencën dhe lajmërimin e 
ungjillit. Ndonjëherë ndjehemi krenar për gjëra të cilat përkundrazi duhet të kemi turp! Ngremë 
kokën përpara Zotit që na ka bërë të denjë dhe krenar që jemi të krishterë dhe për të jetuar ungjillin 
në këto ditë me aktivitete të përbashkëta. Mos u turpëroni për atë që bëjmë por të ndihemi të dashur 
deri në atë pikë për të mbretëruar së bashku me Jezusin! Kjo është krenari. 
 
SHENJA: kurora mbretërore 
 
VEPRIMI: të ngremë kokën lart 
Të ngremë kokën lart është një shenjë e prerë krenarie. Ftoji fëmijët të mendojnë për një çast të jetës 
së tyre në të cilën kanë qenë me të vërtetë krenarë nga veprimet e tyre përpara Zotit dhe të tjerëve. 
Për të shprehur këto ngjarje kërkoji secilit të bëjë një hap përpara dhe me krenari ta tregojë përballë 
të tjerëve. Mundësisht kërkoi që secili të tregojë dy ngjarje: një që i përket jetës së tij fetare dhe tjetra 
asaj personale. 
 
ANGAZHIMI I DITËS: të mbrojmë më të dobëtit 
Në këtë ditë je i thirrur të shprehësh një krenari të madhe: të mbrosh më të dobëtit. Në murin e 
mendimeve të rrugës Pal shkruaj, në fund të aktivitetit, vizato një mburojë, duke shkruajtur në 
brendësi të saj emrat e fëmijëve më të dobët që sot kanë kërkuar të mbrohen, duke kujtuar që edhe 
një i ri mund të mbrojë një mik më të madh. 
 
ATI YNË 
 
 

NË LOJË... GËZIMI (HAREJA) 
Shoqëria  e mbledhësve të stukos 

 
Takimi në orën 14.00 në fushë. Sot mbledhja është një orë më përpara se ditët e tjera, duke parë që 
misioni i Kopshtit Botanik duhet të tregohet me veçanti, edhe pse të gjithë e njohin përfundimin 
triumfues. Nga Xhiovani kemi pasur pak informacione... ndërsa nga Ana që nga fillimi i ditës që na 
tregon për aventurën e paharruar! Ernesti, përkundrazi, vazhdon të jetojë në një privatësi absolute që 
pashmangshmërisht kthehet në zili për atë që edhe pse ishte një ushtar i thjeshtë, ka pasur nderin të 
marrë pjesë një ndërmarrje kaq të veçantë. Kjo sjellje e çuditshme nuk mund t’i shpëtojë profesorit që 
i kërkon Françeskës, Anës, Martinos, Ernestit dhe fëmijëve të tjerë ta ndjekin në sallën e mësuesve. 
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Në mënyrën më të çuditshme fëmijët i shkojnë mbrapa mësuesit, ndërsa Xhiovani zhvendos orarin e 
mbledhjes në 15.00. Pasi arritën në sallën e mësuesve fëmijëve iu duket se kanë krijuar shoqatën dhe 
saktësisht Shoqatën e Mbledhësve të Stukos në një shkollë në të cilën është në mënyrë kategorike e 
ndaluar të marrësh pjesë në shoqata, shoqëri, rrethe, klube dhe gjëra të ngjashme! Profesori drejtohet 
nga Françeska, themeluesja e Shoqërisë dhe i bën shumë pyetje: përse e keni themeluar këtë 
shoqatë... dhe çfarë është stuko për të cilin flitet... Dhe ndërsa ndodh e gjitha kjo Françeska nxjerr 
nga xhepi një copë stuko dhe e vendos në tavolinë. Stuko nuk është gjë tjetër veçse llaçi/ngjitësja i/e 
përdorur nga xhamavënësit për të fiksuar xhamat në vetratat e drurit... e cila ka një karakteristikë 
themelore, sapo e shtruar është lehtësisht e lëvizshme. Kur profesori e kupton që ajo që është mbi 
tavolinë është stuko sociale dhe që presidentit i kërkohet ta mbajë gjithmonë në dorë për të shmangur 
ngurtësimin, bëhet çuditërisht i interesuar. Ana dhe Martino tregojnë se si kjo stuko është me të 
vërtetë fryt i mbledhjes së stukos i bërë nga të gjithë elementët e shoqërisë dhe sa e rëndësishme 
është për secilin që ky stuko të mbahet i butë. Françeska është presidentja dhe themeluesja e 
shoqërisë, sepse ka qenë e para që ka sjellë një copë, pastaj pak nga pak të gjithë janë detyruar të 
sjellin gjithmonë stuko të re shoqërore. Ashtu si të gjitha shoqëritë që respektojnë dhe parashikojnë 
ekzistencën e një presidenti, të një arkëtari dhe të një kapitali shoqëror të përfaqësuar nga kuota prej 
20 qindarka në javë, që çdo anëtar derdh. Dhe pastaj është i pajisur me vulë me shumë mbrojtëse dhe 
një flamur kuq-bardhë-jeshil me një anëtar flamurtar. Profesori, përballë këtyre tregimeve, gjendet në 
një situatë pak të veçantë. Nga një anë themelimi i Shoqërisë së Mbledhësve të Stukos që përfaqëson 
diçka të ndaluar, nga ana tjetër organizimi i paraqitur, ndarja në role dhe përgjegjësi, përcaktimi dhe 
shënimi i gjithçkaje të shkruajtur në një regjistër dhe disiplinë e mirë e bëjnë këtë shoqatë të fëmijëve 
shumë interesante dhe plot me GËZIM dhe shumë humor. Çfarë të bëj? Për tani mbizotëron tek 
profesori besnikëria ndaj rregullave dhe fshehtësisë së Shoqërisë për t’u shpërbërë, përveç vënies së 
notës së ulët në dënim të të gjithë anëtarëve. Por mund të shpërbëhet një Shoqëri bërë nga fëmijë kaq 
të zotë? Kurrëëëë!!! 
 

 
NË LOJË... SKENA 

 
Skena e 9 
Salla profesorit: banka të bashkuara në qendër, me një regjistër të vendosur sipër. Ndonjë dopall. Në 
skenë: Martino, Ernesti, Ana, Françesko. 
 
FRANÇESKA: Kushedi çfarë do nga ne profesori! Na tha të presim këtu... 
ERNESTI: Kushedi çfarë do na thotë! 
ANA: Nuk e di pse do të na mbajë, pikërisht sot që kishim asamblenë për të treguar aventurën e 
djeshme! 
FRANÇESKA: Çfarë parashikimi i keq! 
MARTINO: Për fat Xhiovani ka lënë takimin në tre. Në orën dy do të ishte e pamundur! Por përse 
ndërkohë nuk filloni të tregoni? Hajde, si shkoi ekspedita në Kopshtin Botanik? 
ANA: Shkoi mirë! Përveç dëmit... iu bëmë edhe lojë! 
MARTINO: Vazhdo të na tregosh historinë e kafshëve të egra. 
ERNESTI: Kafshë të egra?!? Ana! Kemi qenë në kopshtin botanik jo në atë zoologjik! 
ANA: Eh, ti nuk i ke parë, por unë, kur isha në liqen vetëm, kam parë kafshë! 
ERNESTI: Eh... kafshë ose jo, ka qenë një aventurë emocionuese, por nuk shtoj gjë tjetër. 
MARTINO: Por përse bën misteriozin? 
ERNESTI: Sekret ushtarak; vetëm komandanti mund të tregojë atë që ndodhi... 
ANA: thelbin mirë, por natyrisht disa të veçanta mund t’i themi... Mos e tepro! 
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ERNESTI: Ndoshta je ti që po e tepron dhe po i thua të gjitha... 
ANA (i thotë Martinos, ndërsa Ernesti shikon nëse është duke ardhur profesori): Lëre fare... ishte një 
ndërmarrje legjendare! 
MARTINO: Kush do e kishte thënë se për të jetuar duhet të ishte një ushtar i thjeshtë! Vë bast që në 
asamblenë tjetër do të bëhet propozimi për emërimin e tij si nëntoger! 
ANA: Eh, do të thoja që në fund të fundit e meritonte! 
ERNESTI: Pushoni! Po vjen profesori! 
PROFESORI: Ja ku jam, jeni të gjithë? Mirë, ju kam mbajtur këtu sepse kam bërë kërkime mbi 
arsyet e sjelljes suaj këto kohët e fundit dhe më ka ardhur fjala që keni krijuar një Shoqëri: Shoqërinë 
e Mbledhësve të Stukos. Kush më ka dhënë këtë lajm, më ka dhënë edhe listën e anëtarëve që bëjnë 
pjesë. Jeni ju, vërtetë? (Qetësi absolute) 
PROFESORI: Shikoni që mund t’ju mbaj këtu deri nesër nëse nuk del jashtë e vërteta. Fillojmë nga 
parimi: para së gjithash dua të di kush kishte guximin për të formuar një shoqëri pasi unë e ndalova 
në mënyrë absolute dhe në të gjithë shkollën është e pranishme kjo gjë e ndaluar. 
(Fëmijët në qetësi; profesori me ton kërcënues). Atëherë? 
FRANÇESKA: Kam qenë unë! 
PROFESORI: Dhe nuk kishe guximin ta thojë shpejt? Mirë, vazhdojmë: çfarë është stuko? 
(Françeska nxjerr nga xhepi një copë stuko dhe e vendos në tavolinë) 
FRANÇESKA: Ja. Është një brumë me të cilën xhampunuesi fikson xhamat në kornizat e drurit. 
MARTINO: Xhampunuesi e vë në dritare dhe ne e heqim me thonj. 
PROFESORI (Françeskës): Dhe këtë e ke hequr ti nga dritaret? 
FRANÇESKA: Jo, kjo është stuko e Shoqërisë. E kanë hequr nga dritaret anëtarët e Shoqërisë, pastaj 
kominisioni ma besoi mua që ta ruaja, meqënëse jam Presidente në detyrë, nga sot mbasdite do ta 
mbrojë një tjetër, sepse kemi zgjedhjet e Presidentit, ose të figurës që ka detyrën të mos e ngurstësojë 
stukon, duke e mbajtur gjithmonë në duar. Për ne kjo Shoqëri është... të kesh kujdes për diçka që iu 
përket të gjithëve! 
PROFESORI: Nuk mund ta besoj... ku e keni marrë këtë copë të madhe stukoje? 
MARTINI: E kemi që prej një muaj. Copën e parë e ka sjellë Françeska dhe kështu kemi formuar 
Shoqërinë; shpejt morëm zemër të gjithë, kemi krijuar flamurin tonë të kuq, të bardhë dhe jeshil, i 
kemi dhënë detyrë Andreas ta mbrojë dhe pastaj... secili ka bërë më të mirën e tij për të rritur 
pasurinë e Shoqërisë. 
PROFESORI (duke ironizuar): Pasuri! Dëgjoni! Ndoshta keni edhe një arkëtare! 
ANA: Natyrisht që po! Është ai që mbron kuotat. 
PROFESORI: Kuotat?!? Kush është arkëtari? Më dorëzo të gjithë atë që ka në arkë! (Martini nxjerr 
disa lekë të vogla, ndonjë pullë...) Gjëra të çmendurish! Ku i keni marrë këto lekë! 
FRANÇESKA: Janë kuotat. Të gjithë paguajnë nga 20 qindarka çdo javë, edhe pse me këto lekë nuk 
mund të blejmë asgjë... e bëjmë vetëm për të patur rregulla të brendshme, ashtu siç ripërtërijmë 
regjistrin. 
PROFESORI: E pabesueshme... (me vetveten) Janë organizuar me të vërtetë mirë! Megjithatë (duke 
ngritur zërin) Qetësi! Shoqëria është mbyllur dhe nuk dua më të flas. Përkundrazi, nuk dua të dëgjoj 
më të flitet për Shoqëri dhe shoqata në këtë shkollë! Kurrë! Shkoni në shtëpi, tani! (Profesori del) 
TË GJITHË (të trishtuar): Nuk është e drejtë! Ishte një ditë kaq e gëzueshme! Profesori ka 
shkatërruar gjithçka duke mbyllur shoqatën! 
ERNESTI: Dhe përkundrazi jo! Shikoni! Ndërsa profesori fliste unë jam afruar tek dritarja; xhamat 
ishin sapo të vënë dhe... shikoni! (Tregon një copë stuko) 
MARTINI: Nëse ka stuko, ka përsëri shoqëri! 
TË GJITHË: Urraaaaaaaaaa! 
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FRANÇESKA: Atëherë në fushë do të mbahet Asambleja për zgjedhjet e Presidentit të ri të 
Shoqatës! Urra! Më vonë! 
TË GJITHË: Hip Hip Urraaaaaaaaaa! (Thërrasin duke përshëndetur) 
 
 

NË LOJË... GJURMËT 
 
KËNGA: Çfarë gëzimi 
 
PJESA BIBLIKE: Ef 4,4-9 
S’ka por një Trup të vetëm dhe një Shpirt të vetëm – sikurse edhe jeni të grishur në një shpresë të 
vetme të thirrjes tuaj. Nuk ka por një Zot, një fe, një pagëzim; një Hyj të vetë, Atin e të gjithëve, i cili 
sundon mbi të gjithë, vepron nëpër të gjithë e banon në të gjithë. Edhe secilit prej nesh i qe dhënë hiri 
me atë masë me të cilën Krishti deshi të na e dhurojë. Këndej edhe thuhet: “Kur u ngit në lartësi 
i mori me vete robërit dhe u dha dhurata njerëzve.” E ajo fjalë: “U ngrit”, çfarë do të thotë tjetër, 
por se më parë “zbriti” këtu poshtë, përmbi tokë? 
 
KOMENTI: fjalët e Paolos nga ngushëllojnë shumë dhe na shtyjnë drejt një gëzimi të besueshëm, 
paqe dhe bashkësi vëllazërore. Këto janë burimet e gëzimit. Në Bibël vera është shenjë e gëzimit, 
haresë, e bollëkut, e gëzimit që na është dhuruar. Kështu ngazëllehemi duke ngritur drejt qiellit duart 
tona sepse mund atë kemi në vazhdimësi paqe nga Zoti! Kjo, si Paolo, të jetë gjithmonë objekt i 
mendimeve tona... 
 
SHENJA: vera 
 
VEPRIMI: duart lart 
Sa herë ke parë duart të ngritura lart në shenjë gëzimi, hareje ose në shenjë lutjeje. Është një shenjë 
natyrore që komunikon menjëherë gëzim. Kërkoju fëmijëve ta bëjnë këtë përvojë duke ngritur duart 
lart për një arsye për të cilën do të gëzoheshin gjatë kampit veror. 
 
ANGAZHIMI I DITËS: e ndaluar për të qenë të trishtuar 
Në këtë ditë është absolutisht e ndaluar të jemi të trishtuar ose të shqetësuar. Kërko të mirëpresësh të 
gjitha rastet e haresë për të komunikuar me gëzim dhe humor të mirë me shokët. Në murin e 
mendimeve të rrugës Pal vizato fytyra të qeshura për të treguar sa ke arritur të sjellësh në fund këtë 
angazhim. Vendos më shumë vizatime, aq sa ke qenë i mbushur me gëzim, duke kërkuar të 
paraqesësh fytyra të gëzuara të disa prej animatorëve. 
 
ATI YNË 
 
 

NË LOJË... MIRËKUPTIMI 
Gjithë faji i cigares! 

 
Shoqëria e Mbledhësve të Stukos nuk mund të jetë shpërbërë! Përkundrazi në ditët në vazhdim, ashtu 
siç është parashikuar në regjistër, do të mblidhet asambleja për të emëruar Presidentin e ri. Pak 
përpara 15 të gjithë anëtarët janë të gjithë në kampin e rrugës Pal. Françeska, në cilësinë e 
Presidentes dhe themeluese e Shoqërisë, deklaron të hapur asamblenë dhe Martino propozon që të 
mbajnë të hapur Shoqërinë edhe pse profesori jua ndaloi. Ana përkundrazi kundërshton duke thënë që 
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Martinit nuk do t’ia dijë fare për situatën e rëndë, sepse ai kërkon të jetë President dhe nuk do ta 
humbë këtë rast për t’u bërë. Në këtë diskutim të heshtur, Ernesti, në cilësinë e sekretarit, kërkon 
fjalën por, kur fillon të flasë, shikon papritur Desiderio nga ana tjetër e fushës dhe, meqë vetëm ai me 
Xhiovanin dinë për tradhtinë e tij, refuzon të flasë i alarmuar nga situata. Ernesti ndjen që detyra e tij 
është: të ketë para syve tradhëtarin dhe të vëzhgojë çdo lëvizje të tijën. Me arsyen që kishte një detyrë 
për të bërë, djali i vogël ikën shpejt për të arritur Desiderio, duke shpresuar që të shikojë të gjitha 
lëvizjet e tij. Duke bërë xhiron e gjatë nga ana e sharrave, arrin përpara Desiderio, që me qetësi 
drejtohet drejt rojës sllovake. Ngjitur në çatinë të kapanonit të rojës, Ernesti kërkon të studiojë me 
kujdes lëvizjet e tradhtarit. Desiderio gjatë kësaj kohe arrin tek roja, që ishte ulur në stol, duke pirë 
një cigare. Dialogu në vijim e bën biondin që të dridhet. Në fillim Desiderio i jep disa cigare dhuratë 
rojës, , pastaj propozimi i një pune,: cigare dhe lekë me shumicë, në këmbim të largimit të Djemve të 
rrugës Pal nga fusha. Djem të tjerë, shumë të pasur dhe të mirë, duan këtë hapësirë loje! Marrëveshja 
u bë... propozimi i i poshtër është hartuar. Desiderio del nga kabina, roja fillon të pijë një cigare... 
Ernesti, i skuqur nga inati, vrapon nëpër fushë për të kërkuar Xhiovanin. Duke parë që nuk kishte 
ardhur akoma vendos që t’i dalë në rrugë për ta takuar. Gjatë kësaj kohe asambleja e Shoqërisë së 
Mbledhësve të Stukos nuk kishte mbaruar akoma dhe duke parë Ernestin që kalonte me vrap pranë 
ambjentit të mbledhjes, anëtarët e Shoqërisë e urdhërojnë të ndalet për të marrë pjesë në asamble, por 
Ernesti, i shpërqendruar nga zbulimi i Desiderio, vendos që është më e rëndësishme të lajmërojë për 
çfarë ka ndodhur Xhiovanin. Reagimi i asamblesë së Mbledhësve është i fortë: Ernesti deklarohet 
tradhëtar dhe emri i tij shkruhet me shkronja të vogla në regjistrin e Shoqërisë. Ky është dënimi më i 
rreptë dhe më i ulët i parashikuar nga statuti! Takimi i Xhiovanit me Ernestin mbetet në çdo rast një 
moment bazë i aventurës sonë. Denoncimi i përpjekjes së turpshme për të larguar Djemtë e rrugës 
Pal... kolla e pafund e Ernestit për shkak të ftohjes në ditët e mëparshme, e thelluar edhe nga vrapimi 
për të tatua sa më parë Xhiovanin... përpjekja e dështuar për të ndaluar Desiderio... e qeshura 
poshtëruese, e pafytyrë dhe nxitëse e tradhtarit gjatë ikjes së tij përballë Xhiovanit dhe Ernestit... 
frika e humbjes së fushës së bukur të lojës që paraqet për ta një vend të mrekullueshëm, e aftë për të 
ndërruar pamje në çdo moment, sipas dëshirave dhe fantazisë së tyre... MIRËKUPTIMI që të ketë 
humbur një mik. Dhe tani... çfarë të bëj?  
 
 

NË LOJË... SKENA 
 
Skena e 10 
Fusha e rrugës Pal. Në një anë, një stol ku është ulur roja e sharrave. Françeska, Anna, Martino dhe 
Ernesti janë në një cep të Fushës. 
 
FRANÇESKA: Deklaroj të hapur mbledhjen e asamblesë të parashikuar nga rregullorja jonë. 
MARTINI: Jam i kënaqur që kemi vendosur të vazhdojmë jetëgjatësinë e Shoqërisë të Mbledhësve të 
Stukos edhe pse profesori na e ndaloi. 
ANA: Për këtë, unë nuk jam dakord. Është tepër e rrezikshme... ti nuk e ke të qartë, përkundrazi nuk 
do t’ia dish vetëm sepse pret të bëhesh President sipas radhës së parashikuar. 
(Zërat e Anës, Martino dhe Françeska përzihen me njëri-tjetrin, ndërsa kërkojnë një marrëveshje). 
ERNESTI: Më falni, në cilësinë e sekretarit (asnjë se dëgjon; në të njëjtën kohë kthehet dhe shikon 
Desiderio tek i afrohet rojës; pastaj duke folur me njëri-tjetrin) “Por çfarë bën Desiderio... shkon tek 
roja! Duhet patjetër t’i afrohem për të dëgjuar nëse është duke bërë diçka tjetër”. (Drejtuar nga të 
tjerët). Më falni një minutë! (Fëmijët e shikojnë të çuditur) Ernesti vrapon nga ana tjetër e kampit dhe 
fshihet në çatinë e kabinës së rojës. Desiderio arrin shpejt stolin e rojës që thith qetësisht cigaren e 
tij). Po fshihem këtu mbrapa, në mënyrë që të dëgjoj atë që thonë! 



 

31 
 

DESIDERIO: Përshëndetje Jano, këto cigare janë për ty. 
ROJA: Faleminderit, kujt i detyrohet kjo zemërgjerësi dhe bollëk? 
DESIDERIO: Shiko se kjo nuk është asgjë! Mund të të sjellë akoma më shumë... 
ROJA: Dakord, por përse e gjitha kjo gjë? 
DESIDERIO: Ehh... ja... duhet të më bësh një nder që do të t’bëjë të fitosh jo vetëm këto, por edhe 
plot cigare të tjera. 
ROJA: Kënaqësia për ty dhe për djemtë e rrugës Pal? 
DESIDERIO: Jo, për ata që frekuentojnë Kopshtin Botanik. 
ROJA: Por ti ke qenë gjithmonë me ata të rrugës Pal, apo gabohem? 
DESIDERIO: Po është e vërtetë, por tani nuk do të jem kurrë. 
ROJA: Më thuaj të vërtetën, është sepse nuk të kanë bërë komandant? 
DESIDERIO: Jo vetëm për këtë... megjithatë të kërkoj që ti të mos i sjellësh më këtu. 
ROJA: Për disa cigare! 
DESIDERIO: Shiko se do të shpërblehesh edhe me diçka tjetër! Këta të Kopshtit Botanik janë të 
pasur! Do të t’jepnin sigurisht edhe lekë. 
ROJA: Eh... nëse bëhet fjalë për lekë, ndryshon puna. Mirë, mund të flasim. 
DESIDERIO: Është më mirë të shkojmë më andej, këtu është shumë e rrezikshme, mund të na 
dëgjojnë... (të dy fshihen pas një stive drunjsh). 
ERNESTI (i mërzitur, duke qarë): Juda! Tradhtar! (Kollitet) Duhet absolutisht të lajmëroj Xhiovanin 
përpara se të arrijë! (Ernesti kalon me shpejtësi përpara djemve) Më falni djem, Xhiovani nuk ka 
ardhur akoma? 
ANA: Jo, nuk e kemi parë. 
ERNESTI: (me vetvete) “Duhet të shkoj përpara”. (Të tjerëve) Më falni akoma, duhet të largohem... 
është urgjente! 
MARTINO: Ndalo! 
ANA: Kemi gjëra të rëndësishme për të thënë! Menduam të t’emëronim sekretar të shoqërisë e cila 
që nga sot është bërë shoqëri sekrete! 
ERNESTI: Eh... (përpiqen) por më vjen shumë keq, me të vërtetë, por më duhet të iki... 
MARTINI: Shiko se mos bindja jote është shumë e rëndë! Duhet të qëndrosh, është Presidenti i ri i 
Shoqërisë së Mbledhësve të Stukos që të urdhëron! 
ERNESTI (mendohet për një moment, pastaj ikën): Më falni djem, më duhet të iki. 
MARTINI: Ushtar Ernesti, dëgjove?!? Të urdhëroj të kthehesh... (tek të tjerët). Por është një 
mosbindje kjo! Ushtar Ernesti je i dënuar rreptë për këtë që ndodhi! 
 
 

NË LOJË... GJURMËT 
 
KËNGA: krahët e shqiponjës 
 
PJESA BIBLIKE: 1Cor 2,11-16 
E njëmend, kush prej njerëzve di çka është në njeri përveç shpirtit të njeriut që është në të? Kështu 
edhe çka është në Hyjin, askush nuk di, përveç Shpirtit të Hyjit. E ne nuk e kemi marrë shpirtin e 
botës, por kemi marrë Shpirtin që vjen prej Hyjit që ta dimë me ç’dhurata na ka pajisur Hyji. Këtë 
edhe e shpallim, jo me argumentime të mësuara nga dituria njerëzore, por me mësim të Shpirtit 
Shenjt, duke shtjelluar gjëra shpirtërore me terma shpirtërorë. Njeriu thjesht natyror nuk i merr vesh 
sendet që rrjedhin prej Shpirtit të Hyjit: ato për të janë marri dhe nuk është i aftë t’i kuptojë, sepse 
duhen të gjykohen në mënyrë shpirtërore. Përkundrazi, njeriu shpirtëror i shqyrton të gjitha, por ai 
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nuk mund të shqyrtohet prej askujt, sepse: “Kush e njohu mendimin e Zotit për ta mësuar Atë?”, por 
ne e kemi mendimin e Krishtit. 
 
KOMENTI: nëse kemi vështirësi të kuptojmë persona merre me mend sa e vështirë të kuptosh 
Zotin! Por Paolo na thotë që nëpërmjet Jezusit dhe Shpirtit të tij mund ta kuptojmë, të kuptojmë 
mendimin e tij, sepse jemi bijtë e tij. Kjo sepse Ai na ka kuptuar dhe dashur dhe na ka bërë 
pjesëmarrës të mendimeve të tij, na ka bërë familjarët e tij dhe na ka bërë të ulemi në tryezën e tij. 
Aktivitetet që jemi duke bërë krijojnë grupe dhe na bëjnë të njohim njëri-tjetrin sepse kemi Zotin në 
mes nesh. 
 
SHENJA: karrige 
 
VEPRIMI: tavolina e shtruar 
Shpik një skenë të vogël në të cilën bëj sikur shtron një tavolinë të madhe, përreth së cilës të gjithë 
pjesëmarrësit në aktivitetin veror të ulen. Pastaj bëj që të rehatohen të gjithë përreth kësaj tavoline 
virtuale. Kështu sill në qendër të hapësirën një Bibël dhe një qiri të ndezur, si shenjë të pranisë së 
Dikujt që na fton dhe na kërkon të ulemi në tavolinë e Tij. 
 
ANGAZHIMI I DITËS: vendosu në vendin e tjetrit 
Në këtë ditë provo të përqendrohesh në atë çfarë do të thotë të vihesh në vendin e tjetrit dhe bëj këtë 
përvojë. Është një angazhim shumë i madh sepse të kuptosh pikëpamjen e tjetrit është me të vërtetë e 
vështirë dhe është një përvojë e madhe e zemrës dhe e dëgjimit aktiv. Për të shprehur këtë angazhim, 
mbi murin e mendimeve të rrugës Pal, shkruaj posaçërisht emrin e shokëve ndaj të cilëve ke arritur të 
jesh empatik. 
 
ATI YNE 
 
 

NË LOJË... GUXIMI 
Ernesti, heroi i lagur! 

 
Mbledhja e përgjithshme e Këmishave të Kuqe në Kopshtin Botanik! Të gjithë të pranishëm... i 
pranishëm edhe Desiderio. Me ardhjen e Frankos, fillohet me ritin e ndezjes së llambës dhe fillohet 
me planifikimin e planit të sulmit për në fushën e rrugës Pal. Por para së gjithash, një nga vëllezërit 
Pastzor vë në dukje komandantit që flamuri i kuq dhe jeshil i Djemve të rrugës Pal është zhdukur nga 
arsenali. Pas një kontrolli në magazinë, janë zbuluar gjurmë të vogla në dyshemenë e arsenalit. 
Franko nuk ka dyshime: ka qenë natyrisht një nga Djemtë e rrugës Pal që është futur atje, sepse një 
fëmijë çfarëdo do të merrte fillimisht disa armë, të paktën një... ndërsa ai ka synuar tek flamuri. 
Franko i drejtohet Desiderio për të patur disa informacione, meqënëse tani detyra e tij është ajo e 
spiunit zyrtar... por tradhtari nuk mund të japë asnjë informacion për këtë. Përkundrazi Desiderio 
ndonjë përgjigje më shumë ua jep Këmishave të Kuqe: mbi mundësinë e strategjisë për të marrë atë 
hapësirë të bukur për të luajtur... duke shqyrtuar mundësinë për t’i dhënë lekë dhe cigare rojës së 
sharrave, që mund të favorizojë hyrjen e Këmishëve të Kuqe dhe të largojë Djemtë e rrugës Pal. 
Reagimi i Frankos ndaj një propozimi të tillë është zemëruese... jo vetëm e gjuan Desiderio me 
shikim, por konfirmon që fusha në rrugën Pal mund të merret vetëm me ndershmëri. Desiderio, pas 
një momenti qetësie, vendos të betohet për besnikëri ndaj ligjeve të Këmishave të Kuqe dhe me një 
shtrëngim duarsh emërohet toger. Në këtë moment Franko i komunikon “njerëzve” të tij planin e 
sulmit në fushën e rrugës Pal: do të ndahen në dy grupe, një do të sulmojë nga ana e sharrave dhe 
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tjetri do të hyjë nga dera e rrugës Pal, e lënë me qëllim hapur në minutat e fundit nga Desiderio... Dhe 
ja që ndodh ajo që asnjë se priste. Ernesti... tashmë, Ernesti ka dëgjuar gjithçka nga maja e një peme 
dhe i fyer për vdekje nga sjellja e Desiderio, vendos të dalë në pah për të dëshmuar GUXIMIN e 
Djemve të rrugës Pal. Pikërisht biondi i vogël, ushtari i thjeshtë i Djemve të rrugës Pal i tëri... me 
flamurin kuq e jeshil në dorë. Djali i vogël, të cilit vëllezërit Pastzor i kanë marrë të gjitha topat, tani 
gjendet në qendrën e mbledhjes së Këmishëve të Kuqe dhe në prani të tradhtarit Desiderio. Franko 
është mrekulluar nga vlerat e këtij djali, aq sa fton Ernestin të hyjë dhe të bëhet pjesë e Këmishave të 
Kuqe. Një propozim i refuzuar nga Ernesti me krenari, që i kushton të lagurën në liqenin e ishullit, 
midis të qeshurave. Midis shumë studentëve të çmendur, vetëm një fytyrë është serioze: ajo e 
Ernestit. Ka një ftohje të rëndë dhe kollë prej shumë ditëve, dhe përveç kësaj nëna ia kishte ndaluar të 
dilte sot... dhe tani përsëri në ujë, me Desiderio, që në breg, qesh i kënaqur nga poshtërsia e tij duke u 
zgërdhirë dhe duke e përqeshur. Por megjithatë Ernesti gjen guximin të mos qajë, i përmbajtur nga 
krenaria i të qenit një nga Djemtë e rrugës Pal. Në këmbë përballë tradhëtarit, e shikon me një shikim 
plot forcë duke lënë pa fjalë Desiderio dhe pa frymë Frankon. Dhe kur kërkon “lejen” për tu kthyer 
në shtëpi, ndodh ajo që vetëm me njerëzve të ndershëm mund të ndodhë. Franko urdhëron dy rojeve 
për “nder armët”, në shenjë respekti për guximin e kundërshtarit. Dy vëllezërve Pastzor përkundrazi, 
pasi ka mësuar për “Sekuestrimin” nga Ernesti, urdhëron një të zhytur, në shenjë poshtërimi që kanë 
vjedhur topat një djali më të vogël. Ndërsa Desiderio i kthen krahët me përbuzje, duke nënkuptuar që 
të largohet. Ernesti... Tashmë, Ernesti... bëri gjithçka vetëm! 
 
 

NË LOJË... SKENA 
 
Skena e 11 
Në fushën e Këmishave të Kuqe. Janë të gjithë, përfshirë edhe Desiderio. Ernesti është fshehur midis 
degëve. 
 
FRANKO: Atëherë fillojmë menjëherë mbledhjen. Dikush të ndezë llambën. Ka të reja? TË GJITHË: 
Ja... në të vërtetë... (shikohen njëri me tjetrin duke mos e ditur nga t’ia fillonin). 
FRANKO: Filloni tani, çfarë ka ndodhur, flisni! 
PASZTOR 1: Komandant... nga depozita është zhdukur flamuri i Djemve të rrugës Pal. 
FRANKO: Nuk do të më thoni që dikush është futur përsëri këtu! 
PASZTOR 1: Fatkeqësisht po. 
FRANKO: E pabesueshme! Duhet ta kishit ruajtur më mirë! Bëhet fjalë për një sfidë. Çfarë gjurmësh 
kemi? Keni bërë të paktën ndonjë vëzhgim në vend? 
PASZTOR 1: Sipas statutit, kisha shpërndarë rërë në tokë dhe kam parë, gjurmë që arrijnë deri në 
depon e armëve, ku ishte flamuri. Përmasa e këmbës nuk është e asnjërit prej nesh, është shumë më e 
vogël. Bëhet fjalë për një të huaj! 
FRANKO: Me siguri një Djalë i rrugës Pal: çdo njeri tjetër do ta kishte bërë do të kishte marrë armë 
dhe nuk do të merrte vetëm flamurin. Ti, Desiderio, di diçka më shumë? 
DESIDERIO: Jo për fat të keq. Dje nuk kam marrë pjesë as në Asamblenë e rrugës Pal. 
FRANKO: Atëherë, përmbledhim ndodhitë e fundit. Nuk është e nevojshme të nënvizojmë turpin e 
këtij sulmi. Kulmi është që këto të huaj kanë hyrë dhe dalë shëndoshë e mirë, pa lënë asnjë gjurmë! 
Është një ç’nderim që kërkon hakmarrje. Tani edhe kjo marrje nderi e flamurit! Duhet të reagojmë, 
kështu do të vazhdojmë me përcaktimin e planit tonë të sfidës. 
DESIDERIO: Unë e kam gjetur një zgjidhje për të marrë hapësirën pa u ndeshur. 
FRANKO: Si do të ishte, pa u ndeshur? 
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DESIDERIO: Kam arritur të bind rojën e fushës për të larguar Djemtë e rrugës Pal, duke i premtuar 
cigare dhe ndoshta edhe lekë. 
FRANKO (i nevrikosur): Oh, mos je i çmendur! Kurrë dhe kurrë! Nuk jemi tregtarë ne, jemi 
luftëtarë! Por për kë na ke marrë! Ne nuk do të bëjmë kurrë një realitet të tillë. E kupton? Të largojmë 
nga fusha Djemtë e rrugës Pal dhe... dhe t’i përzëmë!?! Një budallallëk! 
DESIDERIO: Më falni... ishte vetëm për të shmangur sfidën, nga ana tjetër unë kam vendosur të 
qëndroj me ju... 
FRANKO: Atëherë duhet të bësh betimin dhe t’u bindesh ligjeve tona. 
DESIDERIO (zgjat dorën): Betohem. 
FRANKO: Në cilësinë e Komandantit, (vendos dorën mbi atë të Desiderio) pranoj betimin dhe ftoj të 
gjithë Këmishët e Kuqe për t’i dhënë mirëseardhjen ushtarit të ri. Nga ky moment, ke në dorëzim një 
tokmak, një hedhëse dhe je emëruar toger. Dhe tani, marrim vendimet e fundit për nesër. Do të 
ndahemi në dy grupe, një pjesë do të shkojë nga ana e kështjellës, grupi tjetër do të hyjë nga porta që 
Desiderio do të lërë hapur. Domethënë... edhe sepse kemi nevojë për një fushë në të cilën të luajmë, 
ashtu edhe për ndërhyrjen e Djemve të rrugës Pal... është vendosur, fillon sfida! Gjëja e fundit... 
Desiderio, je i sigurt që nuk e kanë zbuluar tradhtinë tënde? 
DESIDERIO: Natyrisht! Ishte shumë errësirë mbrëmjen e djeshme dhe pastaj... asnjë nuk guxon të 
më thotë diçka: të gjithë kanë frikë nga unë! 
ERNESTI (Nga lart, ndërmjet degëve): Nuk është e vërtetë? Je një gënjeshtar! 
(të gjithë fillojnë të flasin: “kush je, nga vjen? ( dëgjohet një zë) një tjetër ndërhyrje në fushë?!? 
FRANKO: I kujt është ky zë? 
ERNESTI (duke iu afruar; ka flamurin në duar): E imja! Jam unë, ushtari i thjeshtë Ernest. Kam 
ardhur të marrë flamurin dhe do të ikja sapo të kishte mbaruar asambleja juaj, por zbrita për t’ju thënë 
se nuk është e vërtetë që të gjithë kanë frikë nga Desiderio! Nuk kam frikë as edhe unë, më i dobëti i 
Djemve të rrugës Pal. Jam këtu, një kundër të gjithëve për t’ju treguar guximin tim, jo frikën ndaj 
Desiderio! Hajdeni, bëni me mua çfarë të doni, por flamurin do ta mbroj me forcat e mia. Hajdeni! 
Tregoni që jeni më të fortë dhe më shumë. Të gjithë kundër një ushtari të thjeshtë Ernestit, më i 
dobëti i Djemve të rrugës Pal! Guxim! Po ju pres! 
FRANKO: Ndaloni, asnjë të mos lëvizë! Je një djalë i mirë, Ernest; kështu i mirë siç je të propozoj të 
futesh në Këmishët e Kuqe. 
ERNESTI: Më vjen keq, kjo nuk do të ndodhë kurrë, kurrë! 
FRANKO: Është një mëkat, të admiroj edhe për këtë. Dhe tani, homazh për guximin, tani kalojmë në 
faktet dhe dënimet. Merrini flamurin dhe pastaj... uhm... një zhytje të mirë në liqen! 
ERNESTI: Jo, zhytja do më bëjë keq... kam kollë! 
(dy Pasztor i hidhen sipër, i grisin flamurin, pastaj e marrin me forcë dhe e afrojnë tek liqeni. Pasi e 
kanë lagur, e sjellin në qendër të skenës të lagur) 
DESIDERIO: Si shkoi zhytja, ushtar Ernesti, të ka pëlqyer? 
ERNESTI: Pusho ti. Të tjerët mund të më tallin, por ti jo, tradhtar i poshtër! 
FRANKO: Mund të shkosh Ernest. 
ERNESTI (i qullur i tëri): Natyrisht që do iki. Dhe me kokën lart. Kur të vini në rrugën Pal, do të jem 
edhe unë, do të jemi të gjithë ne, Djemtë e rrugës Pal duke ju pritur; do t’ju presim me guxim, ballë 
për ballë. Jo si ju, të gjithë kundër një! Si atë ditë, kur të dy ata atje, vëllezërit Pasztor, duke parë që 
isha vetëm, i paarmatosur, i dobët, më morën të gjitha topat! Të poshtër, ja çfarë jeni. Nëse doni të 
më qëlloni, më qëlloni, unë nuk do të tradhtojë kurrë, kurrë shokët e mi; nuk do të tradhtoj e nuk do 
të tallem kurrë me shokët, siç ka bërë ai atje. (Tregon Desiderio). 
FRANKO: Skuadra, në rresht! Parashtrojmë armët armikut! (Ernesti kalon duke mbajtur dorën 
përpara në përshëndetje ushtarake; pastaj, sapo iku Ernesti). Pushim (Desiderios) Të kërkoj të 
largohesh, Desiderio. Do të jetë më mirë për të gjithë, nuk duam në rradhët tona tradhtarë. Kemi 
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gabuar. Nëse duhet të hymë në fushën e rrugës Pal, do ta gjejmë mënyrën, por do të jetë një mënyrë e 
ndershme. Ik, përpara se të t’bëjmë edhe ty një zhytje. 
DESIDERIO: Kështu edhe ju më përzini.. mirë, po iki, po iki... 
FRANKO (vëllezërve Pasztor): Dhe tani juve... të vjedhësh topat Ernestit, një më të vogli! Do të ketë 
dënim edhe për ju. Përpara, në ujë, në zhytje! 
 
 

NË LOJË... GJURMËT 
 
KËNGA: Të ofroj 
 
PJESA BIBLIKE: Rm 5,6-11 
Dhe njëmend, ndërkohë, kur ne ishim të pafuqi, Krishti, në kohën e duhur, vdiq për bakëqijtë. E pra, 
vështirë do të pranonte kush të vdesë për njeri të drejtë – ndoshta për ndonjë njeri të mirë ndokush 
edhe do të merrte guxim të vdesë. Por Hyji e dëftoi dashurinë e vet kundrejt neve kështu: ndërsa ne 
ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne. E mbasi tani ne jemi të shfajësuar me anë të gjakut të tij, 
është më se e sigurt se ai do të na shpëtojë nga dënimi. Pra, në qoftë se u pajtuam me Hyjin në saje të 
vdekjes së Birit të tij – kur ende ishim armiqtë e tij, sa me më shumë arsye, njëherë të pajtuar, do të 
shëlbohemi me anë të jetës së tij! Dhe, jo vetëm kaq! Ne e vëmë mburrjen tonë në Hyjin në saje të 
Jezu Krishtit, Zotit tonë, me anë të cilit tani fituam pajtimin. 
 
KOMENTI: kush ka guxim bën zgjedhjet që i duken të drejta edhe pse shpesh shkon në të kundërt. 
Jezusi ka dhuruar vetveten sepse ka kuptuar që vetëm kështu jeta e tij kishte kuptim. Kush nga ne do 
të kishte guximin t’i jepte kohë personave antipatikë? Ndoshta për miqtë po, por nuk shkojmë larg! 
Jezusi përkundrazi na mëson të shkojmë përtej, për të pasur guxim t’i duam shumë të gjithë. 
 
SHENJA: ora 
 
VEPRIMI: një moment qetësie 
Bëj një moment heshtje me të gjithë fëmijët. Kërkoju atyre të mendojnë për të gjitha rastet që kanë 
për të qenë guximtarë, në veçanti kur ka qenë e nevojshme të bëjnë zgjedhje të drejta që shkojnë 
kundër rrymës. Kjo qetësi mund të jetë ndërprerë nga dëshmia e ndonjë fëmije ose të animatorit që 
dëshiron të bashkëndajë momentet e veta të guximit. 
 
ANGAZHIMI I DITËS: të qëndrojmë së bashku me atë që na duket antipatik 
Në këtë ditë provo të qëndrosh pranë shokëve me të cilët ke shumë vështirësi. Mbi murin e 
mendimeve të rrugës Pal shpreh çfarë ndjenjash ke provuar kur ke bërë këtë përvojë, duke vizatuar 
një diell të madh dhe duke shkruajtur emrin e shokut me të cilin ke kërkuar të kalosh këtë vështirësi. 
 
ATI YNË 

 
NË LOJË... MIQËSIA 

Prova e sfidës! 
 
SHPALLJE: NJË RREZIK I MADH KËRCËNON FUSHËN TONË! KËMISHAT E KUQE DUAN 

TË BËHEN ZOT TË FUSHËS! POR NE DO TI PËRBALLOJMË ME KURAJO DHE DO TË 
MBROJMË FUSHËN EDHE ME JETËN TONË! 
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Xhiovani ka sakrifikuar një pjesë të natës për të shkruajtur me shkronja të mëdha, me shirit me ngjyrë 
të zezë, dhe shkronjat e para të fjalëve me ngjyrë të kuqe të ndezur. Kartoni i fiksuar mbi gardh 
mbledh të gjithë Djemtë e rrugës Pal e gjithë vështirësia e momentit, opinionet kryqëzohen deri në 
ardhjen e Xhiovanit dhe Ernestit, që këtë ditë paraqiten në fushë me një shall të kuq rreth qafës. Edhe 
çështja lidhur me Shoqatën e Mbledhësve të Stukos dhe gjendja e rëndë që stuko është tharë vijnë në 
plan të dytë. Xhiovani thërret mbledhjen dhe me shumë qetësi dhe përgjegjësi tregon disa gjëra. 1. 
Sfida me Këmishat e Kuqe është e pashmangshme dhe sipas burimeve të sigurta mundësia është që 
vijnë nesër. 2. Këmishët e Kuqe janë djem të fortë dhe guximtarë dhe është për këtë që kush nuk e 
ndjen se duhet të sfidojë mund të mos marrë pjesë në dyluftim. 3. Secili nga Djemtë e rrugës Pal që e 
ndjen veten të gatshëm, duhet të përgatitet pasnesër të jetë i pranishëm në orën 14.00 këtu në Fushë 
dhe kush nuk do të vijë do të konsiderohet tradhtar. 4. Nëse ka ndonjë armiqësi midis jush, të 
pajtoheni menjëherë, sepse vetëm të bashkuar jemi më të fortë. 5. Është përcaktuar një plan për 
sfidën me Këmishët e Kuqe. Komandanti fillon të përshkruaj planin e sfidës për fushën në rrugën Pal 
nëpërmjet një harte të bukur, ndërsa djemtë kuptojnë mungesën e Desiderio, pa marrë nga Xhiovani 
asnjë shpjegim për këtë gjë. Meqë sfiduesit mendojnë të sulmojnë në dy drejtime është e nevojshme 
të ndajmë grupin në 4 pjesë të drejtuara nga Ana, Martino, Françeska dhe Paolo që do të kujdesen për 
mbrojtjen e të dy anëve të kampit, ndërsa djemtë e tjerë do të jenë mbi fortesat për të goditur 
kundërshtarët me thasët me pluhur druri dhe bomba me ujë. Sipas strategjisë do të hapet dera në 
rrugën Pal me dëshirën për të futur kundërshtarët dhe për t’i goditur nga fortesa me pluhur dhe ujë, 
ndërsa nga krahët e sharrave mendimi është të mashtrojnë kundërshtarin me një ikje drejt kapanonit. 
Vetëm atëherë kur sfidantët janë goditur vazhdimisht dhe kanë mbaruar municionet atëherë duhet të 
ndeshemi trup me trup deri sa ti përzëmë jashtë fushës së rrugës Pal. Një urraaaaa për planin! 
Urraaaaa për fitoren! Xhiovani pastaj tregon pozicionin e tij dhe shpjegon që urdhrat do të jepen 
nëpërmjet një ndihmësi të fushës: Ernestin. Është e kuptuar surpriza, në veçanti nga anëtarët e 
Shoqatës së Mbledhësve të Stukos, për caktimin e një detyra kaq të rëndësishme të një shoku që ata e 
cilësojnë si tradhtar... por përballë vendimit të marrë nga Xhiovani asnjë nuk ka guximin të diskutojë. 
Është i njëjti Ernesti që, pas marrjes së urdhrit për të mbajtur në qafë shallin, i tregon Xhiovanit se si 
një ditë më parë e kishin quajtur të poshtër dhe tradhtar, sepse ishte larguar nga mbledhja, pa e ditur 
që e kishte bërë sepse duhet të lajmëronte komandantin për tradhtinë e Desiderio. Xhiovani kërkon të 
qetësojë Ernestin duke i kërkuar t’i lërë mënjëanë këto mendime, edhe nëse idea që disa prej shokëve 
të tij drejtoheshin nga mendime kaq të ulëta, që e hidhërojnë shumë. Edhe pse inteligjent, Xhiovani 
nuk e ka kuptuar akoma që ndershmëria dhe besnikëria e lindur janë një përjashtim... Dhe ndërsa 
kalojnë këto mendime në kokën e tij fërshëllima e Anës bën të nisë nxitja e planit të mbrojtjes në 
fushën e Djemve të rrugës Pal. 
 

 
 

NË LOJË... SKENA 
 
Skena e 12 
Në fushën e Rrugës Pal. Mbi gardhin në fund është varur një kartelon: 
SHPALLJE: NJË RREZIK I MADH KËRCËNON FUSHËN TONË!  
KËMISHËT E KUQE DUAN TË BËHEN ZOT TË FUSHËS!  
POR NE DO TI PËRBALLOJMË ME KURAJO DHE DO TË MBROJMË FUSHËN EDHE ME 
JETËN TONË! 
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Ana, Martino, Françeska dhe ndonjë djalë tjetër janë në skenë; mimojnë duke lexuar kartelonin dhe 
të shënojnë gjëra mbi Regjistrin e Shoqërisë së Stucco. Arrijnë Ernesti dhe Xhiovani. Ernesti ka një 
shall në qafë dhe herë pas here kollitet. 
 
XHIOVANI: Mbasdite të mbarë të gjithëve! Besoj që tashmë e keni lexuar “Shpalljen” që kam 
përgatitur në mbrëmje; nga sot jemi në këmbë për sfidë dhe për këtë shpall menjëherë një mbledhje 
për të paraqitur vendimet që janë marrë. Mirë ushtarë dhe oficerë, Këmishët e Kuqe kanë vendosur të 
marrin fushën tonë. 
ANA: Por ne do e mbrojmë me të gjitha kushtet! 
TË GJITHË: Rroftë rruga Pal! Rroftë Djemtë e rrugës Pal! (Ernesti kollitet) 
XHIOVANI: Faleminderit djem; faleminderit mbi të gjitha për angazhimin që merrni në përgatitjen e 
kësaj sfide që është shumë më afër se parashikimi. Ushtari ynë Ernest, siç e dini, ka ndjekur një 
zbulim në fushën armike në të cilën ka marrë një ftohje të rëndë, dhe ka arritur të marrë informacione 
të çmuara mbi lëvizjet e armikut. Ky veprim, ushtari Ernest, do të jetë një pikë në nderin tënd dhe do 
të kihet parasysh për të ardhmen tënde si oficer. 
ERNESTI (merr hov, përshëndet): Faleminderit, komandant! (Kollitet). 
XHIOVANI: Vazhdojmë ne. Nga informacionet që kemi, duket që armiku ka synim të sulmojë që 
nesër. Për këtë është edhe shpallur gjendja e emergjencës. Bindja ndaj urdhrave duhet të jetë, që tani 
e tutje, pa asnjë diskutim. Djem, mbrojtja e fushës nuk do të jetë e lehtë, edhe sepse kapiteni i 
Këmishave të Kuqe e di ç’bën. Sfida do të jetë e fortë dhe e ashpër, prandaj është e rëndësishme të 
sqarojmë që nëse ndonjëri nuk e ndjen... mund të tërhiqet duke bërë një hap përpara (të gjithë 
qëndrojnë në vend). Asnjë? Mirë. E dija që mund të besoja tek një ushtri guximtare dhe e bashkuar. 
Dorën (ju shtrëngon dorën të gjithëve). 
ANA: Kapiten... në çfarë ore është takimi për nesër? 
XHIOVANI: Angazhimi është ky të jeni këtu në orën dy fiks. Kush nuk do të vijë, do të konsiderohet 
tradhtar, dhe nuk duhet të vijë më nëse nuk dëshiron të dëbohet me shkelma. 
MARTINI: Komandat, po ju bëj të ditur që mungon Desiderio, duhet ta lajmërojmë për orën e 
mbledhjes, nëse jo mund të thotë që nuk ishte lajmëruar. 
ERNESTI: Shikoni... unë besoj që nuk do të vijë më! 
MARTINO: Si e di këtë? (Ernesti thotë që nuk mund të flasë) 
XHIOVANI: Është një gjë që për momentin nuk ju përket; sapo të kemi të dhëna të mjaftueshme për 
të shprehur një mendim do t’ju flas (djemtë mbeten të pavendosur). Dhe tani dëgjoni mirë planin e 
luftës; ushtar Ernesti, merr letrat ushtarake. Ja: sfidantët kërkojnë të na sulmojnë në dy anë: nga ana e 
Rrugës Pal dhe nga ana e sharrave; e shikoj të nevojshme të ndajmë grupin në katër njësi të drejtuara 
nga Ana, Martino, Françeska dhe Paolo që do të shqetësohen/kujdesen për mbrojtjen nga të dy anët. 
Djemtë e tjerë do të qëndrojnë në fortesë për të goditur kundërshtarët me thasë me pluhur dhe bomba 
uji. Si strategji zgjedhim që të hapim me dëshirë portën nga rruga Pal për të futur shpejt 
kundërshtarët dhe për ti goditur nga fortesat, pastaj të bëjmë sikur ikim nga sharrat, gjithmonë për të 
lejuar në fortesa që të qëllojnë sa më fort. Vetëm atëherë që sfiduesit do të jenë në kurth dhe vetëm 
kur njësitë do të jetë bashkuar, do të veprohet trup me trup derisa ti shtyjmë përtej rrugës Pal. 
Atëherë? Çfarë thoni? 
TË GJITHË: Një Urraaaaaaaaaaaaaa për fitore! Plan fantastik! 
XHIOVANI: Harrova t’ju thoja që unë do të kem në krah ushtarin Ernest, i emëruar nga ky moment 
ndihmësi im në fushë. 
MARTINO: Ernesti? Shiko që ditën e shkuar nuk mu bind! E thirra dhe ai nuk ndaloi, duke bërë 
kështu një akt mosbindjeje që më bëri të kërkoja në asamblenë e përgjithshme një dënim dhe një 
shënim në Librin e Zi. 
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XHIOVANI: Janë gjëra që në këtë moment të vështirë duhet t’i kalojmë. Mendohemi më vonë. 
Përpara se ta mbyll asamblenë, në fakt, ju kërkoj të lini të gjitha inatet mënjanë; përpara luftës duhet 
të bëjmë paqe dhe të harrojmë çdo hatërmbetje. Si të them... lëmë mënjëanë... zënkat personale 
(muzikë në sfond; Ana përqafon Ernestin, Martino përqafon Anën). Mirë, mjaft tani, se pastaj unë 
mallëngjehem edhe pse jam tallur me Ernestin për të qarat e tij! Atëherë, gjithçka e harruar dhe 
gjithçka e falur, të paktën ndaj përballjes në sfidë. Dhe tani është e rëndësishme të bëjmë një provë të 
përgjithshme. Secili në vendin e vet të luftimit. Ana, kur të gjithë janë gati, fillojmë nxitjen me një 
fërshëllimë tënden. 
ANA: Do të bëhet kapiten! 
XHIOVANI (mbetet vetëm me Ernestin në qendër të skenës): Ushtar Ernesti, një urdhër për ty tani: 
mos e hiq kurrë shallin nga qafa! Ke marrë një të ftohur të keqe! 
ERNESTI: Komandat... doja të thoja vetëm që... ditën e shkuar... ika sepse duhet të të komunikoja atë 
lajmin e rëndësishëm që ti e di; ata më kanë trajtuar si një tradhtar! Ndoshta janë xhelozë nga miqësia 
ime me ty! 
XHIOVANI: Rri qetë, Ernest. E di që nuk je një tradhtar. (Me vetveten) “Shiko këta... i shkreti 
Ernest e i shkreti unë! Shpresoj që nuk e kanë bërë për xhelozi... do të ishte me të vërtetë e 
trishtueshme.” Dhe tani... mendojmë për dyluftimin; më duket sikur është Napoleoni. Kush e di si do 
të shkojë! Kush e di se çfarë do të kujtojmë nga kjo aventurë e madhe! Përkundrazi, kush e di se çfarë 
do të bëj unë i madh... ndoshta do të komandojë një ushtri të vërtetë ose do të bëhem një mjek dhe do 
të luftojë çdo ditë kundër sëmundjeve... bah..... 
ANA (sipër mbi një kuti druri): Atëherë jemi gati? (dhe fërshëllen fortë) 
 
 

NË LOJË... GJURMËT 
 
KËNGA: Të falënderoj 
 
PJESA BIBLIKE: Rm 10-18 
Po të lutem për birin tim, të cilin e linda në pranga, për Onezimin, që dikur s’kishte farë vlere për ty, 
por që tani është shumë i vlershëm për ty dhe për mua. Po ta dërgoj atë – loçkën e zemrës sime. 
Desha ta ndal pranë meje që të më shërbejë në vend tënd këtu në burg ku gjendem për shkak të 
Ungjillit, por nuk desha të bëj asgjë pa pëlqimin tënd që, vepra e mirë të cilën do ta bësh, të mos 
duket se e bëre përdhunë, por vullnetarisht. Ndoshta shi për këtë arsye qe ndarë prej teje për pak kohë 
që te ti të kthehej për gjithmonë, jo më si skllav, por shumë më tepër se skllav, porsi vëlla i dashur, 
sidomos për mua dhe as më tepër për ty, qoftë si njeri dhe qoftë si vëlla në Zotin. Në qoftë se, pra, më 
mban për shkok në fe, pranoje porsi mua! Dhe në qoftë se të ka bërë ndonjë dëm ose të ka gjë borxh, 
më detyro mua për të gjitha. 
 
KOMENTI: Paolo shkruan një miku për ta pyetur që të mirëpresë dhe të falë, në besim të 
përbashkët, skllavin Onesimo që ishte larguar. Besimi në Jezusin dhe dashuria që na mëson na lejon 
të forcojmë raporte miqësie që rrezikojmë ti prishim. Eksperienca që jemi duke bërë na pyet se çfarë 
miqsh duam të jemi dhe sa besojmë në këtë vlerë. Miqësia bashkon zemrat tona, duart tona sepse 
jemi të krijuar për këtë. 
 
SHENJA: dora 
 
VEPRIMI: të kapemi përdore 
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Të kapemi përdore është një shenjë e bukur miqësie. Provo ta bësh, së bashku me të gjithë fëmijët e 
tjerë, me vetëdije për të bërë një gjest të rëndësishëm dhe duke kërkuar, me këtë shtrëngim dore, të 
komunikosh sa dëshirë miqësie është fshehur në secilin prej nesh. 
 
ANGAZHIMI I DITËS: mik i përkryer 
Në këtë ditë provo të kuptosh se çfarë do të thotë të jesh një mik i përkryer. Mund të bësh 
eksperienca, mund të flasësh me shokët e tjerë, mund të reflektosh personalisht... Kur e ke vlerësuar 
mirë shkruaj, mbi murin e mendimeve të rrugës Pal, përshkrimin për mikun tënd të përkryer. 
 
ATI YNE 
 
 

NË LOJË... DREJTËSIA 
Një zgjidhje e vështirë! 

 
Tak! Tak! Ushtrimi për mbrojtjen e fushës së rrugës Pal ndërpritet nga dikush që troket në portë. 
Është Desiderio! Pra, pikërisht tradhtari. Është Desiderio që i kërkon Xhiovanit për të folur, por 
ndërpritet menjëherë nga Xhiovani, për të cilin nuk ka asgjë për të thënë. Desiderio nuk e humb 
mendjen edhe pse zëri i qetë i kapitenit e shpërqendron pak, duke kërkuar të korrigjojë gabimin... dhe 
si kërkesë faljeje dhe shenjë miqësie sjell flamurin kuq e jeshil të Djemve të rrugës Pal të marrë nga 
Franko, i rimarrë nga Ernesti, dhe e grisur përsëri në duart e Ernestit nga vëllezërit Pastzor. Një 
flamur që Xhiovani nuk e do sepse Djemtë e rrugës Pal do të dinë ta marrin me nder. Një falje që 
Xhiovani tashmë është duke e pjekur në zemër, por nuk janë pjekur kohët për të rifutur Desiderio në 
grup, përpara sfidës me Këmishët e Kuqe. Dhe për të shmangur kërkesa të tjera Xhiovani i kërkon 
Desiderio të largohet. Kështu Desiderio, duke mos arritur të bindë se arsyeja e pranisë së tij aty nuk 
ishte nga refuzimi i marrë nga Këmishët e Kuqe, del me kokën ulur nga porta e rrugës Pal. Është hera 
e parë që Xhiovani sillet në mënyrë kaq të ashpër, dhe është gati në pikën për të vrapuar, shtyrë nga 
goditja. Kur u kthye pa gjithë djemtë e tjerë përfshirë nga entuziazmi nga vendimi i marrë dhe 
pozicionimi përballë Ernestit. Edhe një fërshëllimë akustike e Anës mbylli këtë skenë. Pa shumë fjalë 
të gjithë djemtë kanë kuptuar situatën, edhe pa dëgjuar asnjë fjalë nga dialogu ndërmjet Xhiovanit 
dhe Desiderio: sjellja e largët dhe gati e ftohtë nga Xhiovani, refuzimi i shtrëngimit të dorës, e qara e 
Desiderio dhe hapat e tij zvarrë, përpjekja e tij e fundit në pragun e portës për të bindur 
komandantin... gjithçka ishte e qartë. Dhe pasi ka bërë DREJTËSI... tani ushtrimi duhet të vazhdojë. 
 

 
NË LOJË... SKENA 

 
Skena e 13 
Në fushën në Rrugën Pal. Janë të pranishëm të gjithë fëmijët që stimulojnë ushtrimin. Trokasin në 
portë. Hyn Desiderio. 
 
DESIDERIO (i hidhëruar): Përshëndetje Xhiovani. Mund të flasim një moment? Shiko... kam ardhur 
për të thënë... 
(Fëmijët e tjerë ndërpresin njëri pas tjetrit ushtrimin dhe ndalen për të vëzhguar se çfarë ndodh, pa u 
afruar; gjatë gjithë skenës, bëhen diskutime midis tyre duke komentuar atë çfarë ka ndodhur, për të 
shpërthyer në gëzim në fund në çastin kur Desiderio largohet). 
XHIOVANI (duke ndërprerë Desiderio): Ti, këtu, nuk kë më asgjë për të thënë. 
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DESIDERIO: Dëgjo Xhiovani, e di që më keni quajtur tradhtar. 
XHIOVANI (i qetë): Pse përndryshe nuk do të ishe? Të kam parë me sytë e mi. 
DESIDERIO: E di, por ka qenë vetëm një çast dobësie. Tani e kam menduar, jam penduar dhe jam 
kthyer për t’ju thënë... 
XHIOVANI (Duke e ndërprerë akoma, gjithmonë me një mënyrë të vrazhdët): Ajo që do të thuash, 
nuk na intereson; dhe pastaj, si mund të t ‘besojmë, pas asaj që ke bërë? 
DESIDERIO: Besomëni, ju lutem. Për t’ju treguar që jam penduar, ju kam sjellë flamurin... është 
vetëm pak i grisur; po e sillte Ernesti, por ia grisën në duar... 
XHIOVANI: E di. Di edhe që ti, me të tjerët, e ke tallur, kur e kanë hedhur në ujin e ftohtë të liqenit. 
(Ndjehet Ernesti duke u kollitur) Na vjen keq, por nuk mund të pranojmë flamurin sepse duhet ta 
rimarrim me vlerat tona. Ti na ke tradhtuar me Këmishët e Kuqe dhe kam mendimin që edhe ata nuk 
të duam midis tyre; e di që komandanti Franko, mbi të gjitha, është një njeri nderi dhe nuk do të 
pranonte një tradhtar në mes njerëzve të tij. Përkundrazi, jam i bindur që je kthyer tek ne vetëm sepse 
Këmishët e Kuqe nuk të duan më. 
DESIDERIO: Jo, jo nuk është e vërtetë! Nuk jam kthyer për këtë. Jam kthyer sepse jam penduar. Me 
të vërtetë, të jap fjalën e nderit. (I zgjat dorën). 
XHIOVANI (shikon dorën e Desiderio pa e shtrënguar, ul kokën): Më vjen keq Desiderio. Është 
çështje nderi. Ashtu siç nuk pranojmë flamurin, kështu nuk pranojmë as edhe ti që ke tradhtuar dhe je 
përpjekur të na shesësh tek armiku për disa cigare! 
DESIDERIO: Kush ua tha, roja? 
XHIOVANI: Jo, na i kanë thënë shërbimet tona sekrete.. (E afron akoma më shumë tek porta) 
DESIDERIO (bën qaramanin): Dëgjo, Xhiovani... E di që kam bërë një veprim të keq, por jam me të 
vërtetë i penduar, dhe ju kërkoj falje. Mund edhe të pranoj të më hiqni gradën: nëse dëshironi, më 
bëni ushtar të thjeshtë si Ernesti (fillon të qajë). 
XHIOVANI: Të qash nuk shërben, ashtu siç nuk i ka shërbyer Ernestit dhe ai e di; shërben vetëm të 
bësh detyrën tënde dhe t’i zbatosh ato, dhe jo të bësh akte tradhtie. Të kërkoj të largohesh nga kampi 
dhe... të falenderosh që nuk të bëjmë atë që Këmishët e Kuqe i kanë bërë Ernestit. Ai, me sjelljen e 
tij, është mbuluar me nder, ndërsa ti ishe i aftë që të talleshe me të, duke përqeshur shokun tënd që 
mbante lart emrin e Djemve të rrugës Pal. 
DESIDERIO (duke qarë): Të lutem, më jep një mundësi të fundit! 
XHIOVANI: Për herë të fundit... më vjen keq Desiderio, nuk do të ishte e drejtë. Ik. (Desiderio del 
ngadalë, duke qarë. Xhiovani qëndron pak i pavendosur duke vazhduar të shohë jashtë portës, por 
shpejt humbet përqendrimin nga një fërshëllimë e Anës. Djemtë, pas tij, gëzojnë). 
TË GJITHË: Të lumtë Komandat! Rrofsh! Çfarë komandanti të drejtë që kemi...  
MARTINO: Tani po që gjithçka është e qartë! 
ANA: Tashmë... kemi kuptuar diçka! 
XHIOVANI: Nuk mund të bëja ndryshe. Unë do ta falja; por nuk e kam me të,  nuk është çasti i 
duhur. 
ERNESTI: Por mund të mendoje ta ulje në gradë, të paktën do të kishim një ushtar më shumë! 
MARTINO: Jo, jo. Kush na thotë që kjo nuk ishte një tjetër lëvizje prej tradhtari? 
ANA: E drejtë! Ke bërë mirë, Komandant! Është një çështje nderi. 
MARTINO: Tashmë, drejtësia u bë!!! Unë kisha frikë të madhe që do të thyheshe. Edhe me të qarë 
kërkonte të na thyente! 
XHIOVANI: Nuk janë lotët që shërbejnë, mbi të gjitha në prag të sfidës së madhe! 
ERNESTI: Keni të gjithë të drejtë... vetëm që... e dini... një ushtar ose një oficer më shumë në sfidë, 
nuk do të ishte keq... 
ANA: Ernest, nuk është numri që vlen... por vlera. 
MARTINO: Dhe ne do të ndeshemi si luanë! Do t’i bëjmë të gjithë robër. 
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XHIOVANI: Mos ta festojmë fitoren përpara! Mendojmë të ushtrohemi tani. Hajde! Të gjithë në 
vendet e caktuara! 
TË GJITHË: Nën urdhrat e tua Komandant! 
 
 

NË LOJË... GJURMËT 
 
KËNGA: Më prit 
 
PJESA BIBLIKE: 2Cor 5,18-21 
Të gjitha e kanë burimin në Hyjin, i cili na pajtoi me vetvete me anë të Krishtit dhe neve na e besoi 
shërbesën e pajtimit. Sepse Hyji nëpër Krishtin e pajtoi botën me vetvete, duke mos ua numëruar 
njerëzve fajet e tyre e duke na e besuar neve fjalën e pajtimit. Jemi, pra, përfaqësuesit e Krishtit! Hyji 
ju qorton përmes nesh! Ju përbejmë në emër të Krishtit: Pajtohuni me Hyjin! Atë që kurrë nuk bëri 
mëkat, Hyji për ne e bëri mëkat, në mënyrë që në Të ne të bëhemi drejtësi e Hyjit. 
 
KOMENTI: me Zotin nuk jemi kurrë vetëm sepse ai i pari vjen dhe na kërkon. Kur mendojmë se 
Zoti gjykon e mendojmë se e bën për të na urdhëruar, por gjykimi i tij përkundrazi është një veprim 
dashurie drejt nesh sepse është Ai që i pari ka dhënë jetën për mungesat tona. Mendimet e tij nuk janë 
mendimet tona, rrugët e tij nuk janë rrugët tona. Me dashurinë e tij na ka bërë të drejtë. Na ka 
mbyllur në një përqafim të madh për të na mësuar se kështu është drejtësia në përballjet me të tjerët. 
Dashuri dhe falje: kjo është drejtësia e Zotit. 
 
SHENJA: peshorja 
 
VEPRIMI: një përqafim 
Realizo një rreth të vetëm dhe vendos shpatullat në supet e të afërmit, në mënyrë për të realizuar një 
përqafim unik dhe simbolik. 
 
ANGAZHIMI I DITËS: të falim fyerje shpejt 
Në këtë ditë kërko të falësh të paktën një fyerje shpejt. Mbi murin e rrugës Pal, në fund të aktivitetit, 
shkruaj ngjarje që ke falur me të vërtetë. 
ATI YNË 
 
 

NË LOJË... MIRËSIA 
Babai i Desiderio! 

 
Një e trokitur e padurueshme ndërpret Anën, gjatë mbledhjes së jashtëzakonshme të Shoqërisë së 
Mbledhësve të Stukos, për të kërkuar një qortim për Martinin që kishte lënë të thahej stukon 
shoqërore. Një burrë, një zotëri me mjekër është tek dera. Një burrë elegant me syze paraqitet në 
fushën e rrugës Pal: është babai i Desiderio. Pasi mbylli portën, afrohet pranë disa djemve, ndërsa 
Ana vrapon për të thirrur Xhiovanin, me qëllim që të luajnë në fortesën e sharrave. Burri është shumë 
i dëshpëruar sepse djali i tij është përjashtuar nga Djemtë e rrugës Pal dhe do të dijë arsyen. Pa asnjë 
lëkundjeje Martino i thotë se Desiderio është përjashtuar sepse ka tradhtuar dhe ka shkuar me 
Këmishat e Kuqe, një grup tjetër djemsh që frekuentojnë Kopshtin Botanik dhe janë të vendosur të 
marrin këtë fushë për të luajtur me top, meqë në hapësirën e tyre të luash me top është e pamundur. 
Babai i Desiderios tregon sesi djali i tij ishte kthyer në shtëpi duke qarë, dhe pasi e kanë detyruar të 
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thotë të vërtetën, ka rrëfyer që Djemtë e rrugës Pal e akuzojnë për tradhti. Dhe duke qenë se është një 
çështje shumë e rëndësishme ka marrë pallton dhe kapelën për të ardhur dhe për të shikuar më qartë... 
Nëse është e vërtetë, i shkreti djalë! Nëse është e rreme duhet t’i kërkojë falje! Dhe duke qenë se 
asnjëri nga djemtë nuk hapte gojën, njeriu i drejtohet me forcë Martinit duke kërkuar prova të qarta 
që dëshmojnë atë që ka ndodhur. Zëri i babait të Desiderios është i vendosur, deri edhe fyes... dhe 
Martini shënon me gisht drejt Ernesti sepse ai është djali që di gjithçka dhe që e ka duke tradhtuar. 
Por para se zotëria t’i drejtohet me rrëmbim djalit bjond, Xhiovani e ndalon duke e justifikuar 
Erneston për gjendjen e tij shëndetësore dhe për pamundësinë e përgjiges. Por babai i Desiderio nuk 
ka asnjë qëllim të humbasë kohë dhe i drejtohet Ernestit me gisht, duke i kërkuar të vërtetën mbi 
tradhtinë e djalit të tij. Imazhi tjetër na tregon një djalë shumë të sëmurë, por me një zemër të mirë 
dhe të pastër për të kuptuar se nëse do të kishte thënë të vërtetën, Desiderio do të ishte rrahur me 
dhunë. “Jo, Desiderio nuk është një tradhtar!”. Burri merr frymë lirisht... anëtarët e Shoqërisë së 
Mbledhësve të Stukos mbeten gojëhapur. Midis kënaqësisë së babait, që nuk kishte menduar kurrë 
për të birin si tradhtar, shfaqet kërkesa e Ernestit për të shkuar në shtëpi. Shoqërohet në shtëpi nga 
Xhiovani, ndërsa, në një gjendje të keqe me temperaturë, shikon të atin e Desiderio dhe i duket sikur 
sheh profesorin e shkollës. Një dhimbje e madhe përshkruan zemrën e djalit, ndërsa vazhdon të 
përsërisë që emri i tij është shkruar gabimisht me shkronja të vogla mbi regjistrin e Shoqërisë të 
Mbledhësve të Stukos, sepse e gjykuan gënjeshtar dhe tradhtar. Tashmë, në shkronja të vogla 
pikërisht emrin e tij dhe pikërisht tani që kishte dhënë prova të mëdha MIRËSIE! 
 
 

NË LOJË... SKENA 
 
Skena e 14 
Në fushën në Rrugën Pal. Janë të pranishëm të gjithë fëmijët; Xhiovani dhe dy fëmijët e zgjedhur në 
fillim luajnë mbi disa kuti druri; Ana, Martini, Françeska, Ernesti janë në asamblenë e Shoqërisë së 
Mbledhësve të Stucco. 
 
ANA: Është diçka e pa parë ndonjëherë Martino! Je president prej shumë pak kohësh dhe ke lënë 
tashmë stukon të thahet! E di çfarë ke bërë? 
MARTINO: Më falni, por në këto ditë kanë ndodhur shumë gjëra! 
ANA: Nuk është arsye kjo! Propozoj një dënim në regjistrin e Shoqërisë së Mbledhësve të Stukos! 
(Dëgjohet një e trokitur në derë. Fëmijët dridhen). Ernesti shkon të shohë! 
ERNESTI: Mund të jenë tashmë ata? 
ANA (e nevrikosur): Çfarë thua! Nuk janë aq budallenj sa të vijnë të trokasin dhe të kërkojnë leje për 
tu futur! 
ERNESTI (hap dhe derën dhe e mbyll): Është një njeri elegant me mjekër që dëshiron të flasë me 
Komandantin. 
ANA (duke bërtitur): Xhiovana! Hajde këtu, është një burrë me mjekër që të kërkon! 
XHIOVANI (mbi një kuti dërrase): Një burrë me mjekër që dëshiron të flasë me mua? E kush do të 
jetë? Është i moshuar? 
ERNERSTI (duke u ngritur zërin për tu dëgjuar): Uhm... Duket një zotëri rreth të dyzetave... të 
themi që mund të jetë babai ynë... 
XHIOVANI: Beh, lëre të hyjë (Ernesti shkon ta hapë). Mos është ndonjë nga sharrat i dërguar nga 
Desiderio për të na larguar! 
MARTINO: Ose ndonjë që vjen për të na spiunuar! Nëse kanë mundur të blejnë rojen deri me cigare, 
nuk duhet të çuditemi për asgjë. 
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ANA: Por kështu nuk vlen! Nëse ndërhyjnë të rritur atëherë nuk është më lojë! Nuk është më e 
drejtë! 
ERNESTI (hyn, i ndjekura nga një zotëri me mjekër. Në këtë kohë Xhiovani ka arritur të tjerët 
(djemtë): Ja Zotëri, është ai Komandanti i Djemve të rrugës Pal, President Xhiovani. 
BABAI DESIDERIOS (ecën përpara): Kënaqësi (shtrëngon dorën) ju lutem të më falni nëse vij t’ju 
shqetësoj në lojrat tuaja dhe në asamblenë tuaj. Unë jam babai i Desiderios (të gjithë djemtë me fytyra 
të ndryshme). E di që djali im është përjashtuar nga grupi juaj dhe më vjen shumë keq......... dua të di 
arse… 
MARTINO: Është faji i tij! Desiderio është përjashtuar sepse ka tradhtuar dhe ka kaluar nga 
Këmishat e Kuqe, një grup tjetër që frekuentojnë Kopshtin Botanik dhe që duan të marrin këtë Fushë 
për të luajtur me top meqenëse në hapësirën e tyre nuk mund të luhet! 
BABAI DESIDERIOS: Por ai më thotë që do të rrijë me ju, e kam lënë në shtëpi duke qarë dhe të 
dëshpëruar! Më trembi, mendova se kishte ndodhur diçka e rëndë... pastaj... e detyrova të më thoshte 
të vërtetën dhe më tregoi që është akuzuar nga ju si tradhtar. Është e vërtetë që Desiderio ka 
tradhtuar? 
(Asnjë nuk flet, ndehet vetëm kollitja e Ernestit) 
Dëgjoni, ju kërkoj të përgjigje ju lutem. Unë nuk dua të ndërhyj në gjërat tuaja, nëse doni që ai mund 
ose nuk mund të vijë me ju, por më intereson të di nëse djali im ka qenë me të vërtetë një tradhtar dhe 
i poshtër. Është një jo e ndershme që ndëshkohet për këtë nëse është e vërtetë, dhe ju ma pohoni. Do 
të mendohem unë për dënimin e merituar... përndryshe ndonjëri nga ju duhet t’i kërkojë të falur. 
(Ndërkaq Xhiovani i afrohet Ernestit, i shqetësuar për shëndetin e tij) 
ERNESTI: Jo, këtë jo (vazhdon të kollitet gjithnjë e më shumë). 
XHIOVANI: Çfarë ke Ernest? Ndjehesh keq? 
ERNESTI: Jo, mos u shqetëso, më duket se kam pak temperaturë (vazhdon të kollitet) 
MARTINO: Kërkoja Ernestit, ka qenë ai që e ka zënë në flagrancë! Shiko është ai atje! 
BABAI DESIDERIOS: Ah, kështu ti je Ernesto, djaloshi për të cilin më foli im bir...nga ajo që më 
tregoi ti duhet të dish gjithçka, (me inat) duhet të më japësh prova për tradhtinë e tij... Fol atëherë! 
XHIOVANI: Atë duhet ta lini të qetë. Nuk është mirë, nuk mund të përgjigjet pyetjeve tuaja. 
BABAI DESIDERIO: Tani nuk më intereson (drejton gishtin nga Ernesti) Dua të di të vërtetën: djali 
im ka qenë apo jo tradhtar? 
ERNESTI (shikon një moment shokët dhe Xhiovanin, pastaj i sigurt): Jo, Desiderio nuk ka qenë as 
tradhtar as i poshtër! (Dhe fillon të kollitet shumë. Fëmijët e shikojnë të habitur për gënjeshtrën që 
tha). 
BABAI DESIDERIO (i buzëqeshur): E thoja unë që djali im nuk mund të jetë një tradhtar! Ndoshta 
do të jetë rasti që t’i kërkoni falje! Mirupafshim (burri del). 
MARTINO: Ernest! Je një gënjeshtar! Duhet të përjashtohesh nga Shoqata! 
XHIOVANI: Qetësi! Ishte vetëm i mirë, nuk donte që Desiderio të dënohej! 
ERNESTI (në gjendje të rëndë): Më fal profesor. 
XHIOVANI: Profesor?!? 
ERNESTI: Mund të shkoj në shtëpi? Nuk ndihem mirë (është gati për të rënë). 
XHIOVANI (përqafon Ernestin për ta mbajtur): Shkojmë Ernest, të shoqëroj unë. Ti ke temperaturë 
të lartë! Je duke rënë në kllapi! 
ERNESTI (në kllapi, ndërsa del nga fusha me Xhiovanin): Nuk është e drejtë që emri im të shkruhet 
me shkronja të vogla në regjistrin e Shoqërisë së Mbledhësve të Stukos! Në shkronja të vogla! E dini 
çpo bëni?!? Unë jam një njeri i ndershëm! Nuk është e drejtë! (qan) 
XHIOVANI: Rri i qetë Ernest, emri yt është fshirë... ikim në shtëpi tani, duhet të shtrihesh në shtrat. 
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NË LOJË... GJURMËT 
 
KËNGA: Të jetosh jetën 
 
PJESA BIBLIKE: Ef 5,8-14 
Po, dikur ishit errësirë, por tani jeni dritë në Zotërinë. Jetoni porsi bij të dritës. Fryti i dritës është: 
mirësia, drejtësia, e vërteta – vendosuni të bëni çka i pëlqen Hyjit! Mos kini pjesë në veprat e 
pafrytshme të errësirës, por përkundrazi, më mirë zbuloni! Sepse veprat që këta njerëz i bëjnë 
fshehtazi është turp edhe të fliten! E çdo gjë që zbulohet, del në dritën e vërtetë të veten, sepse çdo 
gjë që është e zbuluar, është dritë. Prandaj thotë: “Zgjohu ti që fle, ngitu nga të vdekurit, dhe do të të 
shndrisë Krishti”! 
 
KOMENTI: kush përmbush të mirën nuk duhet kurrë të fshihet sepse veprimet e tij janë në dritën e 
diellit dhe të gjithë mund ti shohin. Ky princip është në bazë të mirësisë, edhe pse shpesh preferohet 
të tregohet gjërat e këqija sesa ato të mira, sepse bëjnë më shumë lajm! Paolo nënvizon thirrjen tonë 
mirësisë që bëhet si një veshje drite. Edhe në pagëzim kemi marrë dritën e Krishtit që na thërret të 
jemi bijtë e dritës; sikur themi: “Jemi mirë brenda!” 
 
SHENJA: qiri i ndezur 
 
VEPRIMI: përkëdhelje 
Mendo të paktën tre persona të cilët i do me të vërtetë shumë. Thërriti, dhe kërko ti takosh përpara se 
dita të jetë mbyllur. Secili prej tyre sot meriton përkëdheljen tënde. Mos harro etapat e ndryshme për 
të hyrë në kishë; mund të ndodhë që ti mund të bësh përkëdhelje edhe në një kryq. 
 
ANGAZHIMI I DITËS: mblidh gjërat e mira që ke bërë gjatë ditës 
Në këtë ditë në qendër të mendimeve tona duhet të jenë gjërat e bukur që kemi bërë, ndërsa gabimet i 
vëmë mënjanë, situata të trishtuara dhe plagë. Shkruaj mbi murin e rrugës Pal dy kolona, një e 
shënuar lart me një “+”, poshtë së cilës do të shkruhen 10 veprime të mira të bëra sot, dhe tjetra me 
një “-“, poshtë së cilës, vetëm për sot, gabimet që do të jenë 5. 
 
ATI YNË 
 
 

NË LOJË   VËLLAZËRIA 
Një ushtar i ri dhe i thjeshtë! 

 
Në orën 14 fiks, siç ishte parashikuar, Xhiovani hyn nga porta e rrugës Pal dhe gjen të gjithë fëmijët 
gati për të luajtur dhe për të sfiduar çdo kundërshtar. Të gjithë përveç Ernestos, një ushtar i thjeshtë i 
cili ishte i detyruar të qëndrojë në shtrat për shkak të temperaturës. Një ndjenjë bashkimi dhe 
vëllazërie përshkruan të gjithë fushën. Xhiovani mbledh fëmijët për t’u thënë që nga sot do të mbajë 
gradën gjeneral duke qënë se ka luftuar kundër Këmishë Kuqëve. Në pak minuta i ashtuquajturi 
Gjeneral Xhiovani, u kujton ushtarëve të tij pikat thelbësore të planit të mbrojtjes së fushës së rrugës 
Pal, emëron Martinin si ndihmësin e tij në fushë në vend të Ernestit, i cili paraqitet me një trombë 
tunxhi të blerë me shpenzimet e Shoqërisë së mbledhësve të Stukos ,…një trombë të bukur për 
mbërritjen e armikut, së dyti, për të urdhëruar sulmin dhe së treti, për të thirrur të tjerët në mbledhjen 
që bën gjenerali. Dhe pikërisht kur bëhen provat, vëzhguesit e ulur ne gardhin afër thërrasin me zë të 
lartë Xhovanin për ardhjen e një gruaje e cila mbante në duar një letër. Do të jetë një Këmishë Kuqe i 
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veshur si grua që ka ardhur të qëllojë? Pas një bashkëbisedimi të hollësishëm, vëzhguesi konfirmon 
që bëhet fjalë për një grua prej mishi dhe kocke që do të hyjë në fushë. Me letrën në dorë i drejtohet 
Xhiovanit duke i dorëzuar një mesazh të shkurtër zyrtar nga ana e Desiderio... një zarf me shumë 
fletë, për fat të numëruar nga të gjitha llojet e fletave dhe formave. Midis kësaj surprizë Xhiovani 
fillon të lexojë letrën “I dashur Xhiovani dua të bëj një përpjekje të fundit përpara se marrëdhëniet 
tona të ndërpriten në mënyrë përfundimtare. Ndihem në këtë çast vërtet shumë në faj dhe për faktin 
se ju nuk e meritonit një trajtim të ngjashëm nga ana ime, veçanërisht pasi kemi parë sesa me bujari e 
keni trajtuar babain tim, përpara së gjithash Ernestos, i cili nën çmimin e kundërshtimit, ka mohuar 
tradhtinë time. Babai ka qenë shumë i gëzuar dhe i lumtur që djali i tij nuk është tradhtar, dhe për të 
më shpërblyer më ka blerë një libër të Gulio Verne që prej shumë kohësh dëshiroja… dhe unë 
mendova menjëherë t’ia sillja si dhuratë Ernestos. Kam menduar këto ditë rreth gabimit tim dhe dje 
në drekë kam shkuar në kopshtin Botanik me qëllimin për të gjetur diçka që mund t’ju shërbente. 
Pasi erdha nga kopshti u ula poshtë një peme në të cilin Ernesti kishte kaluar një pasdite të tërë dhe 
zbulova sesi Këmishë Kuqët më mbajnë më shumë si një spiun sesi shok… dhe kjo më bën shumë 
krenar sepse un ndihem ende një fëmijë i rrugës Pal. Pastaj dëgjova që nuk do të vijnë sot në fushë 
por nesër. I dashur Xhiovani, tani nuk më mbetet gjë tjetër veçse të them që gjithçka që kam shkruar 
është e vërtetë, mos mendo së është gënjeshtër dhe se dua të mashtroj për t’u bërë nder Këmishë 
Kuqëve. Të kam shkruar gjithë këtë sepse dëshiroj të meritoj faljen tuaj dhe të kthehem me ju. Do të 
jem një ushtarë besnik i thjeshtë. Më bëj të ditur nëpërmjet kësaj gruaje që është në shërbim të 
familjes time nëse mund të kthehem me përulësi bashkë me ju dhe të shijoj Vëllazërimin tuaj”. Sytë e 
Xhiovanit lagen për disa çaste dhe pastaj pa asnjë hezitim u drejtohet të tjerëve duke i kërkuar një 
mendim. Dhe zemra e sinqertë dhe e thjeshtë e djemve, zemra e vëllazërisë shprehet menjëherë në 
sensin pozitiv. Dhe sa hap e mbyll sytë ja Desiderio… i lajmëruar nga gruaja, hyn në fushën e rrugës 
Pal, ndërkohë që Xhiovani e fton Desiderio të flasë rreth gabimit të tij. Nëse ai kërkon të falet, do të 
falet dhe asnjë nuk do t’i kujtojë fajin dhe gabimet... çështja është mbyllur. Desiderio …nga sot jo 
tradhtar por ushtar i thjeshtë i lumtur. 
 
 

NË LOJË... SKENA 
 
Skena e 15 
Fusha e Rrugës Pal, janë të pranishëm fëmijët që luajnë luftash, mungojnë vetëm Xhiovani dhe 
Ernesti që hyjnë pas pak. Një zile bie në orën 2 të drekës. 
XHIOVANI: (sapo hyn në skenë fëmijët pushojnë së luftuari dhe ulen afër tij): Jam shumë i kënaqur 
që ju gjej këtu në orën fiks. Ju lumtë djema! Siç e dini sot është një ditë e rëndësishme. Ushtria jonë 
është në gjendje emergjence, kështu që do t’ju shpreh një propozim; të lë kualifikimin tim si 
president për të marrë atë të gjeneralit të të gjithë forcave të armatosura. Ka pyetje? 
ANA: Po pyetje për emërimin jo . .por …  
XHIOVANI: më thuaj Ana, pa frikë. Duhet të jemi të sinqertë me njeri –tjetrin. 
ANA: Po ja duke parë që... do ishte bukur  nëse ne do të merrnim një dhuratë të vogël, të paktën një 
oborr më tej që të justifikonim emërimin tënd si gjeneral.... 
XHIOVANI: Më duket e drejtë ndërhyrja jote, madje ju kërkoj falje që nuk e kam menduar këtë (I 
drejtohet Anës dhe Franceskës) Ju emëroj kapitene të operacionit. Ti Ana do të drejtosh operacionet 
e pjesës së Rrugës Pal, ti nga ana e druve. Ndërsa ti Martino duhet të më ndihmosh. E dini për 
sëmundjen e rëndë të ushtarit tonë Ernest, kështu që Martino do ta zëvëndësojë duke qenë ndihmësi 
im. Martin e bëre atë që të kërkova? 
MARTINI: Sigurisht Gjeneral! Me të gjithë kapitalin e Shoqërisë së bledhësve të bronzit, kam blerë 
këtë trombë. Ja. 
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XHIOVANI: Shumë mirë. Tani rikapitullojmë planin tonë të mbrojtjes, dhe trombeta do të na 
shërbejë për të dhënë  tre sinjale: e para për të lajmëruar ardhjen e armikut; e dyta për të vënë në 
rregull ushtrinë dhe e treta për të thirrur të gjithë rreth meje. Bëjmë një provë! 
FRANÇESKA: (që ka ndenjur si rojtare në fund të portës në fund) Gjeneral! Është një grua që po 
vjen drejt nesh! Është veshur si shërbëtore. Ka një letër në dorë. 
MARTINI: Mendoj se është një Këmishë Kuqe që është veshur si grua dhe ka ardhur të spiunojë. 
FRANÇESKA: Jo është një grua prej vërteti. Ja po vjen! 
XHIOVANI: (i afrohet gruas që hyn) Mirëdita zonjë. Me se mund tju ndihmojmë? 
GRUAJA: Më ka dërguar zoti Desiderio ...(djemtë e tjerë shfaqin mosbesim) 
XHIOVANI: Dhe çfarë do akoma nga ne ? 
GRUAJA: më ka dërguar me urgjencë ti sjell këtë letër kapitenit. Jeni ju? 
XHIOVANI (duke e përshëndetur): Tani jam gjeneral! 
GRUAJA: Mbajeni. Desiderio më ka kërkuar të pres këtu derisa ta lexoni dhe të mos iki që këtu pa 
marrë një përgjigje nga ju. 
XHIOVANI: (merr letrën në dorë dhe fillon të lexojë me zë të lartë) 
“I dashur Giovani dua të bëj një përpjekje të fundit përpara se marrëdhëniet tona të ndërpriten në 
mënyrë përfundimtare. Ndihem në këto çaste vërtet shumë në faj dhe për faktin se ju nuk e meritonit 
një trajtim të ngjashëm nga ana ime, veçanërisht pasi kemi parë sesa me bujari e keni trajtuar babain 
tim, përpara së gjithash Ernesti, i cili nën çmimin e kundërshtimit, ka mohuar tradhtinë time. Babai 
ka qenë shumë i gëzuar dhe i lumtur që djali i tij nuk është tradhtarë, dhe për të më shpërblyer më ka 
blerë një libër të Gulio Verne që prej shumë kohësh dëshiroja… dhe unë mendova menjëherë t’ia 
sillja si dhuratë Ernestos. Kam menduar këto ditë rreth gabimit tim dhe dje në drekë kam shkuar në 
kopshtin Botanik me qëllimin për të gjetur diçka që mund t’ju shërbente. Pasi erdha nga kopshti u ula 
poshtë një peme në të cilin Ernesto kishte kaluar një pasdite të tërë dhe zbulova sesi Këmishë Kuqët 
më mbajnë më shumë si një spiun sesi shok… dhe kjo më bën shumë krenarë sepse unë ndihem ende 
një fëmijë i rrugës Pal. Pastaj dëgjova që nuk do të vijnë sot në fushë por nesër. I dashur Xhiovani, 
tani nuk më mbetet gjë tjetër veçse të them që gjithcka që kam shkruar është e vërtetë, mos mendo së 
është gënjeshtër dhe se dua të mashtroj për t’u bërë nder Këmishe Kuqëve. Të kam shkruar gjithë 
këtë sepse dëshiroj të meritoj faljen tuaj dhe të kthehem me ju. Do të jem një ushtar besnik i thjeshtë. 
Më bëj të ditur nëpërmjet kësaj gruaje që është në shërbim të familjes time nëse mund të kthehem me 
përulësi bashkë me ju dhe të shijoj Vëllazërimin tuaj. Nëse do të më pranoni unë jam dy hapa larg 
jush në fushë duke pritur të bashkohem me ju dhe të luftoj deri në vdekje . 
(moment heshtje, shikimet e djemve dhe vajzave takohen) 
GRUAJA: Ju lutem bëjeni këtë gjest bujarie. Shikoni unë zotërinë e njoh shumë mirë, nuk është i keq 
… i ka bërë mirë mënyra sesi ju e keni trajtuar; ka qenë një mësim që as prindërit nuk kanë mundur 
t’ia japin… jua them unë, që e kam parë të lindë dhe të rritet. Në fillim ishte kapriçoz kjo nuk i 
shkonte, kjo tjetra nuk i pëlqente … tani nuk di si t’jua them është bërë një tjetër njeri. 
XHIOVANI: Kapitene Ana dhe Martini dua të dëgjoj mendimin tuaj në fillim … përpara se të 
vendos. 
ANA: Unë them po... një djalë i keq nuk përulet kështu... 
MARTINI: Unë nuk kam kundërshtime... 
XHIOVANI: Dukë dëgjuar mendimin e këshilltarëve të mi të sfidës së Rrugës Pal, unë gjeneral 
Xhiovani vendos që Desiderio mund të kthehet midis nesh. 
GRUAJA : OH faleminderit, faleminderit Gjeneral. Po shkoj ta thërras menjëherë. (gruaja del) 
XHIOVANI: Sigurisht që Desiderio do të emërohet një ushtar i thjeshtë ashtu siç ai ka kërkuar. Të 
jetë e qartë: ajo që ka kaluar, ka kaluar. Është e ndaluar të flitet për atë që ka ndodhur. Desiderio ka 
kërkuar një provë dhe ne do t’ia japim pa ia përplasur në fytyrë atë që ka ndodhur. (dëgjohen zhurma: 
Desiderio hyn në fushë, ndalon dhe qëndron në distancë) 
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DESIDERIO (i buzëqeshur): Zoti President! 
ANA (i sugjeron me zë të ulët) Tani është Gjeneral! 
DESIDERIO: Zoti Gjeneral!, ja ku jam (dhe e përshëndet) 
XHIOVANI: Mirë se u ktheve Desiderio. Nga sot do të jeni në gatishmëri. Ti do të jesh një ushtar i 
thjeshtë, do të mbash gradën e ushtar Ernestit. 
DESIDERIO: (gjithmonë i buzëqeshur) Faleminderit Gjeneral! Jam ushtari më i lumtur në botë! 
 

 
NË LOJË... GJURMËT 

 
KËNGA: Lëvdojmë zotin tonë  
 
PJESA BIBLIKE:  RM 12, 9-16  
Dashuria le të jetë e çiltër. Ikni me urrejtje veprave të këqija e ndiqni veprat e mira! Doni njëri-tjetrin 
me dashuri vëllazërore! Prini njëri-tjetrit duke nderuar shokun më parë e më tepër! Një kujdesim të 
tjerëve të jeni të shpejtë, në shpirt të nxehtë; Zotit shërbeni! Në shpresë jini të gëzueshëm, në 
vështirësi të durueshëm, në uratë të qëndrueshëm! Ndihmoni të krishterët që kanë nevojë, ushtroni 
mikpritjen! Bekoni shpëtuesit tuaj! Bekoni e mos i nëmni! Gëzohuni me ata që gëzojnë, qani me ata 
që qajnë! Jini në përkim me njëri-tjetrin! Mos dëshironi nderë të larta, përkundrazi t’ju tërheqin ato të 
përvujtat! Mos ia mbushni mendjen vetes se jeni të urtë! 
 
KOMENTI: aktivitetet që po bëjmë shprehin tashmë një vëllazëri sepse na bëjnë të mendojmë edhe 
për ato sjellje që na kujton Pali dhe që dallojnë të krishterët, siç është gëzimi, përulësia, ndjenjat e 
përbashkëta. Këto sjellje na mbajnë të bashkuar si një fuqi tërheqëse rreth vetes. Bashkohemi në një 
përqafim që na kujton fenë tonë dhe na bashkon në përkatësinë tonë me Zotin. 
 
SHENJA: magnet 
 
VEPRIMI : përqafimi  
Nëse nuk ke një ditar pak a shumë personal do të kesh me siguri një bllok shënimesh ose një ditar 
shkollor. Në ditën e sotme shkruaj të gjitha situatat në të cilën ke qenë përqafuar ose ke përqafuar një 
person (si psh gjesti i përshëndetjes, për të bashkëndarë ndjenjat etj.)  
 
ANGAZHIMI I DITËS: të bashkëndajmë merendën  
Në këtë ditë në të cilën të është kërkuar të bashkëndajmë merendën me shokët, shkruaj në murin e 
rrugës Pal emrat e shokëve me të cilët kë bërë këtë bashkëndarje. 
 
ATI YNË 
 
 

NË LOJË...RESPEKTI! 
Deklarimi i sfidës 

 
Xhiovani dhe Martini sëbashku bisedojnë me zë të ulët për të përcaktuar detajet e fundit të mbrojtjes. 
Pa pritur zilja që ndodhet në krye të gardhit jep alarmin. 2 Këmishë Kuqët po i afrohen portës së 
Rrugës Pal. Janë 2 vëllezërit Pastzor me një flamur të bardhë dhe me qëllimin për të biseduar. 
Xhiovani dhe Martino hapin derën ndërsa djemtë po afrohen. Skena e mëposhtme është shumë 
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interesante sepse 4 djemtë bisedojnë njëri më tjetrin sikur të ishte me të vërtetë një ceremoni 
luftarake, me formalitet dhe formë të prerë. Qëllimi i këtij takimi është deklarimi i sfidës së hapur që 
Këmishë Kuqët duan t’u bëjnë djemve të Rrugës Pal më deklarimin e saktë të orës dhe ditës së 
sulmit. Jo vetëm kaq por përcaktohen edhe rregullat e sfidës midis 2 skuadrave, në mënyrë që të 
gjithë mund t’i respektojnë, duke i njohur mirë: 1. Duhet trajtuar si një sfidë besnike që nuk duhet të 
degjenerojë në mënyrë vulgare. 2. Janë të lejueshme 3 mënyra për të sfiduar duke përdorur bomba të 
mbushura me tallazh ose ujë, duke luftuar trup më trup. 3. Kush prek dhe bie në tokë me supe, duhet 
konsideruar fitues dhe nuk mund të përballojë më asnjë luftëtar, por do të mund të vazhdojë të drejtën 
për të luftuar në dy mënyrat e tjera. 4. Në asnjë mënyrë nuk duhet lënduar njeri, sidomos në zotërimin 
e lojtarëve. 5. Nuk lejohet që një njeri i vetëm të sulmohet nga 2 të tjerë. 6. Skuadrat ndërkohë mund 
të luftojnë njëra kundër tjetrës pa u shqetësuar nga kapaciteti numerik. Pastaj... surpriza finale është e 
paimagjinueshme. 2 vëllezërit Pastzor kërkojnë të dinë adresën e banimit të Ernestit, sepse duan të 
shkojnë ta takojnë për ti bërë nderimet dhe për ti uruar shërim të shpejtë nga ana e komandantit të 
tyre Franko. Po, pikërisht kështu. Me një ndjenjë respekti vërtet shpresuese, dy Këmishë Kuqët 
shkojnë të takojnë të voglin Ernest dhe përveç ti sjellin urimet nga kapiteni i tyre Franko, 2 vëllezërit 
Pastzor gjenë rastin ti kërkojnë falje për “sekuestrimin” e famshëm që i kishin bërë Ernestos. Me një 
buzëqeshje prej një të sëmuri dhe me një keqardhje që s’mund të marrë pjesë në sfidë, mbyllet ky 
takim midis një heroi të vogël dhe kokëfortëve Këmishë Kuq. Është e kotë të themi pastaj se 
menjëherë pas kësaj, 2 vëllezërit nuk mundën të refuzonin për një filxhan prej çokollate të nxehtë të 
ofruar nga mamaja e Ernestit. “Jo faleminderit!” ajo që i kemi bërë Ernestit nuk na lejon që të marrim 
këtë çmim. “Përpara marsh! Sfida sapo ka nisur! 
 
 

NË LOJË... SKENA 
 
Skena e 16 
Në fushën e rrugës Pal janë të pranishëm të gjithë përveç Ernestit. Skena e dytë do të s’postohet në 
dhomën e Ernestit; këshillohet që kjo pjesë të bëhet në fund të audiencës që të jenë të gjithë 
pjesëmarrësit e kampit veror. Në fillim fëmijët e rrugës Pal janë fshehur pas oxhaqeve të drurit, janë 
duke luajtur dhe vrapuar. Në kullën më të afërt, në portë është Ana që dallon në largësi. Xhiovani 
dhe Martino janë në qendër të skenës. 
XHIOVANI: Gjithçka e qartë Martino? Nëse ndonjë gjë nuk është e qartë ...... 
ANA: (i ndërpret me një fishkëllimë): Gjeneral! Armiku në dukje (të gjithë në gatishmëri). 
XHIOVANI (Desiderio): Tradhtarë, ke tradhtarë përsëri! Kishe thënë që nuk vinin sot! 
DESIDERIO (I sinqertë): Jo nuk është e mundur … ka një ngatërrim: kanë ndryshuar plan! 
MARTINO (afrohet afër Anës): Janë Këmishë Kuqët ... por një minutë janë vetëm 2, janë vetëm 2 
Pasztor dhe kanë ngritur një flamur të bardhë! 
DESIDERIO: E shikoni që nuk kanë ardhur për luftë ?!? 
PASZTOR 1 (nga jashtë skene): Komunikim për djemtë e Rrugës Pal! Komandanti Franko dërgon 2 
njerëz të Këmishë Kuqve për të biseduar. 
XHIOVANI (I drejtohet Anës): Zbrit nga atje, lëri të hyjnë. Ti Martin eja afër meje. (DESIDERIO) 
Më fal por edhe ti duhet ta kuptosh se nuk është e lehtë të besosh menjëherë. Më fal për pak më parë. 
PASZTOR 1 (sapo hyn): Duam të flasim me komandantin e rrugës Pal. 
MARTINO: Ky është komandanti jonë: Gjeneral Xhiovani. 
PASZTOR (përshëndet): Përshëndetje, jemi dërguar si ambasadorë për t’ju prezantuar një sfidë të 
Komandatit tonë Franko, komandant i Këmishë të Kuqe. 
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PASZTOR: Jemi këtu sepse duam që sfida jonë të jetë e hapur dhe reale, nuk duam të bëjmë asgjë të 
fshehur. Për këtë kemi vendosur të caktojmë edhe orën në të cilën do të godasim fushën e rrugës Pal, 
do të jetë saktësisht në orën 2 e 30 të së nesërmes. 
XHIOVANI: Faleminderit do të pranojmë sfidën. Në emër të djemve të rrugës Pal, dua të jetë e qartë 
një gjë: sfida nuk duhet të jetë një mashtrim. Është çështje respekti! 
PASZTOR: Jemi dakort dhe duam t’ju japim edhe një rregull. 
XHIOVANI: Propozojmë tre tipe sfidash: luftë më bomba prej tallazhi, bomba me ujë ose luftë trup 
me trup. 
PASZTOR: Shëno vëlla (i drejtohet tjetrit). Cilat janë kushtet e luftës trup me trup? 
XHIOVANI: Shpjegoj që kush rrëzohet me shpinë ose me shpatulla në tokë, duhet të konsiderohet 
fitues. Nuk mund të vazhdojë më luftën, por mund ta bëjë këtë me dy mënyrat e tjera. 
PASZTOR 2: S’kemi asnjë kundërshtim. 
XHIOVANI: Do donim pastaj të respektohej një rregull themelor; në asnjë mënyrë askush nuk duhet 
të lëndohet. Duhet të bëjmë shumë kujdes gjatë luftës dhe të mos lejojmë që një djalë i vetëm të 
lëndohet nga dy të tjerë. Ndërkohë që skuadrat mund të luftojnë njëra kundër tjetrës pavarësisht nga 
numri i lojtarëve. Ne jemi gati. Ju si mendoni? 
PASZTOR 2: Shumë mirë, do donim t’ju kërkonim në emër të komandantit tonë Franko, vetëm një 
gjë të fundit; ai dëshiron të ketë lajme për Erneston, sepse i kanë thënë që është sëmurë. Një 
delegacion do donte të shkonte për t’i bërë nderimet, sepse kur erdhi tek ne është sjellë në mënyrë të 
shkëlqyer dhe ne i respektojmë armiqtë që dinë të jenë ushtarë kaq me vlera. 
PASZTOR 1: Pastaj unë dhe vëllai im duam t’i kërkojmë falje për “sekuestrimin”. 
XHIOVANI: Ah, jeni ju! Shumë mirë më vjen mirë që ju pashë në fytyrë. Është e drejtë t’i kërkoni 
falje Ernestit. Banesa e tij është në rrugën Rakos nr 3. Nuk kam gjë për të thënë. 
PASZTOR 1: As ne! Përpara Marsh! 
(Vëllezërit Pasztor ecin drejt portës dhe dalin nga fusha pastaj afrohen drejt Ernestit që është në 
fund bashkë me nënën e tij. Me rënien e ziles nëna i afrohet Këmishë Kuqëve dhe bën një bisede me 
ta dhe pastaj afrohet afër djalit të saj) 
NËNA: Ernest dëgjo je zgjuar? Kanë ardhur dy djem. Nuk e kuptova mirë se… nga veshja më duket 
se janë Këmishë Kuqët … 
ERNESTI (zgjohet menjëherë): Alarm! Alarm! Kanë ardhur armiqtë tanë. 
NËNA: Por kanë ardhur të takojnë … 
ERNESTI: Atëherë nuk ka filluar akoma sfida? 
NËNA: Mesa di unë akoma jo, janë të çarmatosur, kanë ardhur vetëm të përshëndesin një moment. 
Ernesti: Mirë, lëri të  hyjnë atëherë, do kenë ardhur për të më sjellë deklaratën e sfidës. 
NËNA  duke dalë): Oh zot i madh ...sfida, armiqtë... 
PASZTOR 2 (duke hyrë): Ernest kam ardhur të takoj për të sjellë urimet e një shërimi të shpejtë dhe 
të lumtur nga ana e gjithë Këmishë Kuqëve! 
ERNESTI: Oh faleminderit nga zemra. Të them të drejtën prisja deklaratën e sfidës! 
Pasztor i dytë: Ah e kemi bërë. Është parashikuar për në orën 2 e 30 të së nesërmes. 
ERNESTI: Sa keq që s’mund të jem! Mama mund të marr pjesë edhe unë? Si thua? 
NËNA: Bir, me temperaturën që ke do të ishte një çmenduri... thuajani edhe ju! 
PASZTOR 1: Sigurisht Ernest, përpara shëndetit, pastaj loja, edhe pse do doja që ti të ishe në fushë: 
na bën mirë të shohim luftëtar të zotë dhe guximtar. Më besoni zonjë, ju duhet të jeni krenar që keni 
një djalë të tillë kaq të zotin (Nëna përqafon Erneston) 
PASZTOR 1: Ne të kërkojmë të falur nëse të kemi tallur, veçanërisht në rastin e “Sekuestrimit”. Ishte 
një veprim i keq. 
Ernesti: Por unë ju kisha falur tashmë… ne djemtë nuk duhet të mbajmë kurrë inate pavarësisht 
vështirësive apo atyre që shpresojmë. 
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PASZTOR 2: Faleminderit Ernest. Ne nuk po ju shqetësojmë më, urime nga zemra edhe një herë. 
NËNA (i shoqëron afër portës); Ju falënderoj për vizitën dhe fjalët e mira që i keni thënë djalit tim! 
Nëse më lejoni dua t’ju ofroj një filxhan me çokollatë... 
PASZTOR 2: Faleminderit zonjë, zëre se e pranuam, por jemi këtu vetëm në shenjë nderimi për 
djalin tuaj, Ernestin. Nuk kemi të drejtë të pimë asgjë. Për këtë në shenjë mirënjohje, refuzojmë. Dhe 
tani përshëndeteni ushtar Ernestin nga ana e djemve të rrugës Pal! 
 
 

NË LOJË... GJURMËT 
 
KËNGA: Eja shpirti i shenjt  
 
PJESA BIBLIKE: Rm 8,14-18 
Sepse bijtë e Hyjit janë ata, të cilët i udhëheq Shpirti i Hyjit. Ju veç nuk e keni marrë shpirtin që bën 
robër në mënyrë që përsëri të trembeni, por keni marrë Shpirtin që ju bën bij të adoptimit, në saje të 
cilit ne thërrasim: Abba! O Atë! Vetë Shpirti Shenjt dëshmon bashkë me shpirtin tonë se jemi fëmijët 
e Hyjit. E nëse jemi fëmijë – atëherë jemi edhe trashëgimtarë, trashëgimtarë të Hyjit e 
bashkëtrashëgimtarë me Krishtin, sikurse në të vërtetë vuajmë bashkë me TË, që edhe të lavdërohemi 
bashkë me Të. Në të vërtetë, unë mendoj se të gjitha vuajtjet e tanishme nuk janë të denja të 
krahasohen me lumturinë e ardhshme që do të zbulohet në ne. 
 
KOMENTI: sikur ta njihnim deri në fund dhuratën që Zoti na ka bërë dhe bashkimin e shenjtë që na 
ka dhënë që nga pagëzimi do të kishim një respekt të madh njëri për tjetrin. Këtë kërkon Pali në 
letrën e tij, të kërkojë të bashkojë bashkësinë. Me respektin reciprok është e mundur të ndërtohet jeta 
në bashkësi sepse çdo person është imazhi i dashurisë së Zotit, që reflekton si pasqyrë imazhin e tij. 
Atëherë herë pas herë është e rëndësishme të ngrihemi në këmbë përpara njëri-tjetrit për të kujtuar 
imazhin e Zotit. 
 
SHENJA: Pasqyra  
 
VEPRIMI: të  ngrihemi në  këmbë  
Të përdorim gjestin e ngritjes në këmbë gjatë ditës dhe të ngrihemi të gjithë ato herë për ato persona 
që gëzojmë respekt, pavarësisht nga vendi në të cilin ndodhemi. Duhet të kemi parasysh sesa herë 
bëjmë këtë personat që janë afër nesh e vënë re. Të  ngrihesh në këmbë në shenjë nderimi është një 
gjest që nuk mbetet vetëm midis dy personave por do të thotë të komunikosh edhe një bashkim 
reciprok edhe përballë komunitetit. 
 
ANGAZHIMI I DITËS: të respektojmë rolet e brendshme të grupit 
Në këtë ditë në murin e rrugës Pal duhet të shkruash emrin e një personi që frekuenton kampin 
bashkë me ty dhe afër emrit të tij një shenjë, në fund në të djathtë të shenjës duhet të shkruash një 
fjalë çelës që prezanton një situatë në të cilën sot je angazhuar të respektosh rolin e tij. 
 
ATI YNË 
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NË LOJË...ALTRUIZMI 
Të gjithë në lojë  

 
Dita e sfidës erdhi. Dita e lojës më të rëndësishme erdhi. Të gjithë i dinë rregullat, të gjithë dinë 
vendin dhe orarin. Xhiovani bën disa ndryshime në fushë duke gërmuar një hendek, në gropë të thellë 
dhe duke vënë disa pengesa. Do të jetë vendi në të cilën djemtë që janë caktuar për të mbrojtur rrugën 
Pal, do të fshihen, për të dalë pastaj befasisht pasi kundërshtarët do të jenë sfilititur dhe lodhur nga 
bombat me tallash dhe ujë dhe pasi një pjesë e Këmishë Kuqëve do të jenë mbyllur në magazinën e 
druve. Fusha është gati. Kalaja në të cilën Franko kishte vjedhur flamurin do të lihet bosh pa asnjë 
shenjë sepse vetëm një luftë e fituar do t’i qetësonte përsëri ata. Flamuri që një ditë më përpara i ishte 
dorëzuar djemëve të rrugës Pal nga një delegacion me në krye të tmerrshmin Franko, kërkojnë që kjo 
shenjë kaq përfaqësuese tu sillet Këmishë Kuqëve gjatë sfidës, në mënyrë që të fitohet me nder dhe 
jo nga një tradhtar. Sfida e dytë ka si fillesë programin në të cilin ushtari i thjeshtë Desiderio që 
kërkon nëse mund të sfidojë fytyrë me fytyrë armikun…, atë të ardhshmin! Dhe ja ku vijnë! Sfida 
afër druve zhvillohet ashtu siç e kishte parashikuar Xhiovani. Këmishë Kuqët ndjekin djemtë e rrugës 
Pal që përpiqen t’ia mbathin deri në vendin që fillon gjuajtja e bombave me tallash dhe ujë nga lart 
kalasë. Është i madh numri i bombave që hedhin kolona me në krye vëllezërit Pastzor që i gjuajnë 
bombat nga magazina ku janë vendosur, ndërkohë që kolona e Frankos pret sinjalin për të ndërhyrë. 
Xhiovani e di që taktika që ai ka përdorur do të jetë humbja e Këmishë Kuqëve. Pritja e një sinjali 
nga ana e vëllezërve Pastzor u jep garanci djemëve të rrugës Pal që do të jenë gjithmonë më shumë 
dhe më të fortë ndaj kundërshtarit. Kur Franko të verë re se sinjali nuk ka ardhur do të jetë tepër 
vonë. Kolona e tij do të rrëzohet në gropat e hapura në të cilën janë vendosur ushtarët që në mënyrë 
të papritur do të rrëzojnë kundërshtarin. Franko nuk do të kuptojë se ku kanë përfunduar shokët e tij 
derisa do t’i vijë në mendje një ide. Në kasolle! Do të jenë torturuar dhe të mbyllur në kasolle, ja ku 
janë! Dhe si në të gjitha sfidat edhe këtu nuk mund të mos mungonte pjesa përmbyllëse e skenës. 
Ndërsa Franko po niset të shkojë drejt kasolles për të liruar miqtë e tij, Ernesto shfaqet në mënyrë të 
papritur, përshkruan rrugën e kundërshtarit dhe me një sforcim të fundit, vërtet altruist rrëzon për 
tokë kundërshtarin… për t’u rrëzuar edhe vetë më pas bashkë më të. Këmishë Kuqët përjetojnë një 
moment të vështirë për rrëzimin e komandantit të tyre dhe nisen të shtyhen pa shumë rezistencë 
jashtë fushës së rrugës Pal. Fitore! Pas brohoritjes… heshtje. Ernesti qëndron përtokë, ndërsa 
Xhiovani me pak ujë të ftohtë e bën që të vijë në vete. Pas pak minutash i riu hero hap sytë dhe e 
merr veten nga brohoritja e gëzimit të fitores nga djemtë e tjerë, një fishkëllimë e pabesueshme e 
Anës dhe një përqafim i sinqertë nga Xhiovani. Por Ernesti ka një pyetje: Kemi fituar??.Po. Djemtë e 
rrugës Pal e kanë fituar këtë lojë duke u ndihmuar në mënyrë të ndërsjellët dhe duke u angazhuar që 
të gjithë. Dhe tani Desiderio i jepet titulli që do të mbajë që nga ky moment dhe më në fund Ernestit i 
njoftohet që do të jetë një zyrtar, madje një komandant! Një gëzim i madh dhe një ndryshim i 
papritur. Ernesti ngrihet dhe pikërisht në ato momente nëna e tij hyn në fushën e rrugës Pal. Kështu 
ndërsa nëna merr në përqafim djalin e saj, djemtë e rrugës Pal vendosen në rresht për dy duke e 
shoqëruar shokun e tyre deri në shtëpi. 
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NË LOJË... SKENA 
 
Skena e 17 
Fusha e rrugës Pal. Janë të gjithë protagonistët e historisë dhe disa fëmijë të zgjedhur nga 
pjesëmarrësit e kampit veror, mungon Ernesti. 
ANA: - Çfarë ideje e mrekullueshme ajo e hapjes së gropave përpara kalasë së rrugës Pal. (për të 
krijuar idenë e gropës dhe kullës që lufton mund të mblidhen disa kartona dhe më pas në të fshihen 
djemtë për të dalë më pas në mënyrë të papritur). 
MARTINO: - Po! Kushedi se çfarë fytyre do të bëjnë armiqtë kur ju të dilni papritur. 
ANA:  Më duket gjeniale ideja që në fillim do të ikim dhe më pas do të fillojmë bombardimin për të 
shkatërruar fare (fillon dhe qesh) 
XHIOVANI: - Jo vetëm mos harroni që kjo bëhet për t’i shtyrë një pjesë të Këmishë Kuqëve në 
magazinën e druve dhe ti mbyllim brenda. Jam i sigurt që do të sulmojnë në dy fronte. Ne do të 
neutralizojmë të parët që hyjnë, për pjesën tjetër do të luftojmë direkt. 
DESIDERIO: - Jam i sigurte që plani do të zhvillohet ashtu siç e kemi planifikuar, do t’ia dalim! 
XHIOVANI: - Shpresoj. Sigurisht çdonjëri prej nesh duhet të japë sot më të mirën nga vetja e tij… 
domethënë të bëjmë më të mirën. Momenti është i përcaktuar: vendoset për jetën ose vdekjen e grupit 
tonë, nëse do të vazhdojmë të luajmë në fushën tonë apo të emigrojmë kushedi se ku. Kujtojmë që 
rruga Pal paraqet për ne lojën dhe lirinë dhe është edhe një shkollë jete dhe nderi. Edhe për këtë arsye 
unë kam vendosur  të marrim flamurin tonë armiqve. 
ANA: - Po, edhe pse Desiderio e kishte vjedhur për ne, është e drejtë që ta marrim në fushë. 
DESIDERIO: - Keni të drejtë! Është e drejtë që ai flamur të rifitohet me anë të luftës përsëri nga ju… 
dhe meqë jemi tek lufta dua të bëj një kërkesë: dua të shlyej gabimin tim në të kaluarën dhe për këtë 
ju kërkoj të vendosem në rreshtin e parë, aty ku edhe rreziku është më i madh. 
XHIOVANI: - Shumë mirë ushtarë, kërkesa u dëgjua. Kjo do të nderojë dhe do të jetë një mësim për 
pendesën tënde. Dhe tani të fillojmë të sistemohemi me qetësi, është ora 2 pa një çerek… mungon 
vërtet pak. 
(Djemtë e rrugës Pal fillojnë të sistemohen në fushë, në kala, afër portës, përpara një kapanoni që 
prezanton magazinën e druve. Afër fushës janë vendosur Këmishë Kuqët të ndarë në dy grupe, afër të 
cilëve mund të marrin pjesë edhe fëmijë nga kampi). 
FRANKO (ka në dorë flamurin e djemve të rrugës Pal): djema duhet të lëvizim, jemi pak me vonesë, 
kjo ndërresa e strategjisë  na ka marrë shumë kohë, por shpresojmë të na dhurojë fitoren. 
Rikapitullojmë: Ju të dy do të jeni kryetarët e ushtarëve në pjesën e brendshme të magazinës së 
druve. Sapo të hyni brenda mundohuni të  filloni... ne do të presim sinjalin tuaj për të hyrë! Është e 
rëndësishme që të na e jepni në momentin më të volitshëm dhe ne .... do të vijmë për t’ju ndihmuar! 
PASZTOR 1: Do të bëhet komandant! Ne po shkojmë! Prisni zilen e trombës! (I bie trombës) 
ANA (sipër kutisë): Gjeneral, një armik po vjen! 
XHIOVANI (shikon me dylbi): Po, janë ata. Secili në vendin e tij të luftës. Martin në fillim bjeri 
tombës. Atë herë djema nga ana e druve janë Pasztor dhe shumë të tjerë, d.m.th i madhi është nga ana 
juaj. Strategjia duhet të  funksionojë: nëse arrijmë t’i mbyllim të gjitha këta miq në magazinë do të 
kemi në dorë armën e fitores. Atëherë nisuni djema! 
(zhurma, nga njëra anë hyn grupi i djemve të udhëhequr nga Pasztor dhe më pas nis lufta trup më 
trup, Ana dhe të tjerët thërrasin ndihmë. Nga lart rrëzohen topat me ujë, topat me letra) 
DJEMTË E RRUGËS PAL: (duke thirruar nga larg): Eja vogëlush kjo është  për ty, prite këtë! 
XHIOVANI ( ndërsa lufton): Forca djema! Janë të gjitha brenda! Ana, mbylli me çelës! 
(Këmishë Kuqët, duke u përpjekur të ikin, mbyllen në magazinën në të cilin ishte përgatitur 
posaçërisht për ta: Xhiovani ka nxjerrë jashtë skene të madhin e vëllezërve Pasztor duke e sfiduar 
trup më trup. Grupi i parë është plotësisht i shkatërruar). 
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FRANKO: (në fushë me pak djem): Përse sinjali nuk vjen? Tashmë ka kaluar shumë kohë. Kam një 
parandjenjë të keqe. Duhet të hyjmë gjithsesi duke shpresuar se është  moment i drejtë. (djemtë e 
rrugës Pal afrohen afër portës, hyjnë Këmishë Kuqët dhe fillon lufta. Nga ana tjetër hyjnë disa fëmijë 
të tjerë. Desiderio është në rreshtin e parë, pas disa përpjekjeve arrin ta shqisë flamurin nga duart e 
Frankos) 
FRANKO: (ndërsa lufton, largohet avash-avash) Po ku kanë përfunduar të tjerët? (Shikon përrreth 
)… dreqi ta hajë, janë tek fuçiat! Me siguri do të  jenë mbyllur atje brenda! Do të shkoj t’i liroj dhe 
fitorja do të jetë e jona. 
XHIOVANI (kujtohet vonë që Franko do të lirojë të tjerët): - Jooo! Jemi të humbur! Franko ia ka 
mbathur! Lamtumirë rruga Pal. (papritur nga rruga, vjen Ernesti që lufton kundër Frankos dhe e 
rrëzon në tokë, pastaj bie edhe ai. Xhiovani vrapon drejt tij dhe i hedh pak ujë në fytyrë) Zoti im, 
Ernest çfarë ke bërë! (Këmishë Kuqët të habitur nga dalja e Frankos, lëshohen drejt fushës me idene 
e fitores; por menjëherë vënë re se është Ernesti dhe në heshtje afrohen drejt tij. Pas pak i riu hero 
hap sytë dhe rimerr veten). 
TË GJITHË: të lumtë Ernest, je një hero! (Ana fërshkëllen dhe XHIOVANI e përqafon) 
ERNESTI ( me lodhje): Gjeneral ... çfarë ka ndodhur? Kemi fituar? 
XHIOVANI: Sigurisht! Kemi fituar duke ndihmuar njëri-tjetrin në  mënyrë të ndërsjelltë. Kjo fitore 
është falë meritës tënde, si shenjë për të dorëzuar flamurin që Desiderio ka rifituar për të shlyer 
gabimin e tij, dhe për këtë gjest do të jetë përsëri ushtar. 
NËNA (hyn e shqetësuar duke qarë): Ernest, po çfarë ke bërë? 
ERNESTI (duke ju hedhur në qafë): Mos më bërtit mama, kam dashur të jem një  njeri i ndershëm. 
Duhet të merrja pjesë në luftë! 
XHIOVANI: Një minutë. Kemi një çmim: duke parë shpirtin tënd heroik, qëndresën tënde dhe 
guximin tënd, propozoj që ti Ernest, të bëhesh komandant! 
TË GJITHË: Rroftë komandanti Ernest, urraaa! 
NËNA (e emocionuar, dukë fshirë lotët): Faleminderit që e doni kaq shumë djalin tim. 
ERNESTI: Faleminderit! Mirupafshim miq, nuk e di nëse do të shihemi, por jam i kënaqur që kam 
kontribuar në fitoren tonë. (djemtë vendosen në  rresht për të kaluar Ernesti bashkë me nënën e tij) 
 
 

NË LOJË... GJURMËT 
 
KËNGA : Doni vëllezërit tuaj ! 
 
PJESA BIBLIKE .-1 Ts 5, 12-23 
Sepse veprat që këta njerëz i bëjnë fshehtazi është turp edhe të fliten! E çdo gjë që zbulohet, del në 
dritën e vërtetë të veten, sepse çdo gjë që është e zbuluar, është dritë. Prandaj thotë: “Zgjohu ti që fle, 
ngritu nga të vdekurit, dhe do të të shndrisë Krishti!” Vëreni me kujdes si jetoni: jo si njerëz të marrë, 
por si njerëz të urtë, të cilët dinë ta shfrytëzojnë mirë kohën, sepse ditët janë të këqija. Prandaj mos 
jini të paarsyeshëm, por dini ta kuptoni mirë vullnetin e Zotit. Mos u dehuni me verë, në të cilën 
është shfrenia, por mbushuni me Shpirtin Shenjt. Thoni së bashku psalme, himne e këngë të 
përshpirtshme! Këndoni e lavdëroni Zotin në zemrat tuaja! Gjithmonë dhe për çdo gjë falënderoni 
Hyjin Atë në emër të Zotërisë tonë Jezu Krishtit! Nënshtrohuni njëri-tjetrit në frikën e Krishtit! Gratë 
le t’u binden burrave të vet sikurse Zotit. Sepse burri është kryet e gruas sikurse edhe Krishti është 
kryet e Kishës – Ai, Shëlbuesi i Trupit. 
 
KOMENTI: shpeshherë mendojmë se altruizmi është të bëjmë ndonjë gjë për të tjerët. Pali na mëson 
se përpara të tjerëve nevojitet të kemi një sjellje afërsie dhe kuptimi dhe pastaj vjen pjesa e të bërit 
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diçka. Jemi altruistë kur zemra jonë i drejtohet të tjerëve dhe lëvizim drejt vetes tonë duke pranuar 
Shpirtin shenjt që është në ne! Lutja për të tjerët është një shenjë evidente që përpara vijnë ndjenjat 
dhe besimi dhe pastaj veprimi. 
 
SHENJA: çakmak  
 
VEPRIMI: një lutje, një mendim për tjetrin me zë të lartë. 
Dhe këtu vjen një propozim revolucionar… Dhe kush tha që rruzaren e thonë vetëm gjyshet. Janë 
shumë të rinjtë, që në mënyrë të fshehur dhe në sekret kërkojnë nëpërmjet rruzares ndërhyrjen e 
Marisë, për miqtë, për të afërmin, për situatat e vështira… dhe marrin një përgjigje të fuqishme. Do ta 
provosh edhe ti??? 
 
ANGAZHIMI I DITËS: të dhurojmë pak kohë të tjerëve 
Këtë ditë mbi murin e rrugës Pal duhet të shkruash adresën e një miku që ke vendosur ta takosh 
pikërisht sot, sepse ti do ti kushtosh atij pak nga koha jote . 
 
ATI YNË 
 
 

NË LOJË... VETËDIJA 
Fundi i “HISTORISË”! 

 
Nga regjistri i Shoqërisë së Mbledhësve të Stukos: “Në rendin e ditës së asamblesë janë të pranishëm 
disa vendime: 1. Shënimi i emrit të Ernestit me shkronja të vogla është deklaruar e anuluar, sepse ka 
qenë vazhdimësi i një gabimi. Anëtari Ernest është fyer pa asnjë të drejtë dhe përveç kësaj e ka 
mbajtur këtë fyerje të marrë, duke u përpjekur pastaj në një sfidë vendimtare për Shoqërinë si një 
hero. 2. Ernesti shkruhet përsëri në shkronja të mëdha dhe me një veçanti që vlen për t’u përmendur, 
e cila do të ndiqet nga një pergamenë që vlerëson në mënyrë të pakrahasueshme vlerat dhe nderin që 
Shoqëria shpreh që e ka anëtar. 3. Asambleja shpreh falenderimin e tij për Komandant Xhiovanin për 
ndërmarrjet e prera në shërbim të çështjeve të drejta. 4. Asambleja vendos që tromba e Këmishëve të 
Kuqe, e marrë gjatë sfidës në Fushën e rrugës Pal të shitet për të patur një kapital të vogël në shërbim 
çështjeve të paparashikuara të Shoqërisë. 5. Asambleja vendos një dënimi për Martino i cili ka lënë 
stukon të thahet. 
Një pergamenë për të rifituar Ernestin. Xhiovani ecën nëpër rrugë pranë Fushës në rrugën Pal. Nuk 
mund të studiojë, nuk mendon dot për asgjë tjetër, nëse nuk merr frymë në fushën e rrugës Pal duke 
bluar në mendje vështirësitë që Ernesti ka pësuar për lojë... vetëm për lojë. Dhe në një kohë të 
shkurtër aventurat e pabesueshme të ditëve të fundit, i trazojnë mendjen... inkursioni në Kopshtin 
Botanik me dy shokët e aventurës, tregimi i Ernestit për “Sekuestrimin!” nga vëllezërit Pastzor, disa 
ngjarje të hutuara, të djalit biond... Dhe pastaj si të harrojmë minutat pafund të kaluara poshtë dritares 
së Ernestit, sëbashku me Frankon. Të dy komandantët të bashkuar nga  shqetësimi për Ernestin, njëri 
i ndalur poshtë asaj dritareje nga dashuria e madhe, dhe tjetri që nuk rrinte në një vend, në pritje, të 
dy, për të njohur gjendjen shëndetësore të heroit të vogël...  
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NË LOJË... SKENA 
 
Skena e 18 
Rruga. Në fund, porta në fushën e rrugës Pal. Xhiovani dhe Franko janë të ulur përballë publikut në 
një anë të skenës. Nga ana tjetër janë bashkuar Ana, Françeska, Martino, Desiderio dhe djem të 
tjerë.  
 
ANA: Duke parë përfundimin pozitiv të ndeshjes, është rasti të përqendrohemi sërisht mbi çështjet e 
Shoqërisë sonë të Mbledhësve të Stukos që kanë nevojë për zgjidhje urgjente. 
MARTINO: Në cilësinë e Presidentit, unë... 
ANA: Qetësi. Asambleja ka marrë një vendim dënimi përballë teje për tharjen e Stukos; shkruhet në 
regjistrin tonë bashkë me gjërat e tjera. (Martino ul kokën). 
FRANÇESKA: Tashmë. Pasi e kam kuptuar si janë gjërat, edhe shënimi në regjistër i emrit të 
Ernestit në shkronja të vogla deklarohet i anuluar, ishte një gabim. Anëtari Ernest është fyer pa të 
drejtë dhe, përveç kësaj, ka duruar me dinjitet fyerjen e marrë, duke luftuar, me guxim, një sfidë 
përfundimtare për Shoqërinë 
MARTINO: Unë propozoj.... 
ANA: Pusho ti... pas gjithë asaj që ke bërë, pretendon të bësh propozime! 
FRANÇESKA: Ana, mos je kaq e rreptë... 
ANA: Ndoshta nuk e kupton këtë që ka ndodhur! Edhe rreziku i profesorit na kishte ndalur dhe tani 
ti... e lëmë dhe shkojmë përpara. Desiderio, mbaj regjistrin dhe shkruaj përsëri me shkronja të mëdha 
emrin e Ernestit. 
DESIDERIO: Natyrisht! Çfarë të shkruaj? 
ANA: Unë them. Titulli: vlen për t’u përmenduar nderi i ushtarit Ernest. Asamblea vendos që do t’i 
dorëzojë ushtarit, nga Komandanti i Djemve të rrugës Pal. Ja pergamena që vlerëson vlerat dhe 
ndershmërinë që Shoqata e ka për nder të ketë atë si anëtar. 
DESIDERIO: Nëse doni e përgatis unë pergamenën. 
ANA: Perfekt. 
FRANÇESKA: Unë them të shënojmë në regjistër edhe falënderimin për Gjeneral Xhiovani që ka 
ditur të drejtojë operacionet në mënyrë të përkryer. 
ANA: Jam dakord. 
FRANÇESKA: Tani duhet vetëm të vendosim çfarë duhet të bëjmë në meritë të asaj që ju thashë më 
parë... 
DESIDERIO: Për mua çdo gjë në rregull. 
ANA: Edhe për mua. 
DJEM E TJERË: Është një ide e mirë! 
MARTINO: Nëse mund të them edhe unë mendimin tim... 
ANA: Jo faleminderit. Nuk na intereson. (Martino trishtohet) 
FRANÇESKA: Atëherë Desiderio... shkruaj... “Asambleja vendosi që tromba e marrë gjatë sfidës në 
Fushën e rrugës Pal do të shitet, per të patur një kapital të vogël në shërbim të çështjeve të papritura 
të Shoqërisë” U bë? (Desiderio pranon). 
ANA: Mirë, unë do të shkoj të kërkoj Xhiovanin për të patur lajme nga Ernesti. E di që ka shkuar nga 
shtëpia e tij dhe ka qëndruar jashtë duke pritur lajme mbi gjendjen e tij gjejeni me kë? Me Frankon! 
Kryetari i Këmishëve të Kuqe! Edhe ai është i shqetësuar për ish-ushtarin! Ikim. 
MARTINO: Dëgjo Ana... komandantët e të dy grupeve kanë bërë paqe... dhe nëse bëjmë edhe ne? 
ANA: Do të shikojmë... (buzëqesh) 
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(Skena e mimuar, ndoshta me muzikë në sfond. Djemtë i afrohen Xhiovanit dhe Frankos; Xhiovani 
çohet dhe përqafon miqtë e tij). 
 
 

NË LOJË... GJURMËT 
 
KËNGA: Çdo fjalë e imja 
 
PJESA BIBLIKE: 1Cor 1,26-31 
Për këtë arsye Hyji lejoi të poshtërohen me vese çnderuese: femrat e tyre shndërruan marrëdhëniet 
natyrore me ato kundër natyrës; po kështu edhe meshkujt – duke lënë marrëdhëniet natyrore me 
femrën, u dogjën në prirje të ndyta njëri kundrejt tjetrit: kështu - meshkujt me meshkuj, bëjnë 
fëlligështi e në trup të vet marrin pagën e kobshme të merituar të gabimit të vet. Mbasi e çmuan se 
për ta nuk vlen të jetojnë si mëson Hyji, vetë Hyji lejoi që ta ndjekin mendjen e tyre të prishur, e 
kështu të bëjnë çka nuk u ka hije, plot me çdo lloj padrejtësie, zemërkeqes, lakmimi, shpirtligësie; 
plot smirë, vrasje, grindje, tradhti; plot qëllime të këqija, spiunë, shpifës, urrejtës të Hyjit, faqezezë, 
krenarë, madhështorë, hartues të këqijash, të padëgjueshëm ndaj prindërve, të çmendur, të pabesë, të 
padhembshëm, të pamëshirshëm. 
 
KOMENTI: në përfundim të kësaj ecjeje mund të ndihemi të njëjtë dhe ndoshta nuk na duket sikur 
jemi përmirësuar ose të kemi mësuar diçka. Paolo na ka shoqëruar në këtë udhëtim dhe na ka mësuar 
që forca e vërtetë dhe dija e vërtetë nuk qëndron në ne por është dhurata nga lart. Është Fjala që 
përmbushet dhe që i beson ndonjërit dhuratën tënde për të mirën e përbashkët. Ndoshta e jona mund 
të duket e vogël dhe e thjeshtë por është Zoti që vepron dhe na bën të ndërgjegjshëm për atë që mund 
të bëjnë bashkë me Të. 
 
SHENJA: libri 
 
VEPRIMI: vendos në qendër më të voglin e grupit 
Më i vogli i grupit, Ndonjëri i thotë, që shpesh duhet të mbrojë perlat e urtësi. Ja nëse duam të 
takojmë këtë urtësi duhet të vëmë mënjanë sensin tonë të superioritetit dhe të dëgjojmë “të voglin”. 
Për ta bërë në mënyrë autentike dhe pa shqetësim përse mos bëjmë katër gota përballë një çokollate 
ose një dreke të bollshme? Ofruar nga ne natyrisht.... 
 
ANGAZHIMI I DITËS: të pranojmë limitet tona 
Në këtë ditë kemi arritur të bëjmë llogaritjet me të vërtetat tona, që kjo aventurë e fortë ka sigurisht 
në një mënyrë ose në tjetrën na i ka nxjerrë. Dhe ja gati për të shkruar në murin e rrugës Pal listën e 
defekteve tona, me qëllimin e v etëm që të shënojmë mbi këtë listë “X” me laps të kuq, në shenjë të 
rritjes së vërtetë. 
 
ATI YNË 
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PERSONAZHI 
 

TË RINJTË E RRUGËS PAL: 
Xhiovani, Desiderio, Ana, Martino, Ernesto, Françeska, dhe të tjerë që vetëm paraqiten 

 
KËMISHAT E KUQE: 

Franco, vëllai Pastor 1. Vëlla Pastor 2, dhe të tjerë që vetëm dalin në skenë 
RUAJTËSI i sharrave 

ARKITEKTI 
PUNËTORI 1 
PUNËTORI 2 

ZOTËRIA ELEGANT, pronari i vendit që do të ndërtohet 
 
Skena 1 
Fusha e Rrugës Pal. Muzikë në sfond dhe zëri tregues jashtë fushës (ZJF) 
 
ZJF: Ja fusha e rrugës Pal, në thjeshtësinë dhe çmueshmërinë e saj. Një hapësirë e lirë për të luajtur 
në qendër të qytetit; një vend magjik i aftë për të shndërruar pasditet e gjata të të rinjve tanë në 
aventura të paharrueshme. Dhe pikërisht për këtë fushë, të rinjtë e rrugës Pal dhe Këmishat e kuqe 
dje kanë luftuar me ndershmëri. Ndoshta një luftë pak për shaka por mbi të gjitha sepse të dy grupet 
do të kishin bërë të pamundurën për të luajtur në një vend si ky 
(një heshtje e shkurtër ndërsa muzika në sfond vazhdon. Giovanni futet ne skenë në drejtim të 
njerëzve dhe në heshtje, ndërsa lexohet tregimi, shkon deri tek rreshtat e parë. Nëse është e mundur 
Giovanni-n mund ta ndjekim me një dritë në të gjitha lëvizjet e tij).  
Ja Giovanni…gjenerali i ushtrisë fitimtare…ecën i vetëm nëpër rrugë. E megjithatë duhet të jetë 
shumë i kënaqur, duke qenë se në fund të Rinjtë e rrugës Pal kanë fituar me Këmishat e Kuqe! 
Por…nuk ka dëshirë të studiojë, nuk ka dëshirë të mendojë për asgjë tjetër përveç se të shijojë ajrin e 
fushës duke menda edhe për lodhjen e ushtarit të shkretë Ernestit, që tani është shumë i sëmurë, për 
shkak të asaj që vuajti në lojë…vetëm për lojë. Në pak çaste, sa e sa aventura i kalojnë nëpër 
mendje… 
(Giovanni ulet për tokë si të ishte një spektator; skenat e vogla të lexuara nga ZJF mund të bëhën në 
mënyra të ndryshme; 
- Mund të projektohen disa video të regjistruara më përpara me të rinjtë dhe të transformuara në 

(cortometraggio). Kjo do të bënte të mundur përdorimin e skenografisë në pjesë të ndryshme të 
Gruver-it. 

- Të rinjtë pas (quinte) vijnë në skenë dhe qëndrojnë si shtatore shkumësi; pas çdo paraqitjeje të 
ZJF gjallërohen për të mimuar dhe recituar skenën pastaj kthehen prapë në gjendje të ngrirë. Do 
të ishte bukur sikur të zgjedhej një muzikë e përshtatshme që të përshtasë çdo ngjarje me një 
muzikë të ndryshme) 

1–ZJF: E si ta harroj dëshirën për të dalë nga kjo shkollë sa më shpejt dhe t’i kushtohem çështjeve 
thelbësore rinore! 
( të rinjtë nuk arrijnë të përqendrohen, hedhin letra dhe shikojnë me padurim orën…) 
Profesori: Ju lutem! Çfarë keni sot! Mësimi nuk ka mbaruar akoma! 
2–ZJF: Po sekuestrimi e (biglie) që i bënë vëllezërit Pastor, ushtarit të vogël dhe të thjeshtë Ernestit? 
Giovanni mendonte në zemrën e vet atë ngjarje që kishte hapur urrejtjen mes të Rinjve të rrugës Pal 
dhe të Këmishave të Kuqe. 
Pastor 1: Është ligji i më të fortit! Më jep të gjitha (biglie) që ke fituar. 
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3–ZJF: Çfarë padrejtësie! Po vjedhja e flamurit nga ana e Frankos, kryetari i Këmishave të Kuqe? Ai 
ka qenë shenja e vërtetë e sfidës, kulmi që bëri të shpërthejë gjithçka. 
Franko: Hajdeni e merrini, nëse ua mban! E dini se ku jemi… 
4–ZJF: Sigurisht Giovani, si kryetar i grupit, nuk mund të bënte sikur nuk kishte ndodhur asgjë! 
Shkeljet e Këmishave të kuqe ishin duke u bërë të tepërta. Ndjekja në Kopshtin Botanik, mbretëria e 
armiqve, ishte një veprim i nevojshëm. Kishte shkuar me Anën dhe Erneston…sa emocione dhe sa 
zbavitje kur e hodhën kartelën sfiduese në zemër të fushës kundërshtare dhe kur zbuluan planet 
sekrete të Këmishave të Kuqe pa i kapur askush! (Ernesto dhe Ana, bëjnë sikur po zihen, sistemojnë 
kartelën me shkrimin “Të rinjtë e rrugës Pal kanë kaluar këtu” dhe ia mbathin). Por edhe…kur me 
sa keqardhje për zbulimin e tradhtisë së mikut të tyre të ngushtë… 
Desiderio: Mund të lë derën e hapur…nuk do të dyshonin kurrë mbi mua, unë jam një nga ata! 
5–ZJF: E pashmangshme shtrëngimi në zemër kur Giovani kujton përpjekjen e Ernestit të vogël që 
dëshiron të marrë flamurin e rrugës Pal! Çfarë guximi! Ai, aq i vogël dhe i pambrojtur, ishte kthyer 
në Kopshtin Botanik i vetëm dhe e kishin zbuluar, vetëm e vetëm që të mbronte dinjitetin e miqve të 
tij të rrugës Pal, të fyer nga fjalët dhe nga sjellja e Desiderio-s në praninë e Këmishave të Kuqe. Çfarë 
tradhtari! 
Desiderio: ata të rrugës Pal janë qurrvecë. Këtë më lejoni ta them sepse bëja pjesë në grupin e tyre! 
Ernesto: Nuk është e vërtetë. Shikoni! Madje edhe unë që jam më i brishti ndër të gjithë nuk kisha 
frikë të vija tek fusha juaj dhe të marr flamurin tuaj! 
Franko: Emmm…guximtar! Për dënim do një zhytje në ujë të ftohtë në liqen nuk ta shmang asnjeri. 
6-ZJF: Çfarë poshtërsie bëri Desiderio që donte të korruptonte rojtarin e sharrave.! 
Roja: A më jep disa cigare dhe më paguan nëse të largoj nga Fusha të rinjtë e rrugës Pal? 
Eeeee…interesante… 
7-ZJF: Sigurisht Desiderio ishte penduar menjëherë por… 
Të rinjtë e rrugës Pal: Ka bërë shumë mirë kapiteni Giovani që të e ka larguar! Nuk mund të kemi 
më besim në atë! 
8-ZJF: Sido që të jetë puna Giovani nuk do të kishte harruar kurrë gjestin e mirësisë së Ernestit i cili 
bëri të pamundurën që t’i hiqte Desiderios një ndëshkim të rëndë nga babai i tij… 
Babai: Dua të di nëse me të vërtetë biri im ka qenë një tradhtar që ta ndëshkoj ashtu si duhet. Hë pra? 
Ernesti: Jo zotëri. Desiderio nuk është një tradhtar (Ernesti kollit). 
9-ZJF: Vendimi për planin e sulmit, mendimi i strategjive për fitim e kishte bërë të ndjehet si 
Napoleoni, në krye të ushtrisë së tij. A do ta kishte provuar ndonjherë tjetër ndjenjën e përgjegjësisë 
në jetën e tij? Sa aventura të tjera do të kishte përballuar që të bëhej i madh? Është e kotë të 
thuhet…nuk ka fjalë për të treguar emocionet e provuara nga Giovani gjatë sfidës më të rëndësishme 
ndër të gjitha, atë sfidën e luajtur nën tingujt e tullumbaceve me ujë dhe bombave prej rëre. 
(imitohet/mimohet sfida) 
10-ZJF: E paharrueshme. Ernesto del papritmas dhe hedh përtokë Frankon, si një herë e një kohë  
Davidi kishte fundosur gjigandin Golia! Një gjest që shpëton fate e betejes dhe dhuron fitoren! Por 
çfarë çmendurie është ajo e ushtarit Ernesti...të dalë jashtë me gjithë ato ethe që e kishin kapur! Nuk 
kishte arritur të hiqte dorë nga sfida që i  ka dhuruar titullin (ufficiale) zyrtar, madje Komandant, më 
në fund! 
(muzika zbehet) 
ZJF: (pak  me ankth): E…për më tepër Giovani sa më shumë i mendon këto ngjarje, aq më shumë 
është i tërhequr  nga fusha e Rrugës Pal dhe…sa më shumë afrohet tek hapësira e lojës më të bukurës 
në botë, aq më shumë rritet në të një ndjenë qetësie dhe sigurie dhe…shikoni se kush është atje the! 
Edhe Ana me Martinin kanë zgjedhur fushën për të bërë paqe, për t’i dhënë fund rivalitetit të tyre 
(pas një të zgjature dore, Anna dhe Martini përqafohen). Jeta ka shumë kërkesa dhe nuk lejon që t’i 
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kushtohet shumë kohë brengave të t’kaluarës dhe pastaj…(me entuziazëm) kjo fushë është me të 
vërtetë një burim energjie dhe dëshire për të jetuar! 
(duke u nisur me një muzikë energjike, Giovani hipën mbi skenë dhe vrapon, hap krahët, ngre kokën 
drejt qiellit dhe rrotullohet duke buzëqeshur. Do të ishte shumë bukur sikur të gjithë personazhet e 
skenës të bënin një balet duke dalë nga skena në fund të muzikës. Mbetet në skenë më pas vetëm 
Giovani) 
ZJF: Giovani e ndjen Brenda vetes paqen për të cilën ka nevojë, shumë nevojë, mbi të gjitha tani që 
gjërat janë duke ndryshuar… 
(ndryshon muzika, është më menduese/refleksive. Skenë e mimuar: nga njëra anë e siparit hyn rojtari 
i sharrave dhe arkitekti i cili ka në dorë një mjet për të matur. Të dy i afrohen Giovani-t dhe fillon një 
dialog i heshtur/me gjeste. Dalëngadalë ndërsa flasin, i riu Giovani duket i tronditur…sipari mbyllet 
mbi të qarat e Giovani dhe mbi rojtarin i cili i huazon një pecetë hundësh). 
 
Skena 2 
(me siparin e mbyllur; të dy punëtorët, arkitekti dhe zotëria elegant zënë të gjithë skenën) 
Punëtori 1 (shumë i zemëruar): ju lutem! Nuk duhet të fillonim sot! Nuk është e mundur! 
Punëtori 2 (i tërbuar): Për fajin e tij kam hequr dorë nga ajo puna tjetër! A e kupton ai këtë gjë?!? 
Zotëria: Dhe unë? Dëgjoni mirë se këtë shtëpi e dua të përfunduar pas një muaji…ky nuk është 
zeriozitet 
Arkitekti: Ju keni të drejtë, por…më lejoni t’ju shpjegoj se si kanë rrjedhur gjërat! Nuk kam mundur 
të them jo…sapo më kanë treguar gjithë historinë…nuk arrita të refuzoj… 
Punëtori 1: Nuk kam parë kurrë më parë një profesionist i cili kushtëzohet nga histori çunakësh! 
Arkitekti: por kjo nuk është një histori dosido! Është një histori miqësie, solidariteti, luftimi, …dhe 
pastaj…nuk kam thënë që nuk do të ndërtojë më…vetëm se …tani për tani nuk mund të hyhet! 
Zotëria: Por kjo është absurd! A e kupton! Kjo hapësirë është e imja, unë e kam blerë! Ju nuk mund 
të më thoni se nuk nund të hyj! 
Arkitekti: Po jua përsëris, e di se keni të drejtë, por-më besoni- është e drejtë kështu. Edhe ju do të 
bënit të njëjtën gjë nëse do të njihnit ngjarjen. 
Zotëria: Por çfarë është e drejtë? Por çfarë do të bëja unë?!? Shpjegohuni më mirë! 
Punëtori 2: Më falni nëse u kundërshtoj zotëri, por…nuk më duket se është e rastit të rrimë këtu dhe 
të humbim kohë për të dëgjuar historinë e tij…kaq…ja po vjen një tjetër…dhe do të jenë me dhjetëra 
në fushën e tij! 
(Desiderio nga publiku hyn në podium) 
Desiderio: Mirëmbrëma arkitekt a mund të hyj? 
Arkitekti: Mirëmbrëma, të lutem Desiderio. Tashmë janë këtu kapiteni Giovani dhe të rinjtë e tjerë 
që pot ë presin. (Desiderio shkon pas siparit; arkitektit pas punëtorëve dhe pronarit). Shikon, për 
shembull, ai është Desiderio…sikur tad init të gjithë historinë e tij…kishte tradhtuar miqetë e tij, të 
cilët në fillim e larguan por pastaj…e kanë pranuar parapë dhe pa i përplasur në fytyrë asgjë! 
Punëtori 2: Shiko se të thashë një herë se këto gjëra nuk na interesojnë aspak! 
Punëtori 1: (me kuriozitet dhe me zë të ulët): me të vërtetë që nuk i kanë përplasur në fytyrë asgjë 
asgjë?!  
Arkitekti: Asgjë… 
Punëtori 1: (me admirim): Këta po që janë miq të vërtetë! 
Punëtori 2: Oh shiko se të dëgjova, eh! Mos i fut hundët edhe ti…kurioz i zakonshëm! 
Zotëria: (me një zemërim gjithnjë e në rritje): Shikoni se po vijnë edhe tre të tjerë…edhe tre Zotërinj 
të tjerë të kësaj fushe që është e IMJA por në të cilën kanë hyrë të tjerë! 
Arkitekti: (i flet me zë të ulët punitori 1): A ke pak stucco? 
Punëtori 1: Stucco ? Nuk jam një piktor xhamash por…e kam! 
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(Martino, Anna dhe Francesca nga publiku dalin në podium) 
Arkitekti: Provo t’ua japësh stucco duke u thënë atyre se është një dhuratë…(punëtori 1 është i 
habitur dhe kurioz). 
Martino: (i turpshëm): Emmm…po…kanë vendosur të më japin një mundësi tjetër. 
Ana: Eh po….e kemi falur edhe pse ka tharë gjithë (stucco) shoqëror. 
Francesca: S’ka asgjë. Më së pari është miqësia. (stucco) e blejmë prapë sapo të dalim dhe të gjejmë 
disa para. (arkitekti gjuan me bërryl punitori 1 i cili është në dëgjim) 
Punëtori 1: (duke u shkundur): Ah po! Djema, kam një dhuratë për ju! (u jep atyre një copë (stuco) 
që e kishte në xhep). 
Ana, Martino Franceska (e përqafojnë): Faleminderit! Nuk e ke idenë sa na ke lumturuar! 
Ana: tani që nuk e kemi më fushën për ne është shumë e rëndësishme të mbajmë të gjallë Shoqërinë 
e Mbledhësve të (stucco)! Shumë faleminderit! 
Arkitekti: Forca…hyni në fushë…nuk presin tjetër përveç juve. (të rinjtë shkojnë pas siparit duke 
përshëndetur dhe falenderuar sërish) 
Punëtori: Sa simpatikë janë këta të kësaj….shoqërie… 
Punëtori 2: Shoqërie?!? Më falni arkitekt..por për çfarë shoqërie po flasim? (me dyshim) Uroj që ju 
nuk keni bërë gati ndonjë shaka tjetër dhe nuk i jeni futur organizimit të ndonjë shoqërie! 
Arkitekti: (duke qeshur): por çfarë thoni! Shoqëria e Mbledhësve të (stucco) nuk ndërton shtëpi! 
Zotëria: Po më bëni kurioz! 
Punëtori 1: Poooooo! Tregoni! Tregoni! 
Punëtori 2: Mjaft…shkojmë në shtëpi…çfarë na intereson kjo shoqëri…do të jetë diçka tjetër që 
kanë shpikur këta çapkëna! 
Arkitekti:  Gaboni që flisni këshu për këta. Në këtë shoqëri, të rinjtë sillen më mirë se ne të rriturit; 
kanë rregulla, kanë krijuar një regjistër ku shënojnë çdo gjë, kanë një arkë, një kapital shoqëror, që 
përbëhet nga kuota javore me nga 20 qindarka, dhe çdo shoqëri e derdh këtë kuotë, madje kanë edhe 
vulën dhe rojtarin; pastaj kanë edhe flamurin e kuq-bardhë-gjelbër me përgjegjësit e tyre përkatës… 

Punëtori 1: (e ndërpret): Por …(stucco) çfarë bëjnë me atë?  
Arkitekti: asgjë, është një objekt i çmuar që duhet të dinë si ta ruajnë…nuk duhet të lënë kurrë që të 
thahet…presidenti, i cili ndryshon gjithnjë, ka pikërisht këtë përgjegjësi.. 
Punëtori 2: Çfarë organizimi! Një ndarje e mirë e roleve dhe përgjegjësive, disiplinë e 
mirë...por…çfarë shpikjeje koti! 
Arkitekti: Hesht! Ja ku është një tjetër që e mendonti ashtu si ju dhe i ka detyruar të rinjtë ta mbyllin 
shoqërinë, prandaj para tij mos e përmendni kurrë fjalën (stucco) dhe nëse zbulohet kjo historia e 
Shoqërisë…mbylleni gojën! 
(punëtori 1 kryqëzon krahët në shenjtë betimi; zotëria e vëzhgon dhe bën të njëjtin gjest; punëtori 2 
tund kokën në shenjë mos aprovimi. Profesori nga publiku hipën në podium). 
Arkitekti: Profesor! Nuk e dija se do të vinit edhe ju! 
Profesori: Nuk refuzohet një ftesë e tillë dhe pastaj…po vdisja nga dëshira për të parë këtë vend të 
veçantë të rrugës Pal, rrugë e cila aq shumë i hiqte vemendjen të rinjve nga mësimet… 
Arkitekti: kuptoj. 
Profesori: Sa shumë ma kanë punuar! Klasa ishte gjithmonë në gumëzhitje kur pasditesh bëheshin 
sfidat, ndjekjet dhe…shtoni sa të doni. Sigurisht që e kanë shpikur një më shumë se djalli. A ju kanë 
treguar për Shoqërinë e Mbledhësve të (STUCCO) që kanë krijuar?  
(të gjithë ngrihen dhe tundin kokat për të thënë jo; pastaj ia ngulisin sytë punitori 2 të shqetësuar) 
Punëtori 2: Po…unë kam dëgjuar të flitet…(të tjerët ia hapin sytë, do të donin ta ndalonin). Më kanë 
thënë se falë jush kjo Shoqëri nuk ekziston më!  
(të tjerët marrin frymë më lirshëm dhe buzëqeshin) Ju lumtë profesor! 
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Profesori: Faleminderit, faleminderit! Shoh se lajmet fluturojnë…Po, asnjë shoqëri nuk duhet të 
ekzistojnë në shkollën tonë! (duke qeshur). I zhduka të gjitha edhe me (stucco) edhe pa (stucco). 
Asnjë shoqëri! Ahahahahah 
Të gjithë: hahahahaahahahaha! Një zheni! Urime me të vërtetë! 
Arkitekti: Shkoni, shkoni profesor…do të jenë të lumtur kur t’ju shohin! 
Profesori: Po, po. Po shkoj! 
Zotëria: Çfarë tipi! Dhe çfarë tipash këta të rinj! Të pa frenueshëm! Kanë luftuar për fushën, kanë 
luftuar për t’i dhënë vetes rregulla të cilat do t’i ndihmonin të jetonin më mirë në grup, kanë luftuar 
për t’u bërë të mëdhenj! 
Punëtori 1: Dhe më duket se po kuptoj se kjo fushë ka qenë e gjitha për ata! 
Arkitekti: Sigurisht! A e kuptoni tani? Nuk mund të mos u lejoja për herë të fundit një festë të 
madhe të gjithëve brenda fushës. 
Punëtori 1: keni bërë shumë mirë. 
Punëtori 2: Emmm…në fakt… 
Zotëria: Mah, ndoshta edhe unë nuk do të kisha bërë ndryshe por…jo për të futur hundët por në rast 
se, vetëm në rast se, të paktën unë që jam pronari a mund të shikoj pak dhe …ndoshta të marr pjesë 
në festë? Duken simpatikë këta të rinj! 
Punëtori 1: beh…në fakt 
Punëtori 2: Tashmë jemi këtu… 
Arkitekti: (I kënaqur): Sigurisht që po! Nuk guxoja t’jua kërkoja sepse në fillim ishit kaq të 
zemëruar. Le të hapet dera e fushës në rrugën Pal! Festa! Jemi duke 
ardhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuur!!!!! 
(hapet sipari. Fusha e Rrugës Pal është e zbukuruar me tullumbace dhe banderola. Muzika është 
gjithpërfshirëse. Të rinjtë e rrugës Pal dhe Këmishat e kuqe vallëzojnë së bashku. Atyre iu afrohen 
edhe punëtorët, arkitekti dhe pronari dhe…duke zbritur nga podiumi përfshijnë edhe të gjithë 
spektatorët duke formuar një tren) 
 
Fund. 
 

 


