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Don Bosko - Teatër 
 

Treg. 1: E di, ti mërzitesh shpejt, por ki durim e më dëgjo pak. 

Treg. 2: Çfarë ke ndërmend të më tregosh kësaj here. 

Treg. 1: Do të tregoj një histori dhe jam i sigurte se do të pëlqejë. 

Treg. 2: Nëse mendon se më pëlqen mua, si thua tua tregojmë edhe të tjerëve këtu të  

pranishëm. 

Treg. 1: Është një ëndërr që kam parë disa vite më parë. 

Treg. 2: Është histori apo ëndërr?! 

Treg.1: Historia ëndërr është, ëndërr e realizuar. 

Treg.2: Ty të pëlqejnë ëndrrat dhe ëndërron shumë. 

Treg.2: Nuk jam e vetmja që ëndërroj; ja dhe Gjoni i vogël fle dhe ëndërron.  

 

Kërcimi: Sogni Giovannino 

 

Zëri: (Jezusi): Gjon jo me forcë, por me butësi dhe dashamirësi do t’i bësh miq. ja Gjon, 

ja mësuesja që do të mësojë për gjithçka. (paraqitet Maria) 

Zëri: (Maria): bëhu i butë, i dashur e i fortë, do t’i bësh të mirë ti bijtë e mi. kur t’i vijë 

koha gjithçka do të kuptosh! 

___________________________________________________________________________ 

Treg.1: A të tregoj diçka të bukur (Miriana bën mostrine xhokolerie) 

Treg. 2: Po këto ç ’lidhje kanë me ëndrrën? 

Treg. 2: Lojërat akrobacie ishin e vetmja mënyrë që Gjoni të bënte sa më shumë miq e shokë. 

 

Lojëra akrobacie: (djemtë e Don Boskos B,D, xhokolierët e M. Ndihmëtare) 

___________________________________________________________________________ 

Treg.1: A e kujton djaloshin e ëndrrës. 

Treg.2: Po, por tani çfarë ka? 

Treg.1: Gjoni i vogël tashmë është prift 

Treg.2: Tani po e kuptoj, ëndrrat e tij dalë e nga dalë po realizohet. 

Treg.1: Ëndrrat janë të bukura, një ditë ëndrra jonë realizohet, sepse në ëndrrën tonë është 

ëndrra e Zotit, dhe ëndërr e Zotit është pikërisht kjo: të gjithë ne të jemi të lumtur. Por kush ua 

vjell vallë lumturinë të rinjve? 
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Kërcimi i të burgosurve 

(Don Bosko në skenë sheh mjerimin e të rinjve dhe thotë) 

Don Bosko: DUA ME ÇDO KUSHT T’UA NDALOJ TË RINJËVE TË TJERË TË VIJNË 

NË KËTË VEND. 

___________________________________________________________________________ 

Treg.2: Përveçse i vizitonte në burg çfarë bëri tjetër për ta? 

Treg.1: Pikërisht për ta themeloi ORATORIN. 

Treg.2: Vërtetë? Kush e ndihmoi e kush e pati fatin të ishte djali i parë i Oratorit. 

Treg.1: Ja shikoje si ndodhi! 

 

Don Bosko e Bartolomeo Gareli (teatër) 

 

Sakristani: Rrugaç, edhe sot ke ardhur për të vjedhur ë…? Zhduku i poshtër, se do të bëj 

copë, copë! 

Don Bosko: çfarë bën? Lëre është miku im! 

Sakristani: miku juaj ky?!!... ky është hajdut, është i poshter, vetëm dru do asgjë tjetër... (del 

nga skena duke folur me vete) 

Don Bosko: miku im i dashur si quhesh? 

Bartolomeo: (plot frikë e duke u dridhur…) Bartolomeo Gareli 

Don Bosko: nga je? 

Bartolomeo: nga Asti. 

Don Bosko: me çfarë merresh? 

Bartolmeo: Sillem vërdall? 

Don Bosko: E prindërit, ku i ke? 

Bartolomeo: më kanë vdekur: 

Don Bosko: kaq i vogel e kështu i vetëm (i drejtohet publikut). Din të lexosh? 

Bartolomeo: Jo! 

Don Bosko: Din të shkruash? 

Bartolomeo: Jo! 

Don Bosko: Din të këndosh? 

Bartolomeo: Jo! 

Don Bosko: Po... (mendon) të fishkëllesh din? 

Bartolomeo: (duke qeshur) të fishkëllej... PO, DI! 

Don Bosko: Fishkëlle, hajt fishkëlle, mos ki frikë! 

Bartolomeo: Këtu në Kishë do të më rrahë ai… (bën me shenjë nga sakristani) 
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Don Bosko: po, këtu në Kishë, askush nuk do të prek me dorë, ne jemi shokë, apo jo! 

Bartolomeo: (fishkëllen me sa fuqi që ka) 

Don Bosko: Oh, sa mirë, nëse ti do edhe pse nuk din të lexosh e të shkruash, mund të 

mësojmë shumë gjëra së bashku. 

Bartolomeo: Po, dua, që tani?  

Don Bosko: Edhe që tani! Por dua që herën tjetër të vish me të gjithë shokët e tu. Ti tani nuk 

je më jetim. Ke një baba. Të thërrasim Marinë në ndihmë, ajo të jetë nëna jote. Të themi së 

bashku: 

Bart. e Don Bosko: (gjunjëzohen për lutje): Të falem Mari…. 

Bartolomeo: Tani më duhet të iki Don Bosko 

(I gëzuar djali nis të ikë, e Don Bosko e porositë) 

Don Bosko: Mos harro, të pres me të gjithë shokët. (Don Bosko del nga skena ngadalë) 

___________________________________________________________________________ 

Treg.2: Mirë Bartolomeo Gareli ishte i pari, po fëmijët e tjerë nga i erdhën? 

Treg.1: Ai shkon e i kërkon nëpër fabrika dhe rrugëve të Torinos! S’të besohet ja do ta 

shikoni tani. 

 

Kërcimi: puna në fabrikë. 

D. Bosko: Nëse e heq atë shkop nga dora, do të punojnë më shumë. 

Pronari: Këta e e... vetëm këtë njohin (e i bijën njërit kamxhik... i drejtohet fëmijës)... jepi 

punës pse shikon. 

(Don Bosko u bën më sy që ta ndjekin, dhe ata e ndjekin) (pronari mbete vetëm, merr 

materialet dhe del nga skena) 

 

Prifti hajdut, (loja me lek) 

___________________________________________________________________________ 

Treg.1: Lozni, kërceni, hidhuni sa të mundeni vetëm mos bëni mëkate, u thoshte atyre. 

Treg.2: Oratori sot a e ka atë gëzim të atëhershme… 

(hyjnë në skenë grupi i kërcimit modern) 

Treg.1: Do kërceni? 

 

Kërcimi modern (të gjithë): Po. 

Treg.2: Kërceni sa të mundeni vetëm mos bëni mëkate. 

Kërcimi modern: të rinjtë e Don Boskos. 
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Treg.1: Don Bosko mendonte se si t’i largonte të rinjtë nga e keqja, (i drejtohet shokut…) si 

arrin a mund ta kuptosh? 

Treg.2: Duke i aktivizuar, duke u mbushur kohen e lirë në aktivitetet më të larmishme që 

mund t’ju pëlqejnë dhe të gjejnë vetveten. 

Treg.1: Por asnjë herë vetëm. Me ta qëndronin më të rriturit, bashkëpunëtorët e Don Boskos. 

Kitare:  

___________________________________________________________________________ 

Treg.1: Don Bosko arrin të mbledh të gjithë fëmijët jetim dhe të braktisurit nga shoqëria, me 

arsye, besim dhe dashuri arrin t’i bëj njerëz për një shoqëri të denjë. 

Treg.2: Ashtu siç dëshironte që të ishin “Të Krishterë të mirë dhe qytetarë të ndershëm”,  

Treg.1: Nuk ishin më 1-15 apo 20 fëmijë por 300-500-1000 e më shumë që kujdesej dhe i 

mbante në shtëpi si një prind i vërtetë. 

Treg.2: Por çfarë ndodhë një ditë…  

(dalin fëmijët duke lozur me Don Boskon) 

 

Skenografia (kërcimi) Lutje për Don Boskon:  

 

Don Bosko: (Kur shërohet) FALEMINDERIT! … JENI TË GJITHË HAJDUTË, MË KENI 

VJELLUR ZEMRËN, POR NUK MË INTERESON, TANI E TUTJE EDHE FRYMA E 

FUNDIT DO TË JETË PËR JU. Sepse NJË DËSHIRË TË VETME KAM: T’JU SHOH TË 

LUMTUR TANI E NË PËRJETËSI. 

___________________________________________________________________________ 

Treg. 2: Ti je e çmendur. 

Treg.1: Pse? 

Treg.2: Është hera e parë që më pëlqen diçka e bukur nga ti.  

Treg.1:Kam një surprizë! Dëshirojmë të përshëndesim Don Boskon me një valle 

karakteristike Shqiptare. 

Vallja popullore: (Oratori M. Ndihmëtare) 

___________________________________________________________________________ 

Treg.1: Don Bosko mbetet për të gjithë të rinjtë e botës Ati, Mësuesi dhe Miku. 

Treg.2: Edhe sot e gjithë bota saleziane këndon një zëri këngën Ati Mësuesi dhe Miku. Të 

këndojmë të gjithë së bashku! 

(dalin në skenë të gjithë fëmijët dhe të rinjtë me Don Boskon) 

Kënga: Ati i shumë njerëzve Ati…  


