
 

 

MANDATI I GIADËS 

 
Nga fundi i skenës hyn një animator me një letër në dorë. Është shumë i shqetësuar dhe kërkon në të gjitha 

mënyrat të orientohet. 

 
ANIMATORI: (I shqetësuar, duke folur me vete)  
-Ja! E dija!E dija se do të përfundonte kështu kjo punë! Ja veç në kohën e uljes së avionit dhe i kam humbur 
fëmijët! Dhe i kisha thënë të tjerëve (duke u përpjekut t'i imitojë me ton solemn) -“ Mos i merrni fëmijët në 
ekskursion në Japoni se pastaj ia mbathin dhe nuk i gjeni më”. - Por nuk ka qenë faji im! Po të mos e kishim 
kaluar atë mjergullën e çuditshme do të ishin akoma këtu. (duke u ankuar) 
-Dhe shiko në çfarë halli gjendem tani! (ulet përtokë dhe fillon të qajë në mënyrë qesharake gjersa e kupton 
se fëmijët po e shohin ). 
- Por... por... jeni këtu! Sa mirë! (vrapon drejt tyre dhe përqafon disa. Pastaj vazhdon me ton të turpshëm) 
- Po, shikoni, sidoqoftë më parë nuk po qaja, po bëja sikur… Në të vërtetë keni qënë nën vëzhgimin tim gjatë 
gjithë kohës. Mirë, them se tani mund të vazhdojmë. Jemi pak vonë e duhet të vizitojmë shumë vende këtu 
në Japoni! (përpiqet të orientohet me copën e letrës). 
- Ok, atëherë ne jemi… këtu! (tregon një pikë në letër)-Në fakt, jo! Më duket se jemi këtu… është fshati i 
parë që do të vizitojmë dhe… (i dorëzuar) kemi humbur më duket! (ia jep letrën një fëmije)  
-Përqërpiqu të shikosh se mos arrin të kuptosh ndonjë gjë. 

 
(Ndërkohë nga fundi i sallës hyn Saruja, drejtohet në mes të fëmijëve, i përkëdhel e fillon të  
luajë me ta) 

 
ANIMATORI: (i trembur) -Ahh! Por kjo çfarë është!? Duket si një... shimje??? (e shikon mirë Sarunë, që 
në një farë mënyrë i afrohet dhe fillon t'i sillet përqark duke e parë i çuditur dhe duke tundur kokën) - Hë? 
Çfarë ke që shikon? 
 
SARU: (dyshues) - A mos je guida? Mmmhh... them se jo. Këngëtar? Mmmh... me këtë zë më mirë  
jo... vështirë, shumë vështirë... 
 
ANIMATORE: (i bezdisur) - Shumë e vështirë çfarë?!? A mbarove së vëzhguari e thëni gjëra pakuptim? (i 
drejtohet fëmijëve)- Na mungonte veç kjo shimja që flet dhe... (e ndërpret fjalën mosbesues) - Një minut... Që 
flet?!? (vëzhgon Sarunë) - Nuk mund të ekzistojnë shimjet që flasin!!! 
 
SARU: (duke qeshur) -Në luginën e Yubit gjithçka është e mundur, nëse ia hap zemrën mrekullisëse  

 
ANIMATORE: (i mrekulluar e i gjallëruar)  
- Një shimje që flet! Por ky është një zbulim i pabesueshëm,fantastik! Nuk mund ta besoj! Por a ka të tjera si 
ti këtu, në... në... (i drejtohet fëmijëve)  
-Ku tha se jemi? (fëmijët përgjigjen) Në Luginën e Yubit??? (dyshues, rimerr letrën dhe e studion me kujdes) 
-Por nuk është në hartë! 
 
SARU: (duke ia marrë letrën) - Kjo nuk të duhet. (qesh)- Ju vini nga një Luginë tjetër, vërtet? Dhe mendoni 
se keni humbur rrugën (qesh, pastaj shikon fëmijët në mënyrë misterioze) - Në  
realitet ka një qëllim për të cilin jeni këtu, ku koha është e lashtë... 
 
ANIMATORE: (i habitur) - Luginë tjetër? Një qëllim për të cilin kemi ardhur? Por çfarë po thua!?! Dëgjo, 
mjaft fole, ne duhet të... (shimja i vë gishtin mbi buzë dhe s'e lë të flasë) 
 
SARU: (duke treguar nga një drejtim)-Ndiqni atë rrugën dhe gjithçka do të ketë fillim... Do të rishihemi 
shpejt. (i përshëndet të gjithë dhe ikën shpejt) 
 
ANIMATORE: (i habitur) - E a tani çfarë të bëjmë? (i drejtohet fëmijëve) - Si thoni ju? Të ndjekim rrugën 
që na tregoi kjo shimja e çuditshme që fliste? (fëmijët i pergjigjen Po). - Por... kush e di se ku do të 
përfundojmë. 
 
(Animatori fillon të ecë në mes të fëmijëve me shumë kujdes përreth tyre.Ndërkohë në mes të skenës  

hyn Ikiro, i cili me fytyrë shumë të shqetësuar ec pandalur duke përsëritur me vete diçka) 

 

ANIMATORE: (duke parë Ikiron) -Ej ti, ndalo! Kemi nevojë për ndihmë! 



 

 

 

IKIRO: (ndërpret ecjen dhe shikon i habitur animatorin) - E ti kush je? Nuk të kam parë kurrë më parë! 
 
ANIMATORE: - Kënaqësi, unë quhem (dhe thotë emrin e tij). -Jam këtu me këta (tregon fëmijët), vijmë 
nga Shqipëria e kemi ardhur këtu në Japoni për të vizituar fshatra antikë. Por kemi humbur e nuk dimë cilën 
rrugë të marrim. Ti a mund të na ndihmosh? 

 

IKIRO: (gjentil) -Unë quhem Ikiro dhe jam banor i fshatit të Meios. Nëse doni mund të vini me mua, se po 

shkoj në fshatin tim. (i agjituar) - Por shpejtoni, nuk duhet të arrij vonë, pikërisht sot! 

 

(Ikiro fillon të ecë shpejt në mes të fëmijëve, i ndjekur me vështirësi nga animatori, pastaj kthehet  
në qendër të skenës). 

 

IKIRO: (duke treguar një hapësirë përreth tij) - Mirë se erdhët në fshatin e Meios. (i shqetësuar)  
- A e dini se sot është një ditë shumë e veçantë: do të mbahet Ceremonia e Mandatit të Mrekullueshëm! Dhe 
e kam radhën unë këtë vit! Shpresoj shumë të marr dhuratën dhe të bëhem samuraj, roli më i lakmuar! (pak i 
irrituar) -kam studiuar shumë për tu treguar miqve të mi se unë vlej për këtë që jam dhe jo sepse babai im 
është Naojangu,kryetari i fshatit . 
 
ANIMATORE: (i surprizuar) -Ti je djali i kryetarit? 
 

IKIRO: -Po... (i trishtuar) -Për këtë miqtë e mi më izolojnë! Por sot do të ndryshojë gjithçka! 

(Papritur dëgjohet një këmbanë duke rënë). 

 

IKIRO: (i eksituar) -Erdhi çasti: Po fillon ceremonia. (e drejtohet animatorit dhe fëmijëve) - Ju qëndroni 
këtu të ulur e mund të shikoni!. 
 

(Nga fundi i skenës hyn Naojang i cili lehtë dhe në mënyrë solemne afrohet në qendër të skenës. Ikiro merr 

hije serioze dhe shkon në një cep të skenës) 

 

NAOJANG: (me solemnitet) –Banorë të M-Meios. Si çdo vit më –më në fund ka ardhur momenti i C- 
Cerimonia së Mandatit të Mrekullueshëm, gjatë së cilës Saru, shpirti i sh-shimjes, do të zbulojë dhe t’i 
dorëzojë të ri-rinjve tanë mandatin, apo ndryshe rolin që do të kenë në brendësi të fsh-fshatit tonë. I 
këshillojmë të gjithë që të kvëzhgojnë me qetësi absolute që të mos e prishin solemnitetin e këtij momenti 
.Edhi çasti I shumëpritur: (zgjat duart drejt qiellit)  
-Saru,shpirti i shimjes,na zbulo dhe dorëzo me zgjuarsinë tënde të rinjve tanë mandatin e tyre! (Nga krahu i 
kundërt i sallës hyn Saru i cili shkon te Naojang, duke i buzëqeshur dhe shkelur syrin fëmijëve). 

 

ANIMATORI: (i mrekulluar) –Por kjo a nuk është shimja e çuditshme që takuar më parë ... 
 
IKIRO: (i emocionuar, duke i folur me zë të ulët fëmijëve) –Sarunuk e ka dorëzuar akoma mandatin e 
samurait dhe unë jam i fundit që kam mbetur! 
 
SARU: -Ikiro! Hajde këtu në qendër. 

(Ikiro e ndjek i lumtur dhe i trembur nga emocionet). 

 

SARU: - I dashur Ikiro,të kam vëzhguar me kujdes këtë vit dhe kam parë në ty impenjim dhe qëndrueshmëri 
të madhe… Mendova të të jepja katanën... 
 

IKIRO: (duke e ndërprerë) -Oh po, po!Dëshiroj të bëhem një samura i madh! 

 
SARU: -Prandaj kam ruajtur për ty një mandat akoma më të rëndësishëm: Mandatin e Giadës. Ka të bëjë me 
një mision të veçantë për të mundur frikën dhe errësirën që po pllakos luginën. Më prit këtu. 

 

IKIRO: (i habitur dhe i emocionuar) -Unë… vërtet, nuk e di nëse… 
(Saruja del nga skena dhe kthehet menjëherë me Peshtafin e Dritës, një shkop me në krye një llambë të 
fikur). 
 
SARU: -kështu kam vendosur: për ty është Mandati i Giadës! I dashur Ikiro, më lejo të të dorëzoj Peshtafin e 
Dritës (i jep bastunin) – Përdore mirë! (del nga skena) 
 



 

 

IKIRO: (dyshues, duke kërkuar të vrapojë drejt shimjes) -Prit Saru, mos ik! 

(Naojangndërhyn duke e ndaluar Ikiron ). 
 

NAOJANG: (entuziast) -Komplimente Ikiro! Je zgjedhur nga Saru për të ndërmarrë një mis –mison të 
rëndësishëm! (krenar, duke parë përreth) –A e dëgjuat të gjithë: Mandati i Giadës! (i habitur) – në realitet 
nu-nuk e di se çfarë është, por me siguri është diçka spec-speciale... dhe e ka marrë im bir! (i drejtohet 
Ikiros) – Jam i si-sigurt se me ndihmën e Peshtafit të Dritës do të jesh i aftë të largosh një he-herë e mi-mirë 
të gjithë banorët e fshatit të Sonkeit, që me siguri janë për-përgjegjës e të gjithë kësaj që po ndodh në lug-
luginën tonë. (krenar) -Nesër në mëngjes do ti demonstrosh të gjithë banorëve fu-fuqinë e Peshtafit të Dritës! 
 
IKIRO: (i shpërqëndruar)- Por baba,unë i kam lexuar të gjithë manualët e fshatit nuk ka asnjë udhëzues për 
Peshtafin e Dritës. Nuk e di se si funksionon!(vrapon drejt fëmijëve)Mos ndoshta kjo është një vegël që e 
përdorni nga anët tuaja! A mos e keni parë ndonjëherë?A mos e dini se për çfarë shërben? (fëmijët përgjigjen 
me jo dhe Ikiro kthehet të i ati për të kërkuar ndihmë) 
 
NAOJANG: - Hajde, hajde, ke vetëm nevojë të pu- pushosh tani .Ikiro, me siguri Saru ta ka treguar 
përdorimin e bastunit, por je tepër i lu-lumtur për ta kujtuar. (Ikiro tund kokën, në shenjë protestë)- Shko në 
shtëpi të llëmë vetëm nëse nesër në mëngjes ti të jesh gati për të na treguar fuqinë e madhe që të është 
dhuruar! 
(Ikiro del nga skena i hutuar) 

 

NAOJANG: (i drejtohet fëmijëve) – Ndërsa ju të dashur të ftuarpërpara se të niseni jeni të ftuar të me-merrni 

pjesë në festimin e mbylljes së Ce-ceremonisë së Mandatit të mrekullueshëm. Do të dëgjoni studentët e 

fshatit të cilët do t’ju flasin se çfarë kanë ndierë në takim me shpirtin e shimjes e mandatin e dhuruar ndaj 

edhe ju do të tregoni se me sa gëzim e lumturi mbushen zemrat tuaja kur takoheni me dikë.(del nga skena 
 

 

Titulli i ditës: Mrekullia 

 
Tema e ditës: T’i japësh hapësirë mrekullisë që lind nga takimet. Cdo takim të lëviz nga 

indiferenca, provokon surpriza e gëzime. Mrekullia është spontane por është vërtetë 
një qëndrim për tu edukuar. 

 
 

 
 
(Pjesa e parë e skenës zhvillohet në fshatin e Meios.Nga fundi i sallës hynNaojang, i cili ec me nervozizëm) 

 
NAOJANG: (i shqetësuar) –Po-por ku-ku mund të jetë fu-futur!? (kthehet nga fëmijët) –J-ju lutem më thoni 
nëse e k-keni parë IKIRON sot në mëngjes duke shëtitur nëpër f-fshat! (fëmijët përgjigjen me jo) – A je-jeni 
të sigurt se n-nuk e keni pa-parë? (i demoralizuar) –Nuk mund të je-jetë zhdukur kë-kështë dhe pastaj pë-
përse ta ketë bë-bërë këtë!? V-veç nëse ekanë gra-grabitur banorët e fshatit Sonkei! D-duhet të kenë që-qënë 
ata!Du-duhet ta kenë marrë vesh për Pesh-peshtafin e Dri-dritës e për këtë kanë grabitur IKIRON që të de-
detyrojnë ta përdorë në fa-favorin e tyre! fëmijë ju qën-qëndroni këtu ndë-ndërsa unë po shkoj të lajmëroj lu-
luftëtarët! 

 
(Ndërsa Naojang del nga skena duke vrapuar, nga ana e kundërt e sallës hyn Saru duke  
buzëqeshur e duke përshëndetur fëmijët). 

 
SARU: (i buzëqeshur) – Përshëndetje fëmijë të dashur! Atëherë si ju shkoi dita dje? A u kënaqët këtu në 
fshatin e Meios? (fëmijët përgjigjen) –Shumë mirë, më bëhet qejfi. A mos e keni parë vallë këndej rrotull të 
riun IKIRO të cilit dje i dorëzova Mandatin e Giadës duke i dhuruar Peshtafin e Dritës? 
(Fëmijët tregojnë se IKIRO ishte zhdukur papritur. Saru mori pamje serioze ) 

 

SARU: -Zhdukur?!? – Pikërisht kjo nuk duhej të ndodhte. Situata dukej shumë e rëndë, edhe pse...(i kthehet 
me buzëqeshje fëmijëve) 
 – Unë besoj se IKIRO ka veç nevojtë të jetë i ndihmuar dhe jam e sigurt se mund ta ndihmoni ju! Mund t’ju 
jap një Mandat special e argëtues Nakama, apo me të vërtetë shokët e tij të udhëtimit! Atëherë si mendoni? A 



 

 

e pranoni misionin për të shoqëruar e ndihmuar IKIRON? (fëmijët përgjigjen me po) Isha i sigurt. Shihet se 
në sytë tuaj ndrin forca e kurajos. Por përpara se të nisëni dua t’ju dorëzoj një dhuratë të vogël. 
 
(Saru del dhe duket menjëherë me qese plot me byzylykë) 

 
SARU: -Këto byzylykë përfaqësojnë Mburojën e Bashkimit. Është thelbësore që secili prej jush të 
vërë një dhe ta ruajë gjatë gjithë udhëtimit. Do vijë çasti në të cilin do t’ju vlejnë shumë... 

 
(Saru,me ndihmën e animatorëve shpërndan byzylykët dhe i fton t’i mbajnë në dorë). 

 
SARU: -Shumë mirë. Tani jeni gati për t’u nisur! Për të gjetur IKIRON ekziston një mënyrë shumë e 
shpejtë. Mbyllini sytë e shprehni dëshirën që ta takoni!Do ta arrini menjëherë kudo që ai të ndodhet Rrugë të 
mbarë! 
 
(Ndërkohë që fëmijët mbyllin sytë Sarudel nga skena. Nga ana e kundërt hyn IKIRO me Peshtafin e Dritës në 

dorë duke lëvizur pafrymë si për të shmangur që ta shihnin dhe duke parë përreth papritur vëren fëmijët) 

 
IKIRO: (i ttrembur) -Ahhh! Por… por… si është e mundur! Si erdhët ju këtu? Si ia bëtë për të më gjetur 
këtu në mes të pyllit të luginës? Ju dërgoi babai im? (fëmijët thonë që joKa qenë Saru)- Saru?!? Shaka e 
bukur kjo që po më bëni... më dorëzoi këtë (ia tregon fëmijëve), por nuk ma ka shpjeguar se si përdoret! E 
për të mos e marrin vesh të gjithë se nuk di ta përdor, mbrëmë u largova nga fshati. (ulet përtokë i trishtuar) 

 
(Nga ana e kundërt e sallës hyn Rukea duke lëvizur lehtë e duke mbajtur një farë distance nga IKIRO). 

 
RUKEA: -IKIRO! Mos u shqetëso! Nëse ke frikë se bën figurë të keqe ka gjithmonë një zgjidhje. Mund të 
ma japësh mua Peshtafin e Dritës. Unë di si ta përdorësh! Rri i qetë. Është në duar të sigurta...(afrohet 
lehtësisht te IKIRO me krahët e lëshuar drejt tij e me shikim mashtrues) 
 
IKIRO: (i frikësuar ngrihet në këmbë duke e shtrënguar afër vetes bastunin) - Unë… nuk e di nëse…(shikon 

te fëmijët) 

-Fëmijë, ju si mendoni? Sipas jush a mund të kemi besim te kjo bretkosë fqë flet? (fëmijët përgjigjen me jo)-

Më vjen keq, por këtë dhuratë që kam marrë nuk e kam ndërmend të ta dorëzoj ty 
 
RUKEA: (e inatosur) – Qurravc i shëmtuar, kokëfortërutto! – Ma jep menjëherë Peshtafin e Dritës! 
 
(Rukea bën ti afrohet IKIROS, por papritmas bllokohet duke mos arritur më të ecë përpara). 

 
IKIRO: (i habitur) Nuk mund ta besoj! Peshtafi i Dritës u ndriçua dhe duket se nuk po e lë që të afrohet! -
Shikoni fëmijë. Duket se nuk po e lë që të afrohet! 
 
RUKEA: (e inatosur) – Fuqia e tij është akoma e më e fortë për mua! (bën disa hapa pas) 

 

IKIRO: -A mund ta di se kush jeni ju? 

 

RUKEA: (duke murmuritur) – Cudi që ti nuk po më njeh IKIRO. SA e di se në fakt unë të njoh shumë mirë 

ty! Unë jam shpirti i frikës! Shumë herë në jetën tënde kam ardhur duke të përkëdhelur zemrën... 

 
IKIRO: (i tmerruar) – Shpirti i frikës! Jo, jo, rri larg! Cfarë mund të bëjmë fëmijë? Nuk e di për sa kohë  
Peshtafi i Dritës mund të na mbrojë! 
 
RUKEA: (me qeshje kërcënuese) – Shumë shpejt nuk ke ku t’ia mbathësh... 

 
IKIRO: (duke parë përreth e duke trguar në një pikë) Shikoni fëmijë! Ata janë kanji, harqe ë vjetër 
që vijnë që nga zona e Tempullit të Yubit; Kam lexuar në një manual se Tempulli është vendi i vetëm 
në të cilin shpirti i frikës nuk mund të hyj! Duhet të shkojmë atje menjëherë! 

 

RUKEA: (i inatosur) -Jo! Nuk do t’ju lejoj që të arrini atje! 

 
(IKIRO fillon të vrapojë e Rukea përpiqet ta arrijë.Djali i kalon kanjit, ndërsa Rukea bllokohet nga  
një pengesë e padukshme ) 

 



 

 

RUKEA: (kërcënuese) –Keni hyrë në zonën e Tempullit... Tani për tani jeni të sigurt, por nuk 
mbaron këtu! Ju premtoj se do të kthehem! (del menjëherë nga skena) 
 
IKIRO: (i ekzaltuar) – U largua! Ia dolëm! (IKIRO vrapon në mes të fëmijëve dhe feston me ta, 

ndërkohë hyn në skenë .Rui e cila ka Penelin e Fjalës ) 

  
RUI: (Duke e vendosur penelin në shpatullat e IKIRO) – Ndal kalama,përndryshe do të përfundosh keq! 
(IKIRO ngre duart e Rui vëren Peshtafin e Dritës). –Cfarë ke në dorë? Kthehu e ma dorëzo  
Menjëherë! 
 
IKIRO: (duke iu kthyer e duke folur me ton sfidues) –Provo e merr po ta mbajti! 
 

(Rui bën një hap prapa dhe dy djemtë gjenden njëri-përballë tjetrit me armët në shenjë) 

 

IKIRO: (duke qeshur) – Por a nuk e sheh veten se je vetëm një vajzuke! E unë që prisja një luftëtar! 

 

RUI: (nursëz)- Mos më quaj vajzuke! Unë quhem Rui evij nga fshati më i fuqishëm i krejt luginës nga fshati 

i Sonkeit  

 

IKIRO: (i surprizuar) -Sonkei!? Atëherë je një armike! Mua më quajnë IKIRO dhe vij nga fshati i Meios! 

 

RUI: (i inatosur) – Duhet ta kisha imagjinuar... një qurravec Meio! Tani ta tregoj unë ty! 

 
(Rui i vërsulet IKIROS duke u përpjekur ta godasë me Penel, por sapo niset ta godasë Peshtafi i Dritës 
ndrizet dhe e shtyn duke ia bllokuar këmbët e rrëzuar përtokë) 
 
IKIRO: (i mahnitur) – Peshtafi më mbrojti përsëri! Jam i pathyshëm! 

 

RUI: (duke u ngritur) – I pathyeshëm? (me tallje) –Tani do e shohim! 

 
(Rui merr Penelin e Fjalës shkruan në krah emrin e IKIROS, i cili vjen në mënyrë magjike i tërhequr  
drejt saj). 
 
IKIRO: (i habitur) –Por çfarë… si është e mundur? (tenton t’ia mbathë, por nuk arrin )- Cfarë më ke bërë? 
 
RUI: (e kënaqur) – I pathyeshmi luftëtar i Meios… Nuk je i vetmi që ke një armë magjike, a e di? Ky është 

Peneli i Fjalës dhe falë fuqisë së tij tani je i detyruar të më ndjekësh! Do të të çoj në fshatin tim si të 

burgosur! (qesh dhe pastaj kthehet dyshuese nga fëmijët) – Po ju nga Meio jeni? (fëmijët përgjigjen me jo ) 

 – Cudi, nuk isha në dijeni se ka edhe fshatra të tjerë nëluginë...Sido qoftë mos u përpiqni në asnjë rast të na 

ndiqni, përndryshe do të përfundoni si ky!Mjafton të shkruaj emrin tuaj me këtë penel! 
 
(Rui niset të ecë me IKIRON i cili e ndjek duke protestuar e duke u përpjekur që të largohet por pa  

sukses.Papritur përpara saj hyn Shiro, tigri)  
 
SHIRO:- Ndal Rui! Mos u largo nga ky vend. 
 
RUI: (e habitur) – Po ti kush je e si e di emrin tim? 
 
SHIRO: (solemn) – Unë quhem Shiro e di shumë gjëra për ju të gjithë... Kani kapërcyer kanjit që rrethojnë 
zonën eTempullit të Yubit,por nuk jeni akoma në gjendje të hyni. 
 
RUI: (me përçmim) – Në fakt ne po shkojmën. 
 
SHIRO: (me ashpërsi) – Moderoje tonin vajza e Sonkeit. Gjëra të mëdha ju presin në brendësi të Tempullit 
të Yubit, por për të hyrë ju duhet në fillim të liroheni nga frikërat, sepse siç thotë legjenda ato nuk mund të 
qëndrojnë në ju. Janë të njëjtat frikëra që po ju bëjnë të realizoni budallallëqe... si ajo të luftoni mes jush  
 
IKIRO: - E çfarë duhet të bëjmë? 

 
SHIRO: - Gjeni një hapësirë për të medituar. (kthehet nga fëmijët) -E dhe ju fëmijë duhet të bëni të njëjtën 
gjë.Kërkoni të gjithë që të njihni frikërat tuaja e t’i jepni atyre një emër.Vetëm kështu mund t’i përballoni 
dhe tempulli i Yubi më në fund do t’i hapë dyer e tij për t’ju lejuar që të hyni. 

(Dalin të gjithë nga skena). 

  



 

 

Titulli i ditës: Frika 

 
Tema e ditës: T’a thuash më zë dhe t’a dëgjosh frikën tënde dhe atë të të tjerëve.Si çdo gjë e re një takim nuk 

ngjall veç kuriozitet, por edhe mosbesim e frikë.Janë ndjenja që duhen jetuar deri në fund, sepse zbulojnë 

misterin se çdo takim sjell me vete brishtësinë me të cilën secili është ndërtuar.  

 

 

 

(Në skenë janë katër llambushka të fikura të cilat mund të vendosen në cepat e sallës. Hyjnë IKIRO dhe Rui. 

Të dy vazhdojnë të zihen në mënyrë të veçantë IKIRO, i cili përpiqet t’ia mbathë por nuk arrin si pasojë e 

fuqisë së Penelit të Fjalës dhe lëviz në mënyrë qesharake). 
 
RUI: (duke qeshur i drejtohet fëmijëve) – A e keni parë sa qesharak është shoku juaj? (i thotë IKIROS)- Kot 

e ke që përpiqesh të largohesh. Nuk do të arrij të largohesh shumë. Fuqia e Penelit të Fjalës është tepër e 

fortë! 
 
IKIRO: (i inatosur) -Uffa!U lodha duke të të ndjekur kudo! Nuk të duroj më! 

 
RUI: -Ti që nuk më duron mua? Jam unë që nuk të duroj më ty! Nuk ke bërë gjë tjetër veç dje ke 
folur gjatë gjithë kohëi; I vetmi çast që ke heshtur ka qenë kur ke medituar rreth fjalëve të Shiros! 
 
IKIRO: (me ironi) –Po ti flet edhe në ëndërr, përveç se gërhet kaq fort saqë më mban zgjuar gjithë 
natën. (me pamje sfiduese) – A do të shohësh se unë gjej një mënyrë për t’u liruar nga ti një herë e 
përgjithmonë? 
 
RUI: - Hajde,jepi! Pa ta shohim shpikësin e madh! 
 
IKIRO: -Ok, vështro . (i drejtohet disa fëmijëve) - Fëmijë, kam nevojë për ju. Tani duhet të më 
tërhiqni nga krahët drejt jush.Jeni gati? Tre, dy, një, jepi! 
 
(Fëmijët bëjnë siç i tha, por IKIRO nuk arrin të lëvizë. Rui qesh dhe bën ndonjë hap prapa. IKIRO 
është i detyruar ta ndjekë duke u rrëzuar përtokë 
 
IKIRO: (i dërrmuar) -Ahia! Sa jam vrarë! 
 
RUI: (duke duartrokitur me ironi) – Plan i bukur, komplimente! 
 
 (Nga ana e kundërt e skenës hyn Shiro i cili ec ngadalë në mënyrë solemne duke i përshëndetur 
fëmijët derisa arrin te të rinjtë) 
 
SHIRO: Mirëdita, atëherë si shkoi puna dje? A arritët t’i jepni një emër frikërave tuaja? 

 

IKIRO E RUI: - Po, Shiro. 
 
SHIRO: -Po ju fëmijë? A ia dolët? (fëmijët përgjigjen me po ) –Shumë mirë. Ka ardhur momenti të 
hyjmë në Tempull e të njohim legjendën e luginës. (bën ca hapa përpara dhe flet në mënyrë solemne) 
– Mirë se erdhët në Tempullin e Yubit. 
 
IKIRO: (i mahnitur) Shikoni dyer e mëdha po hapen! 

 

RUI: (e habitur) –Nuk mund ta besoj! Shpejt IKIRO, hyjmë e ta shohim se si është! 

 
(Rui vrapon e IKIRO është i detyruar ta ndjekë. Të dy bëjnë sikur kalojnë përmes derës së Tempullit. 
Shiro ec ngadalë pas tyre) 
 
RUI: (e mahnitur) –Këtu brenda është shumë bukur! 
 
IKIRO: (duke marrë frymë) – Po ke të drejtë, Rui. (shohin përreth e vërejnë disa llamba ) – Shikoni atje!  
Duken si llamba! (Ndërkohë në skenë hyn Tori, i cili pa rënë në sy fshihet në mes të fëmijëve duke i udhëzuar 
ata të rrinë  



 

 

në qetësi)  

 
RUI: -Duket se nuk është e vetmja, janë edhe tre të tjera. Sa çudi...(Papritur vëren Torin në mes të fëmijëve e 
bërtet) -Ahhh! Po ky çfarë është!? Ndihmë! Një dragua! 
 
(Rui i frikësuar fillon dhe ia mbath, por ngatërrohet e rrëzohet përtokë. IKIRO i detyruar ta ndjekë rrëzohet 
edhe ai.Tori i frikësuar fillon të kërceje e vrapojë në mënyrë qesharake në mes të fëmijëve). 

 

IKIRO: (duke qeshur) –Pate frikë nga një gjel! Ja këtu vajza luftarake nga Sonkei... 

 

SHIRO: (solemn) -Tori! 
 
Tori ndalon në çast dhe i drejtohet Shiros ). 
 
TORI: (duke bëlbezuar me turp) –Mi-mirdita Shiro! (fshehet sërish në mes të fëmijëve) 
 
SHIRO:- Mos ki turp. Hajde, ec këtu. Të prezantoj IKIRON e Ruin, kanë ardhur në Tempull së bashku me  
të gjithë ata (tregon nga fëmijët). –Mos u shqetëso, janë miqtë tanë. 
(Tori afrohet ngadalë dhe lejon të përkëdhelet nga IKIRO.) 
 
RUI: (duke u ngritur) –Puplash i shëmtuar! Më ke bërë të rrëzohem përtokë! (Tori trembet dhe fshihet) 

 

IKIRO: -A po pushon pak?!? Nuk e shikon se u tremb përsëri?!? (i thotë Torit) – Hajde këtu, mos ki frikë. 

Rri i qetë. Rui nuk të bën asgjë. 
 
(Tori kthehet ngadalë në mes të skenës). 
 
IKIRO: - Më fal Shiro, çfarë do një gjel brenda në Tempullin e Yubit? 
 
SHIRO: -Ju prezantoj me Torin. Njëherë banonte në pyllin e luginës, të njëjtin që kaluat edhe ju. Por kur 
Rukea, shpirti i frikës e ndoqi, Tori ka gjetur strehë këtu brenda ku frika nuk mund të hyjë. 

 

RUI: -Rukea? Shpirti i frikës? Po për çfarë po flitni . 

 

SHIRO: -Tani do t’ju shpjegoj gjithçka . Tori, a të vjen keq të shkosh ta marrësh pak hartën e luginës? 

 

TORI: - Po shkoj menjëherë! (del nga skena duke lëvizur krahët si gjeli e pula) 
 
SHIRO: - Ka ardhur koha t’ju tregoj legjendën e luginës. Qëndroni rehat në mes të fëmijëve e dëgjoni . 

 

TORI: (hyn furishëm me hartë në dorë) - Ja! 

 

SHIRO: - Faleminderit, Tori, ulu edhe ti me ta . 

 
(Harta paraqet luginën të ndarë në dysh nga lumi në qendër të të cilit është Tempulli i Yubit i cili kryen 
funksinin e urës.Fshatrat e Sonkeit e Meios gjenden në dy zonat e kundërta të luginës,Harta paraqitet e 
skicuar në një karton, në mënyrë që fëmijët ta kuptojnë legjendën më mirë)  
 
SHIRO: -Duhet ta dini se në kohët e lashta mbretëria Myionkei sillte begati në luginën e ndarë nga lumi. 
Tempulli i Yubit i ndërtuar në qendër të urës i bashkonte gjithsesi, ruante llambat, të cilat me dritat e tyre 
ndriçonin zemrën dhe mendjen e banorëve të mbretërisë. Por, Tero, era e errësirë nuk mund ta pranonte këtë 
harmoni dhe filloi të fryjë e të fëshfërijë e heshtur në veshët e Meinit dhe Sonit, dy vëllezërve mbretërues. 
Fëshfërima u bë stuhi, dyshimi u bë siguri, problemet u bënë përleshje, frika u bë realitet. Mbretëria u nda 
dhe lindën dy fshatra rivalë Meio e Sonkei. Dritat e Yubit u shuan në gjumin e gjatë të harresës. Nga Tero 
mori fuqi Kaeru, i cili sot vepron moskokëçarës në pyll e në fshatra duke ushqyer urrejtjen e cila e ndan prej 
shekuj mbretërinë antike, tashmë pre e rivalitetit e luftës mes Meios e Sonkeit. Në Tempullin e di Yubit është 
ruajtur. 

Profecia e Samurait të parë: 
 
NJË e ndan, të DY e bashkojnë. 

Një i TRETË i Luginës NAKAMA i tjetrit 



 

 

mbërrijnë në Tempullin e Rilindjes  
për të shoqëruar të Nderuarit. 

Perëndimi i ditëve errësirën do shënojë 

nga Agimi i Katër Dritave: 

YUBI do të ringjallet 

e fuqia e lashtë do të kthehet të mbretërojë. 

 
RUI: (e shtangur, duke u përpjekur të përsëritë) –Njëri nga lugina, i treti e ndan dhe nakamat e ringjallin… 
Më fal Shiro, kam kuptuar më pak se më parë. 

 

SHIRO: - A e keni pyetur veten pse i keni marrë dhuratat e rezervuara për të Denjët? 

 

IKIRO: (i çuditur) -Dmth Peshtafi i Dritës dhe Peneli i Fjalës? 

 
SHIRO: - Saktë IKIRO. Pas shumë shekujsh Saru ka gjetur njerëzit e duhur të cilëve tua dorëzojë. Tashmë 
që kërkimi ka përfunduar ju pret ju që të vendosni nëse doni t’i përballoni rreziqet e nismës së madhe për të 
cilën jeni thirrur. Të zhdukni frikën dhe errësirën që po mbretëron në luginë. L Ju këshilloj të merrni kohë 
dhe të reflektoni mirë.Tori ju lutëm shoqëroji në kopsht, sepse jam i sigurt se aty do të arrijnë të gjejnë paqen 
e harmoninë e cila do të dijë t’ju japë këshilla. 
(Tori shoqëron IKIRON e Ruin jashtë skene)Të dashur fëmijë legjenda flet edhe për ju sepse e di se e keni 
pranuar mandatin special të Sarusë, duke të zgjedhur të jeni Nakama.  
Edhe ju duhet të filloni të përgatiteni sepse në këtë mision të shumta do të jenë rreziqet dhe duhet të jeni në 
gjendje t’i merrni parasysh rrisqet. Sot do të filloni stërvitjen duke përballuar reziqet më të afërta me ju... ata 
që lidhin zemrën e shokëve. (del nga skena)  
 
 

Titulli i ditës: Rreziku 
 

Tema e ditës: Të bësh një eksperiencë “rreziku”.Të bësh miqësi kërkon liri të personave.Për të 
takuar dikë duhet të rrezikosh të... por ia vlen vendosmërisht tepër! 

 

 

(Skena zhvillohet në brendësi të Tempullit të Yubit. Në qendër të skenës gjendet Rui i cili po fle. Nga krahu i  

kundërt hyn në skenë IKIRO duke u zvarritur mes fëmijëve duke i këshilluar ata të mbajnë qestësi që të mos  

zgjojnë Ruin) 

 
IKIRO: -Shshsh fëmijë! Rui po fle dhe nuk duhet absolutisht ta zgjojmë! Kam një mendim për t’u liruar nga 
fuqia e Penelit të Fjalës, por kam nevojë për ndihmën tuaj. Kush do që të më ndihmojë? (IKIRO zgjedh disa 
fëmijë) –Shkëlqyeshëm, më ndiqni! (drejtohet drejt qendrës së skenës me fëmijët) – Tani po ju shpjegoj 
planin tim. Meqë nuk mund të largohem nga Rui sepse ka shkruar emrin tim në krahun e saj me Penel, kam 
menduar se nëse fshijmë emrin gjithçka do të kthehet si më parë! Sipas jush a mund të funksionojë? (fëmijët 
përgjigjen) – Shumë mirë! (i drejtohet njërit prej fëmijëve) – Më parë kam parë aty në fund një enë me ujë 
dhe leckë brenda. A mund  
të shkoni ta merrni? Ama kujdes, bëj kujdës! (i drejtohet fëmijës së dytë) –Ndërsa ne fërkojmë krahun e Ruit 
ti duhet t’i këndosh një nina-nana në mënyrë që të mos zgjohet.)  
 
(sapo kthehet kthehet fëmija me enën me ujë e leckë, IKIRO e fton fëmijën tjetër të këndojë.) 

 

IKIRO: – E tani përpiqemi të fshijmë emrin tim në krahun e Ruit. 

(IKIRO i flet fëmijëve,nga fundi i skenës hyn Tori duke ecur i lumtur e duke rrahur krahët.) 

 

TORI: (i mahnitur) – Por çfarë po dëgjojnë veshët e mi prej gjeli?!? Është e njëjta nina-nana që mamaja  

ime i këndonte vëllezërve të mi për t’i uruar natën e mirë! 

(sqaron zërin dhe ec në mes të skenës duke kënduar i stonuar) 

 

-NINNA NANNA NINNA O,KËTË GJEL KUJT DO T’IA JAP... 

IKIRO: (i acaruar) -Tori! Tori! Pusho se e zgjove Ruin! 

 



 

 

TORI: (vazhdon e këndon)-IA JAP GJYSHIT GJEL,QË TA COJË NË KËRCIM ... (i drejtohet fëmijëve) 

-Atëherë, si po ju dukem? Jam apo nuk jam një këngëar i vërtetë? 
(Rui zgjohet për shkak të zhurmës). 
 

RUI: -Po çfarë po ndodh këtua?!? (shikon IKIRON e fëmijën me leckë në dorë ) -E ju çfarë doni me leckë  

në dorë? 

-Ah, e kuptova! Po përpiqeshit të fshinit të shkrimin e bërë me penel! (qesh) 

 

TORI: (dyshues) – Po pse u zgjua? Zakonisht nina-nanat shërbejnë që t’i vënë njerëzit në gjumë... 

 

IKIRO: (i drejtohet Torit) – Gjel i shëmtuar, i stonuar! Shiko se çfarë bëre! Ah po të kapa...  

(IKIRO fillon të zërë Torin, i cili i trembur shkon te fëmijët duke u përpjekur të fshihet). 

 

RUI: -IKIRO, lëre të qetë! Asgjë nuk mund ta fshijë këtë shkrim nga krahu im, do të zbehet më kalimin e  

kohës. 

IKIRO: (duke ndaluar-) Uffa! Më duhet ta duroj akoma! (ulet përtokë i vërenjtur) 
 

TORI: (duke iu afruar Ruit)- Faleminderit... dukej shumë i inatosur. 

 

RUI: (qesh) –Nuk do që ta pranojë se peneli im është më i fortë se bastuni i tij! (duke ngritur supet) 
-Lëre të rrijë aty. (i drejtohet fëmijëve)- Ma shuani pak kuriozitetin.Një ditë më parë më thatë se nuk jeni nga 
Meijo. Por atëherë nga vini? Cfarë bëni këtu? (fëmijët i tregojnë Ruit) 
 
TORI: (i mahnitur) –Sa bukur! Unë në fakt përpara se të vinte Rukea shititja i lumtur në të gjithë luginën 
duke kërcyer e kënduar. A e dini se unë rrjedh nga një familje gjelash muzikantë dhe e kam trashëguar nga 
babai im këtë zë të bukur. (shkon te IKIRO dhe l e tërheq në mes të fëmijëve) – Hajde boll i vare turinjtë, 
hajde këndo bashkë me mua! (fillon të këndojë i stonuar) 

 

IKIRO: (me duar në veshë) – Ju lutem, bëjeni të pushojë! 
 
RUI: (duke qeshur) – Faleminderit Tori, mjafton me kaq ... (i drejtohet fëmijëve)-Mua në fakt më 
pëlqen shumë të shkruaj, por jam e vetmja në fshatin e Sonkeit. (e trishtuar) –Banorët mendojnë veç 
të gjuajnë e të luftojnë dhe për këtë më kanë izoluar... Kështu një natë ia mbatha nga pylli. Në fshat 
ndiehesha e kotë pavarësisht se shpirti i shimjes më kishte dhuruar penelin gjatë Ceremonisë së 
Mandatit të Mrekullueshëm… 

 

IKIRO: (i çuditur) -Cfarë!? Do të thuash se edhe në fshatin tënd është e njëjta ceremony e jona? 

 

RUI: (e habitur) –Pse është edhe në Meio?!? 
 
IKIRO: - E pabesueshme... E sido qoftë nuk arrij ta kuptoj pse Saru i ka dhuruar një banori të 
Sonkeit një  
armë kaq të fuqishme (dhe tregon penelin). Natyrisht se shpirti I shimjes nuk mund të gabojë, por si 
mund të jesh ti një nga të Denjët??? S Je nga Sonkei e jo nga Meio! 
 
RUI: (me tallje) – Foli luftatari i madh... Po mendoja të njëjtën gjë për ty. Si mundet Saru të të 
konsideronte të denjë të Peshtafit të Dritës?!? Sipas meje ta ka dorëzuar gjatë Cerimonisë e pastaj ia 
ke mbathur nga fshati, vërtet? (ironike) – Mendoj se historitë tona nuk janë aq shumë të ndryshme… 
 
IKIRO: (i bezdisur) - Mbathur!?! E pse duhet t’ia kem mbathur? (me mburrje) Unë në fshat kam 
qenë i nderuar nga të gjithë. Jo rastësisht më kanë emëruar samurai më i lartë i Meios! 

 

(Nga ana e kundërt hyn Shiro duke ecur ngadalë drejt qendrës. Sapo e sheh Tori i afrohet me vrap ta 
takojë) 
 

TORI: -Shiro! E dija se IKIRO është samurai më i lartë i Meios? 

 

RUI: (duke qeshur) –Nëse ai është samurai më i lartë, unë jam kryetarja e fshatit! 
 
SHIRO: (serioz, duke iu drejtuar IKIROS i cili është shumë në siklet) I-KIRO, duhet të marrësh 
shembull  
nga Rui. Ajo ishte e sinqertë me ty dhe me Nakamat. Ndërsa ti nuk e ke thënë të gjithë të vërtetën. 



 

 

 
IKIRO: (duke marrë frymë me zor) -E mirë atëherë. Kur Saru më dorëzoi Peshtafin e Dritës babai im që 
është kryetari i fshatit donte t’ia tregonte të gjithëve fuqinë e tij. E vërteta është se unë nuk dija ta përdorja! 
Nuk kam lexuar kurrë për këtë dhe askush nuk më ka shpjeguar si funksionon. Kështu atë anatë unë ia 
mbatha... 
 
SHIRO: - Shumë mirë IKIRO, të thuash të vërtetën është gjithmonë një zgjedhje e mirë. 
 
TORI: (dyshues) – Por atëherë je apo nuk je samurai më i lartë?!? Nuk po kuptoj më asgjë... (çon supet) 
 – Më mirë tu mësoj një këngë tjetër Nakamave! (Rui e IKIRO shihen me dëshpërim) –Bëni kështu(fillon 
këngën)- Atje, atje, atje ... 
 
RUI: (e imiton) -)- Atje, atje, atje ...? E çfarë kënge është? 
 
TORI: (tregon me gisht një pikë mbi fëmijët) – Shikoni atje lart! Nuk e shikoni se u duk një flakë e vogël 
kërcimtare! 

 

IKIRO: (i surprizuar) -Tori ka të drejtë! Edhe unë e shikoj! 

 

SHIRO: (i çuditur) –Nuk mund të jetë… 

 

TORI: -Fëmijë duhet ta kapim! 
 

(Tori futet në mes të fëmijëve duke u përpjekur ta kapë duke drejtuar krahët drejt qiellit). 

 

TORI: -Nuk arrij, jam tepër i shkurtër! Kam një mendim. Më ngreni lart! (dyshues) Jo, ndoshta është më 
mirë t’ju ngre unë ju… (Tori ngre një fëmijë)- Forza, jepi, provo ta kapësh!Është tamam aty, mbi kokën 
tënde! Prit se po spostohet! 
 

(Tori përpiqet të ndjekë dritën, ndërsa IKIRO, Rui e Saru vëzhgojnë skenën)  
 

IKIRO: -Tori, është e kotë! Lëre fare! 

 

TORI: (duke e ulur fëmijën) -Uffa, për pak ia dolëm… 

 

RUI: (duke parë Shiron) –Cfarë ke, Shiro? Më dukesh mendueshëm . A e di se çfarë ishte ajo flaka? 
 
SHIRO: -Kam njëfarë kujtimi të lashtë ... Drita u shfaq këtu pas shumë kohësh. Është e rëndësishme ta 
marrim por bëhet veç me butësi e duke e shkruar emrin e saj me penelin tënd në bastunin e IKIROS. 
 
IKIRO: (dyshues) –Emrin e dritës? E cili na qenka, Shiro? 
 
SHIRO: (duke qeshur) – Është detyra e të Denjve, me ndihmën e Nakamave, të zbulojnë emrin e të kuptojnë 
pse është rishfaqur këtu në Tempullin e Yubit. 

 

RUI: (nervoze) – Por si mund t’i jepet emri një drite?!? Dhe pse është shfaqur pikërisht tani? 

 

TORI: (mendushëm) –Ndoshta varet nga diçka që kemi bërë ... 

 
IKIRO: - Ide e shkëlqyer, Tori! Të përpiqemi të mendojmë... (i drejtohet Ruit) - Unë kërkova ta 
fshija  
emrin tim nga krahu yt, por ti e kuptove. Pastaj fillove të flasësh me fëmijët e Torin… Kemi zbuluar 
se ekziston Cerimonia në të dy fshatrat...Unë kam gënjyer mbi faktin se jam samurai më i lartë pastaj 
Shiro më bindi të them të vërtetën... 
 
RUI: (duke e ndërprerë) – Dhe kur e bëre u shfaq drita! Fëmijë sipas jush çfarë do të thotë? (fëmijët  
përpiqen të përgjigjen )Kështu drita është shfaqur në çastin kur ne ia kemi hapur zemrat njëri- 
tjetrit... 

 

TORI: -Kur bashkëndani eksperienca e emocione! 
 
RUI: -Altëherë ka qenë sinqeriteti, gëzimi i zbulimit reciprok, bukuria e takimit që bëri të kthehet 
drita! 



 

 

 
IKIRO: -E nëse është pikërisht ky emri i dritës? TAKIMI?  

 

TORI: - Hajde Rui, përpiqu ta shkruash mbi Peshtafin e Dritës! 
 

(Rui shkruan fjalën mbi bastunin e IKIRO duke përdorur Penelin e Fjalës). 
 

IKIRO: -Përfekt! Tani le të shohim se çfarë do të ndodhë... (e afrojnë bastunin në dritë) 

 

RUI: (e çuditur) –Shikoni! Drita po ec drejt Peshtafit dhe... po e lë që ta kapë! 

 

IKIRO: (duke i treguar bastunin tigrit)- E pe? Ne ia dolëm! 

(Shiro afron dorën duke marrë frymë thellë, pastaj tregon me gisht nga drita) 
 

SHIRO: (duke qeshur) –Kohë më parë kur katër llambat ishin të ndezura në Tempullin e Yubit, unë isha 

ruajtësi i kësaj drite. Drita e Takimit . IKIRO, afroje Peshtafin te llamba e parë. 
 

(djali e afron dhe ndizet llamba e parë, ndërsa një muzikë e ëmbël lirohet në ajër) 
 

TORI: (entuziast) –A e patë fëmijë? Llamba u ndez! (vrapon në mes të fëmijëve e feston me ta) 
 
SHIRO:- Profecianfilloi të realizohet.Ju jeni me të vërtetë të Denjët dhe ata (i drejtohet fëmijëve) janë 
Nakamat tuaj! Por tani para se të vazhdojmë me misionin të kremtojmë rilindjen e dritës së parë dhe ta 
riforcojmë ndiçimin e saj. E për ta bërë këtë është e nevojshme që secili prej jush të jetojë takimin me miqtë 
si një aventurë e mahnitshme e ta simbolizosh këtë me një fjalë të vetme,një objekt, të cilin pastaj duhet ta 
vendosni përballë Dritës së Takimit.  

(dalin të gjithë nga skena)  

 

Titulli i ditës: Aventura 
Tema e ditës: “ Jeto aventurën e takimit tani. Mrekullia,frika,e rreziku janë përbërësit themelorë të 

aventurës që lind nga takimet me njerëzit.Nuk na mbetet gjë tjetër veç...t’i futemi 
aventurës me kurajo e pasion! 

 
 

 
(Në një cep të sallës gjendet një tavolinë me disa libra sipër, pergamene dhe penela. Nga ana e kundërt hyn 

Tori në mes të disa fëmijëve sikur po përshkojnë një shteg. Shikon përreth disa herë duke ndryshuar 

drejtimin e ecjes.) 

 
TORI: (i sigurt) –Padyshim është nga kjo anë.Intuita ime prej gjeli është e padështueshme! Kjo është  
rruga e duhur! (i drejtohet fëmijëve. Po ju? Pse jeni ulur?A mos vallë jeni të lodhur nga ecja? (duke përplasur 
krahët drejt IKIROS e Ruit të cilët po hyjnë nga fundi i sallës)-Ei forca,hajdeni! Është nga kjo anë! 
 
RUI: (duke i thënë IKIROS me ton të inatosur) -Uffa! Nuk mundem më! Kemi orë të tëra që po ecim 
në këtë pyll! Më parë rruga e duhur ishte djathtas, e pastaj u kujtua se ishte majtas.E rezultati? Jemi 
akoma duke ecur dhe nuk jemi duke shkuar askund! Është krejt faji i atij gjelit pakujtesë! Shyqyr që 
njihte mirë shtigjet e luginës sipsa Shiros, por po të mos i njihte kush e di se ku do të ishim tani! 
 
IKIRO: (dyshues) – Në fakt nuk e ka krejt gabim Rui... Shiro na ka dërguar të gjejmë shpirtin e një 
breshke, e cila duhej të ishte rojtarja e lashtë e dritës së dytë,por nuk kemi takuar akoma askënd... 
 
RUI: - Ja, pikërisht! Sipas meje, Tori nuk e di se ku jemi duke shkuar! E nëse është çmendur deri në 
pikën që nuk e mban mend rrugën? E nëse Shiro është gabuar dhe nuk mund të ketë asnjë shpirt? E 
nëse… 

 

IKIRO: (duke e ndërprerë) – Qetësohu, Rui! Unë kam besim te Shiro. Shiko se do ta gjejmë 

breshkën. 

 

RUI: -Shpresojmë, edhe pse nuk i ndjej më këmbët!  



 

 

 

IKIRO: Kurajo, do të shohësh se edhe pak arritëm! Apo kështu shpresoj… 
 
TORI: (duke u bllokuar menjëherë)- Për të gjitha dritat e Yubit! (i thotë fëmijëvë me zë të ulët) – A e  
 dini se kam frikë se këndëj nuk mund të kalojmë… Më duket se kam gabuar diçka… 

 

RUI: (duke u afruar e inatosur) – Si më falni?!? 
 
TORI: (i frikësuar) -Jo,nuk thashë asgjë ... (duke bërë sikur ishte i lumtur) –A e keni parë sa ujëvarë e 
bukur? Është e mre-ku-llu-e-shme! Një ujëvarë e bukur dhe e lartë ... (në siklet) ehm... e nuk ka mënyrë që të 
kalojmë përtej… (mendueshëm)edhe pse të them të drejtën nuk më kujtohet të  
 kem parë ndonjëherë një ujëvarë nga këto anë … 
 
RUI: (duke bërtitur e inatosur) – Do të më thuash se kemi ecur për orë të tëra në mes të pemëve pa ndaluar  
 fare për të dalë përpara kësaj ujëvare të trashë gabimisht? 
 
TORI: (duke u fshehur në mes të fëmijëve e duke treguar me gisht një pikë në largësi) –Sipas meje, 
nëse provojmë nga ajo anë… 
 
RUI: (e inatosur) –Pranoje Tori: kemi humbur në luginë . E pikërisht në pyllin në të cilin vepron 

Rukea, e cila mund të na sulet nga çasti në çast! 
IKIRO:-Mjaft! Po bën shumë rrëmujë! Mos do që Rukea të na dëgjojë? 

 
 (Papritur nga ujëvara del Kame, breshka, i cili ngadalë ec drejt qendrës së skenës)   
 

KAME- (duke folur ngadalë me ton të qetë)-Kush po ëe bën të gjithë këtë rrëmujë, që po zgjoni nga 

gjumi një breshkë të shkretë? 

 

RUI: (duke parë përreth) – Është plot me pergamene, penela e libra. Ka gjithandej! 

IKIRO: (i habitur-) Nuk mund ta besoj! Duhet të jetë pikërisht breshka për të cilën ffliste Shiro! (i 

drejtohet Torit) -Tori! Ia dole, na solle në vendin e duhur! 

 

TORI: (i çuditur duke parë fëmijët) –Cfarë kam bërë unë? Ju kam sjellë te... (vëren Kame e e fillon të 

kërcejë i lumtur duke treguar me gisht)si mette a saltellare -Poooo! (krenar) – Ju thashë se lugina 

nuk ka sekrete për mua! (dyshues i drejtohet fëmijëe), -Kush e di si ia bëra që e gjeta breshkën... por 

ju mos ia thoni njeriu (i drejtohet Ruit) -E pe Rui?  

 

RUI: (në siklet) – Në fakt duket se këtë herë ke të drejtë… 

 

IKIRO: - Mirëdita zonja breshkë, unë jam… 

 

KAME: (duke e ndërprerë) – Më lër ta gjej. Ti je IKIRO dhe vjen nga fshati i Meios. 

 

IKIRO: (I habitur) – Po si ma... 

 

KAME: (duke vazhduar të flasë e qeshë-) E ti duhet të jesh Rui nga fshati i Sonkeit. E ky gjeli duhet 

të quhet Tori e ata(për fëmijët) janë Nakamat tuaj. 

 

RUI: (e habitur) –Si na njohe? 

 

KAME: (duke qeshur) –Këtya sy shohin më larg se ti kujton.Unë jam Kame një breshkë e vjetër që 

ka gjetur strehë pas kësaj ujëvare. 

 

TORI: -Do të thuash se pas kësaj ujëvare gjendet një shtëpi? 

 

KAME: -Saktë. Një vend i mirë për të të mos shqetësuar kush…por sot dikush bërtiste kaq fort (me 

shikim nga Rui, e cila I ul sytë e turpëruar)-Cfarë bëni në këtë cep të fshehur të luginës?  

 

IKIRO: - Na dërgoi Shiro, shpirti i tigrit, i cili jeton në Tempullin e Yubit. Na tha se ti duhet të jesh rojtari i 

dritës së dytë. 

 



 

 

KAME: (dyshues) - Dritës? Nuk e di se për çfarë po flet.on so proprio di cosa tu stia parlando. 

 

RUI: (me ironi) -Fantastike!E gjithë kjo rrugë për asgjë! 

 

KAME: (duke qeshur) – Por është e vërtetë se unë jam shumë e moshuar dhe mund të mos kujtoj 

gjithçka…Më ndiqni,ndoshta në shtëpinë time ka diòka që mund t’ju shërbejë ju... 

 (fillon të ecë shuuumë ngadalë drejt ujëvarës) 

 

RUI: (duke vëzhguar Kamen) – Me këtë hap do të na duhet e gjithë dita! 

 

IKIRO: -Ndoshta është mirë që ta ndihmojmë pak.Fëmijë kush nga ju do të na ndihmojë? (zgjedh disa) -

Shkëlqyeshëm me urdhrin tim na ndihmoni mua dhe Ruin ta mbajmë në krahë Kamen deri te ujëvara.Të 

tjerët duhet të na ndjekin.A jeni gati?Jepi! 

IKIRO e Rui, të ndihmuar nga fëmijët e dërgojnë kamen të ujëvara duke bërë sikur kalojnë përtej saj. Tori i 

ndjek entuziast, ndërsa Kame shikon përreth e habitur dhe proteston pak)  

 

TORI: (i mahnitur) – E pabesueshme... a e patë fëmijë? Kemi hyrë në një gropë të stërmadhe! (vrapon para 

e prapa)  

 

IKIRO: (duke iu drejtuar fëmijëve) – Shumë faleminderit për ndihmën! Shkoni e uluni me Nakamat e tjerë 

të cilët po hyjnë.  
 
KAME: -Mirë se erdhët në shpellën time. (ulet në karrige) – Shumë mirë, e ku mbetëm? 

 

IKIRO: - Na the se ndoshta ka diçka që mund të na ndihmojë për të gjetur dritën ... 

 
KAME: -Oh po tamam, tamam,! (i drejtohet fëmijëve) – Të dashur Nakama, a do ta ndihmoni një 
breshkë të moshuar për të kërkuar diçka mbi këtë shpellë? (zgjedh disa fëmijë) – Shumë mirë, hajdeni 
këtu. Nëse nuk gaboj (tregon me gisht në një cep të sallës)në atë kënd, pas një pirgu me libra, duhet 
të jetë prej shumë vitesh një hartë magjike, e cila tregon shtegun për arritur te një dritë(i drejtohet 
Ruite IKIROS) -Ndoshta është pikërisht ajo çfarë ju po kërkoni... 
 
(fëmijët kthehen dhe ia dorëzojnë hartën IKIROS e Ruit). 
 
KAME: - Hajde, hapeni! 

 

IKIRO: (pabesim) - Por… në hartë nuk është svizatuar asgjë, është krejt e bardhë! 

 

RUI: (nervoze) - Fëmijë, a jeni të sigurt se nuk kishte letra të tjera atje? (fëmijët përgjigjen me jo) 

 

IKIRO: -Kame, më duket se je gabuar.Këtu nuk tregon asnjë shteg(dhe ia tregon të gjithëve)  

 

TORI: (duke e parë hartën) -Beh, nuk është krejtësisht e bardhë, është një pikëpyetje e madhe në qendër! 

 
KAME: (duke qeshur) – Siç ju thashë, harta që keni në dorë nuk është një hartë dosido. Kjo është shumë 
speciale! Është në gjendje t’i tregojë rrugën vetëm atij që me të vërtetë di t’i japë hapësirë tjetrit. 
 
TORI: Kuptova! (largohet me vrap) –Duhet të ecim në largësi me njëri-tjetrin, se kështu do të na shfaqet 

diçka!  
 
RUI: (e irritatuar) – Hajde këtu e boll fole kuturu! 

 

IKIRO: (mendueshëm) –Cfarë do të thotë t’i lësh hapësirë tjetrit, Kame? 

 
KAME: (duke qeshur) – Deri tani keni udhëtuar bashkë, por vetëm sepse keni qenë të detyruar ta 
bëni, jo sepse e doni me të vërtetë! (IKIRO e Rui shohin njëri-tjetrin me turp) –Letra e ka përceptuar 
këtë prandaj nuk jua tregon rrugën drejt dritës së dytë.Nëse doni ta gjeni duhet të lini mënjanë atë 
çfarë ju ndan e favorizon frikën.Duhet të keni kurajon që të ftoni njëri-tjetrin të ecni së bashku por 
ftesa duhet të lindë nga zemra juaj. 
 



 

 

IKIRO: (kundërshtues) – Një ftesë që lind nga zemra? 
 
RUI: (duke parë IKIRON vëngër) –Nuk besoj se do të jetë e lehtë, Kame. 

 
KAME: (duke qeshur) – E beson vërtetë? Kush e di... Megjithatë sot jeni të ftuarit e mi në këtë 
shpellë. Ju ftoj të dëgjoni zemrën tuaj e të reflektoni...duke u ndihmuar nga ata(tregon nga fëmijët)  
-Shkoni. (IKIRO e Rui dalin nga skena pafjalë)  

 

KAME: (i drejtohet fëmijëve) – të dashurit e mi, ju përket ju ta ndihmoni IKIRON e Ruin: Ju jeni 

Nakamat e mund ta bëni më mirë se gjithkush tjetër. Përpiquni të tragoni kur keni qenë të ftuar apo 

keni ftuar ju dikë që të jetë shoku juaj i udhëtimit.Përpiquni t’i mësoni dy miqve tuaj si mund të lindë 

një ftesë nga zemra.Jam e sigurt se pastaj harta do t’ju çojë drejt dritës së dytë. Kujdes.Gjithçka varet 

nga ju. 
 
 (Del nga skena nga dalë e shoqëruar nga Tori.)  

 

Titulli i ditës: Ftesa 

  
Tema e ditës: T’i japësh hapësirë artit të ftesës. Miqësia është si një rrugë që do të 

përshkohet,një ecje e cila fillon me një ftesë e dërguar dhe e marrë. Të jesh i 
ftuar të bën të ndihesh i konsideruar, i respektuar dhe nuk duhet harruar se 
çdo ftesë mund të jetë e refuzuar apo e injoruar. 

 

 
 
 (Hyn në skenë Tori duke kënduar e kërcyer duke u përpjekur të përfshijë edhe fëmijët.Nga ana e 

kundërt e skenës hyn Kame duke ecur tepër ngadalë) 

 
TORI:-Shikoni fëmijë, po vjen Kame! Po shkoj ta ndihmoj se përndryshe do na zërë nata.(vrapon që 
ta takojë por rrëzohet përtokë në mënyrë komike) –Ajjja, sa u vrava!(Mban kokën me dorë 

 

KAME: - Si je Tori? A u vrave? 
 
TORI: (duke brofur në këmbë) – Absolutisht që jo. Në gjelat e kemi kokën shumë të fortë!(gjuan 
kokën me grusht, por pak fort)-Ajjja sa më dhemb! 
 
KAME: (flet më fëmijët)- Të dashurit e mi Nakama, duhet t’ju komplimentoj. Dje keni qenë të 
shkëlqyer duke ndihmuar IKIRON e Ruin.Falë jush ata të dy po bëhen shokë të vërtetë udhëtimi 
 
TORI: (duke u hedhur përpjetë) –Ju lumtë, ju lumtë, ju lumtë!!! Një urra për Un urrà për Nakamat! 
(vrapon të festojë në mes të fëmijëve duke përplasur njërën dorë GIVE ME FIVE dhe më pas ndalon 
menjëherë)- Po tani ku jenë IKIRO dhe Rui? 
 
KAME: -Nuk janë këtu. Këtë natë harta ka filluar të shpjegojë shtegun dhe ata janë nisur menjëherë. 
Do të shihni se do të kthehen shpejt me dritën e do të na sjellin kështu... Kame ndërpritet nga IKIRO e 
Rui të cilët hyjnë në skenë duke u zënë keq)  
 
IKIRO: (duke imituar Ruin) – Të njekim hartën, forza IKIRO! (i inatosur) – Të lumtë, komplimente! 
-  
 -Faleminderit për këtë ide tënden e kemi kaluar gjithë natën në pyll për asgjë! 
 
RUI: - Dëgjo kush flet! Isht ti ai i cili doje të niseshe patjetër për të gjetur dritën e dytë!  

 

IKIRO: -Je vetëm një vajzë llasticë! 

 

RUI: - Aaa foli luftëtari i madh! Nuk ta ka frikën as edhe një mushkonjë! 

 

KAME: (e ashpër) -Rui!- IKIRO! Qetësohuni dhe më shpjegoni se çfarë ka ndodhur! 



 

 

 
IKIRO: (duke tundur hartën) – Harta është prishur dhe nuk funksionon! Dhekrejt faji është i Ruit, e cila nuk 
arrinte të ndiqte udhëzimeti! (e hedh me nervozizëm hartën përtokë) 
 
RUI: (e inatosur) – Je ti që e ke përdorur i pari!Po të ecja vetëm do ta kisha gjetur tashmë dritën. 

 

KAME: - Ju thashë të qetësoheshit. Shpjegohuni më mirër. Pse harta nuk funksionon?  

 
IKIRO: (tregon me mimikë, ndërsa Rui dëgjon me krahë të kryqëzuar)- Këtë natë kur pamë që u shfaq 
shtegu në hartë të kapur nga entuziazmi filluam ta ndiqnim menjëherë, por u gjendëm përpara disa lisave 
shpues. Rui atëherë më kapi me forcë hartën nga duart sepse donte që ajo t’i ndiqte udhëzimet (me ironi) 
meqë unë nuk isha i zoti.E falë saj u gjendëm në mes të një pellgu me ujë e një shpellë plot me lakuriqë nate! 
 
TORI: (i sikletosur) –Lakuriqë?! I urrej lakuriqët! Shyqyr që nuk kam qenë unë aty! 

 
IKIRO: -Sapo ia mbathëm nga shpella rimora hartën, por ishte tepër vonë. (duke treguar nga Rui, e cili është 
gjithnjë e me nevrike)- Ajo e kishte prishur!Shtegu po zhdukej dhe për fat të keq harta në pak kohë u bë e 
bardhë dhe nuk ishte më as pikëpyetja! Pastaj papritur u shfaq një dritë fluturuese në largësi dhe filluam të 
vrapojmë për ta kapur. 
 
RUI: duke e ndërprerë) – Problemi ishte se sa më shumë i afroheshim dritës ajo dukej se largohej, 
Përkundrazi nganjëherë zhdukej.Ndërkohë harta u bë e pavlefshme, sepse ai(duke treguar me gisht nga 
IKIRO) gaboi që në fillim!  
(Dy të rinjtë shohin njëri-tjetrin dhe shtrëngojnë Penelin dhe Bastunin sikur do të përballeshin  
në një duel). 

 
TORI: (duke mbledhur hartën përtokë e duke ia dhënë Kames)) –Ti a kupton gjë? -Pse harta nuk funksionon 
më? 
 
KAME: (e vëzhgon serioz hartën)- E sipas meje...(kthehet nga fëmijët)- Hajde këtu pak. Përpiqu ta shohësh 
pak hartën. Cfarë shikon? (fëmija përgjigjet se sheh një shteg). – Një shteg thua? (thërret një fëmijë tjetër) – 
Më thuaj pak nëse edhe ti shikon një shteg?(fëmija i dytë përgjigjet me po)- Shumë mirë, shkoni të Nakamat 
e tjerë. (Fëmijët ulen dhe Kame drejtohet te IKIRO E Rui) 
 
KAME: (duke ia dhënë hartën dy të rinjve) –Po ju a shihni ndonjë gjë? 

 

RUI: (i stresuar) –Cfarë duhet të shohim? Ta thamë se është komplet e bardhë!  

 

IKIRO: -Këtë herë Rui ka të drejtë: Harta nuk demonstron asgjë!(Kame tund kokën i shqetësuar, pastaj ia 

jep hartën Torit) 

 

TORI: (duke parë i çuditur)) – Por nuk është kështu: Nakamat kanë të drejtë! Harta po paraqet një shteg! 

 

IKIRO: - Nga këtu! (ia merr hartën me forcë dhe pastaj ia kthen)- Unë nuk shoh asgjë. Kjo është prova se 

harta nuk bën apo më saktë nuk funksionon është veç bosh! 
 
TORI: (i drejtohet fëmijëve) – Po si nuk e shohin?!? Është një shteg i vizatuar me të madhe e… (I ngritur 
peshë) - Prisni! Shtegu po shkurtohet! Po, po! Po bëhet më i shkurtër... Tani u shfaq edhe një shigjetë e cila 
(dyshues) drejtohet nga unë?!? Cfarë është kjo gjë e re? 

 

IKIRO: (duke bërtitur) -Tori! Drita! Është pikërisht sipër teje! 

 
TORI: (i trtembur fillon të vrapojë para e prapa) -Aaah! Flaka! Ndihmë! Do të më bëjë mish në 
hedh! Ik, ik nuk kam bërë asgjë, nuk jam i mirë për t’u ngrënë!  
 
RUI: (duke vrapuar pas Torit) - Ndalo! Tani do të të kap dritëz! 

 
 (Rui vrapon pas Torit e ndjekur nga IKIRO, ndërsa Kame vëzhgon skenën duke tundur kokën. Sapo e  
arrijnë Torin i hidhen përsipër për të kapur dritën, por papritur ajo zhduket) 
 
IKIRO: (i mërzitur) –Nuk ka mundësi! Ishte pikërisht këtu! 



 

 

 

RUI: -Dhe u zhduk përsëri, pikërisht si mbrëmë! 

 

IKIRO: (mosbesues duke parë fëmijët) -Shikoni! U duk përsëri pikërisht aty! 

 

RUI: -Forza fëmijë, provoni të kërceni dhe ta kapni dritën! Është mbi kokat tuaja! 
 
(të inkurajuar nga të rinjtë, fëmijët përpiqen të kërcejnë për të kapur dritën,por nuk arrijnë.)  

 

IKIRO: (i çuditur) – Drita u zhduk sërish! 
 
TORI: (duke treguar fëmijët nga krahu i kundërt) – Shikoni tani u shfaq këndej!- Forza fëmijë 
përpiquni edhe ju të kërceni për ta kapur!(Fëmijët bëjnë siç iu tha por pa rezultat) 

 

RUI: (duke treguar në një pikë) –Tani atje në fund! Nuk është zhdukur! 
 
IKIRO: (duke parë nga drejtimi i kundërt) - Ja! (i dekurajuar) –Nuk do të mund ta kapim 
kurrë...duket sikur kërcen nga një anë në tjetrën pa u ndalur!  

 

TORI: -Përpiquni të përdorni Peshtafin e Dritës dhe Penelin e Fjalës! 
 
IKIRO: -Idea e mirë Tori! Rui, sapo drita të shfaqet unë po përpiqem të afroj Peshtafin e ti Penelin,  
qartë? 

 

RUI: -E mirë ta provojmë! 
 
TORI: (i eksituar) - Ja, ja! Drita ndaloi pikërisht aty, në mes të Nakamave! 

 

IKIRO: -Përfekt! Përpiqemi t’i afrohemi ngadalë … 

 
 
(IKIRO e Rui afrohen ngadalë në mes të fëmijëve duke u përpjekur të zgjatin Peshtafin dhe Penelin  
drejt dritës, e cila prapë largohej e zhdukej)  
 
RUI: -Jooo! Drita u largua papritur e pastaj u zhdukLa! (e demoralizuar) –Tani boll, u lodha duke 
vrapuar për asgjë! I gjithë faji i hartës e cila funksionon kur i do qejfi... 
 
IKIRO: (i inatosur)- Gjithçka po shkon keq, nuk ia vlen më të ecim ... e mbi të gjitha në shoqërinë e 
një llastice të fshatiti armik! 
 
KAME: -Nuk është momenti të dorëzohemi.Kjo me të cilën po përballeni është prova në të cilën po 
ju vë harta! Jo më kot është e njohur si Harta e Mundimit! 

 

TORI: (kureshtar)- Harta e Mundimit? 
 
KAME: (serioz)- Tamam kështu, Tori. Harta i vë kërkuesit e dritës përballë vështirësish të ndryshme 
për të kuptuar nëse janë me të vërtetë të denjë për ta gjetur. (i drejtohet IKIROS e Ruit) –Nëse në 
vështirësitë e para të ecjes ju demoralizoheni, nuk do ta arrini kurrë.  

 

IKIRO:- E atëherë çfarë duhet të bëjmë? 

 
KAME:- Duhet të rivazhdoni të ecni, por së bashku! Ti Rui, Tori dhe Nakamat! Të ecni vetëm është  
shumë e lodhshme dhe ecja juaj përfaqëson edhe miqësinë të cilën po kërkoni ta ndërtoni mes  
jush.Sa më e fortë të jetë kjo aq meë e lehtë do të jetë ecja. 
 
TORI: (entuziast) - Pooo!!! Do të rifillojmë menjëherë të ecim për të kërkuar dritën të gjithë së 

bashku! 
 
KAME: (duke buzëqeshur) –Ji i durueshëm, Tori. Kur ecja është e gjatë ka nevojë të bëhen edhe 
pushime të vogla dhe ky është momenti i duhur.Rimendoni mbi mundimet e hequra deri tani e 
përgatituni më mirë për t’i përballuar.Nëse doni drita e dytë do të shfaqet sërish dhe do t’ju lejojë që 
ta kapni. 

(dalin nga skena) 



 

 

 

Titolo giornata: Mundimi 
Temi giornata: T’i japësh zë e të dëgjosh mundimin tënd dhë të tjetrit. Në çdo 

ecje është e pashmangshme të lodhesh. Nuk duhet të 
demoralizohemi.Marrëdhëniet njerëzorë duhenendur ngadalë e 

ndërtuar me këmbëngulje. 

 

 
(Hyn në skenë Kame, e cila mban në dorë hartën e ndjekur nga IKIRO e Rui, që duken seriozë.  
Tori është i lumtur) 

 
KAME: (i qeshur i drejtohet fëmijëve) – Mirëdita të dashur Nakama, si jeni sot? Kam parë se dje ju 
dhe Tori e keni përdorur shumë mirë kohën e pushimit duke menduar se si t’i përballoni vështirësitë 
që keni kaluar. (serioze, i drejtohet Ruit e IKIROS)- Diçka që në fakt nuk është bërë nga ju të dy! 
IKIRO, Rui: E keni harxhuar kot kohen e pushimit e cila ju është dhënë. 
 
RUI: (replikuese)- Nuk e kam harxhuar. Kam reflektuar e kam vendosur që nuk dua të ecë me këtë 
qurravecin. 
 
IKIRO: -Jo, jam unë i cili nuk kam ndërmend të vazhdoj rrugën me ty! (e shtyn Ruin) 

 

RUI: -Ta tregoj unë tani ty! (të dy shtyjnë njëri-tjetrin) 

 

KAME: (me ashpërsi) -Boll, ndaloni! Nëse vazhdoni kështu nuk do ta gjeni kurrë dritën e dytë! 

 

IKIRO: (i irritatuar, ndërsa Rui e shikon vëngër) – Ajo filloi e para! 

KAME: (duke marrë frymë thellë) – Lugina është në rrezik e nuk mundeni më të qëndroni këtu të 

ujëvara. Duhet të niseni menjëherë. 

 

RUI: - Po si t’ia bëjmë të ndjekim rrugën e duhur nëse ne harta nuk na tregon asgjë? 
 
KAME: - Do të jetë Tori e i Nakama të cilët do t’ju udhëheqin gjatë gjithë ecjes, sepse ata arrijnë ta 
shohin shtegun. (i dorëzon hartën Torit) 
 
TORI: (i lumtur) - Urraaa! Rrini të qetë se falë dhuntive të mia të pabesueshme të orientimit nuk 
mund të humbim.Dhe jam i sigurt se edhe Nakamat janë zbulues të shkëlqyer. 
 
KAME: (serioz) –Mbani mend veò se Rukea është nën gjurmët tuaja dhe jeni larg tempullit të Yubit, 
i cili ju mbronte.Mos e lejoni veten të prekeni nga shpirti i frikës, sepse fuqia e tij do t’ju verbojë.Tani 
nisemi për rrugë. Ecje të mbarë.(dhe del nga skena) 
 
TORI: (alegro) – Më ndiqni, ne do t’ju çojmë drejt dritës së dytë!(zgjedh disa fëmijë)-Hjadeni këtu 
dhe shikojeni pak hartën me mua.Sipas jush nga cila anë duhet të shkojmë?(fëmijët tregojnë një 
drejtim)-Shumë mirë atëherë, nisemi! 
(Tori e i dy dy fëmijë fillojnë të ecin nëpër sallë të ndjekur nga IKIRO e Rui, të cilët vazhdojnë të 
shtyjnë e ofendojnë njëri-tjetrin.Papritur nga fundi i sallës Rukea duke shtrënguar fasho nëpër duar) 
 
RUKEA: (duke qeshur) – Shiko pak se kush po vjen! I riu IKIRO e miqtë e tij! 

 

TORI: (i tmerruar) – Ndihmë!Është Rukea! Na gjeti! Duhet t’ia mbathim! 
(Tori fshihet pas Ruit, ndërsa IKIRO hedh ca hapa përpara duke i treguar Rukeas Peshtafin e Dritës.) 
IKIRO: - Ndalo! Mos guxo t’i bësh dëm kujt, sepse ke punë me bastunin tim! 

RUKEA: (duke treguar nga fëmijët) –Mendon se nuk mund t’i bëj keq atyre?(qesh)- Tepër vonë. 

(prek dhe lidh me fasho sytë fëmijëve)-Kështu do të përfundoni edhe ju! 

 

TORI: (i tmerruar)- Fuqia e Rukeas po jep efekt mbi Nakamat.Ata po verbohen!  
 



 

 

IKIRO: (duke ecur përpara e duke vendosur majën e Peshtafit drejt Rukeas-Të hashë t’i lështë qetë! 
Tani do ta shohësh! Ke punë me mua! 
 

(Rukea, duke parë Peshtafin e Dritës zbrapset e mërziture dhe e frikësuar)  

IKIRO: (kryelartë) – Peshtafi i Dritës e shtyu njëherë dhe jam i sigurt se do ta bëjë përsëri! 

 
(Papritur Rui hyn me Penelin e Fjalës dhe godet në kokë IKIRON, i cili humb ndjenjat e bie përtokë.)  
 
TORI: (i tronditur) -Rui! Cfarë bëre!? Luajte mendsh? (vrapon drejt IKIROS) 

 
RUI: (serioze) –Nuk më duhet mbrojtja e IKIROS, as bastuni i tij i trashë. Shikoni të gjithë se kush 
jam unë dhe se si e lutoj e vetme shpirtin e frikës.(vendos Penelin drejt Rukeas)  
 
TORI: (i kthehet një fëmije) – Shpejt, hajde këtu! Përpiqu ta sjellësh në vete IKIRON 

 

RUKEA: (duke qeshur me pamje sfiduese) - Jepi Rui, v hajde këtu dhe më trego se çfarë di të bësh! 
(Rukea i afrohet Ruit, pastaj e çarmatos me shumë lehtësi duke goditur në krah e duke i rënë  
Peneli përtokë. Në fund e bllokon dhe ia lidh sytë me fasho. Ndërsa Tori i tmerruar vrapon drejt  
saj, IKIRO rimerr fuqitë dhe i thotë fëmijëve që të ulen). 
 
RUKEA: (duke iu drejtuar fëmijëve) I- Miqtë tuaj janë tashmë jashtë loje, Tani e keni radhën ju! 

 
IKIRO: (duke u ngritur e rikuperuar Peshtafin e Dritës)-rukea i ke bërë llogaritë gabim edhe sot! (I 
vë në trup bastunin duke zbrapsur Rukean)  
 
RUKEA: (e inatosur) – Fuqia e Peshtafit qenka akoma e fortë për mua! (bën disa hapa pas)- Por do të 
shihemi! Do të kthehem atëherë kur nuk e prisni!(del nga skena 
 
TORI: (duke u hedhur)- Të lumtë IKIRO, ia dole! 

 

RUI: (duke qarë me dëshpërim)- Ndihmë! Nuk arrij të shoh asgjë! Nuk arrij ta heq këtë fasho sikur 

është e ngjitur me sytë e mi! 

 

IKIRO: (duke u gjunjëzuar përpara vajzës)- Dëgjo Rui, duhet të qetësohesh! 

 

RUI: (e dëshpëruar) – Kam frikë s e do të jem e verbër për tërë jetën! Nuk do të arrij të bëj më asgjë 

dhe do të jem e refuzuar nga të gjithë! 

 

TORI: (i acaruar) -Oh jo! Cfarë të bëjmë IKIRO? Rukea ka prekur edhe disa nga miqtë tanë!  

 

IKIRO: -Përpiqu t’i sjellësh këtu dhe së bashku do të gjejmë një zgjidhje.(Tori merr fëmijët e fashuar 

dhe i sjell afër Ruit, e cila dridhet e tmerruar) 
 
TORI: (i shqetësuar) –Duhet ta bëjmë shpejt këtë punë përpara se të jetë tepër vonë, IKIRO!Frika i 
ka pushtuar tashmë zemrat e miqve tanë! Nuk mund të rrimë në këtë hapësirë të zbuluar sepse është 
tepër e vështirë! 
 
IKIRO: (ngrihet në këmbë dhe fillon të ecë mendueshëm)- Duhet të jetë një zgjidhje! Hajde, forca 

IKIRO mendo, mendo...(bllokohet )- Njëherë në një libër kam lexuar një fjali e thënë nga një plak i 

mençur:”Besimi është i vetmi ilaçi njohur për frikën” 

 

TORI: (dyshues) -E cfarë do të thuash me këtë?!? 
   
IKIRO: - Tani do ta kuptosh. (i drejtohet Ruit) -Rui, duhet të kesh besim te unë. Më lejo të të kap përdore. 
Do të jem unë që do të të udhëheq!(i thotë fëmijëve të fashuar)- Dhe e njëjta gjë vlen edhe për ju. Lejoni që 
të jetë tori dhe Nakamat e tjerë që t’ju udhëheqin!  
RUI: (duke qarë) –Nuk kam besim te ti! Jam e sigurt se do të më braktisësh në mes të pyllit, duke ia 

mbathur! 

 



 

 

IKIRO: - Jo Rui, nuk është kështu. Të lutem:Ki besim! Dhe jo vetëm se jemi të lidhur me fuqinë e Penelit 
të Fjalës, por sepse është e vetmja mënyrë për të vazhduar kërkimin e dritës shpëtuar luginën. Të kujtohet 
proecia? 

 

RUI: (e qetësuar) -Po... 

 
IKIRO: -Thoshte se duhet ta bëjmë së bashku, jo vetëm(e kap përdore Ruin)- Hajde,çohu! Më lejo që 
të udhëheq gjatë rrugës!(Rui çohet nga toka) 
 
TORI: (i drejtohet fëmijëve jo të fashuar) –Duhet të udhëheqim miqtë tanë të cilët janë të prekur nga 
Rukea! Forza, të kapemi të gjithë përdore! (fëmijët bëjnë siç i tha Tori)- Shkëlqyeshëm!(Tori i jep një 
dorë fëmijëve që janë të ulur dhe tjetrën fëmijëve të fashuar) -IKIRO, ne jemi gati! 
 
IKIRO: - Punë e shkëlqyer, Nakama1Tani mund të nisemi!  
(IKIRO fillon të ecë duke e marrë Ruin përdore, por ndërpritet nga një klithmë e gëzuar e  
Torit) 
 
TORI: (i lumtur) - Shikoni! Atje në fund u duk përsëri drita! 

 

RUI: (i befasuara) - Dritaaa?!? Është me të vërtetë këtu IKIRO? 

 

IKIRO: (felice) Si, Rui! E questa volta sembra che si stia avvicinando! 

 
TORI: - Tani përpiqu ta kapësh!(Tori vrapon ta kapë me duar dritën por nuk arrin dot)- Oh, jo! Drita 
u largua përsëri!Ndoshta duket ta kap më shpejt...  
 
IKIRO: (duke e ndërprerë)- Tori, ndalo! Të provojmë të shohim se çfarë ndodh.. 

 
TORI: (i befasuar) – Drita u afrua! Shikoni fëmijë! Tani po kërcen mbi kokën e Ruit e të miqve tuaj!  
 
RUI: (duke u dridhur) -IKIRO, ndjej një ngohtësi të çuditshme në sy! 

 

IKIRO: -Përpiqu ta heqësh fashon! (vajza bën siç i tha) 

 

RUI: (e lumtur)- IKIRO!Arrita ta heq!Shikoj sërish!(përqafon IKIRON) 

 
TORI: (i kthehet fëmijëve të fashuar)-Përpiquni të shikoni në mos i hiqni edhe ju fashot!(fëmijët 
heqin fashot)-Urraaaa!Ja dolët! Sa janë këto?(i tregon gishtat e dorës që fëmijët t’i numërojnë)- 
Edhe ju shikoni sërish! Sa bukur! Shpejt të arrijmë miqtë tuaj!  
 

RUI: -IKIRO, Tori! Shikoni dritën! Po largohet me shpejtësi! 

 
IKIRO: (dyshues) – Ke të drejtë! Tani duket se ka ndaluar atje në fund. Duket sikur po na pret… 
 
RUI: -Vrapojnë ta arrijnë! 

 
IKIRO: (duke ndaluar vajzën) – Prit Rui! Ndoshta nuk do që ta ndjekim, por të përpiqemi të fitojmë  
besimin e saj gjersa ajo të na lejojë të kapin.Të përpiqemi të shkojmë në takim me qetësi.
 
(IKIRO e Rui rinisin ecjen në drejtim të dritës dhe dalin nga skena) 
 
TORI: (i thotë fëmijëve) –A dëgjuat? Ka qenë besimi që kemi patur te shokët tanë që bënë të rishfaqet drita 
dhe të afrohet! (entuziast)E ndoshta është ky sekreti për ta kapur Duhet të kemi besim te njëri-
tjetri!(dyshues)Por si duhet t’ia bëjmë?Ju mendoni pak, sepse unë po shkoj t’ia them IKIROS e Ruit! 
 
Dalin nga skena)  

 

Titulli i ditës: Besimi  
Tema e ditës: Të bësh një eksperiencë besimi. Si në një ecje miqësia ushqehet me 

besimin reciprok në mes t ë anëtarëve të një grupi përtej besimit që të 

mos shkosh deri në fund. 
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(Skena zhvillohet në brendësi të Tempullit të Yubit. Në këndet e sallës janë vendosur katër llamba në të cilat 
vetëm njëra është ndezur. Hyn në skenë Shiro duke ecur me nervozizëm)  
 

SHIRO: (i shqetësuar) – Po ku do të jenë? Kanë shumë kohë që janë nisur e shpresoj që të mos i ketë ndodhur 
asgjë e keqe, edhe pse kam një ndjesi të çuditshme...(shikon fëmijët e ulur dhe habitet) – Nakamat! Kur erdhët 
ju? Nuk ju kam dëgjuar! Pse vonuat kaq shumë? Mos ndoshta ju kanë sulmuar?(fëmijët tregojnë për sulmin e 
Rukeas)- Sa e tmerrshme! E pastaj çfarë ndodhi?(fëmijët tregojnë se si e fituan dritën e dytë). –E gjetët dritën e 
dytë?(i gëzuar)- Pa hë më tregoni! Cili ishte emri i saj?(fëmijët përgjigjen)- Drita e Ecjes! Sa bukur! Keni qënë 
të mrekullueshëm!(duke parë përreth)- Po ku janë të rinjtë? Nuk po e shoh as Torin... 
 
(Hyjnë në skenë IKIRO e Tori duke transportuar me barrelë Ruin e cila është pandjenja)  
 
IKIRO: (i kthyer nga ...) -Shiro! Jemi këtu! 

 

SHIRO: -IKIRO! Tori! (i shqetësuar) – Cfarë i ka ndodhur Ruit? 
 
(Tori ul përtokë barrelën me IKIRON i cili e vështron i shqetësuar vajzën 

 
TORI: -Rukea na sulmoi dhe gjatë sulmit është plagosur Rui! U përpoqëm ta mjekonim me bimë të egra, por 
na shërbyen pak.Rui gjatë kthimit i ra papritur të fikët e kështu ndërtuam këtë barrelë për ta sjellë deri këtu... 
 

IKIRO: (i shqetësuar) -Shiro, a do ia dalë vërtetë Rui? 

 
SHIRO: (duke parë i shqetësuar plagën e vajzës) –Plaga duket se është infektuar dhe ato barëra që keni gjetur 
nuk janë aq të fuqishëm.  
 
TORI: -E çfarë mund të bëjmë? Duhet të ketë një mënyrë për ta shpëtuar! 

 

SHIRO: (mendueshëm) –E vetmja zgjidhje është bari i Aganorit 

 

IKIRO: (duke brofur menjëherë në këmbë) – Ku gjendet, Shiro? Do të nisemi menjëherë për ta gjetur, sado që 

të na kushtojë! 

 
SHIRO: - Ky tip bari rritet vetëm në fshatin e Sonkeit. D uhet ta çoni atje. Është e vetmja mënyrë për ta 
shpëtuar. 
 
TORI: (entuziast) – Në fshatin e Sonkeit? Por atëherë mjafton që ta çojmë Ruin në shtëpi dhe gjithçka  
do të zgjidhet!(i drejtohet IKIROS)-Dëgjove IKIRO? Të nisemi menjëherë për Sonkei!!! Po pse po e bën atë 
fytyrë? (IKIRO kafshon buzët dhe merr një hije serioze dhe të shqetësuar) 
 
IKIRO: - Vetëm në Sonkei? A je i sigurt, Shiro? 

 

SHIRO: - Po. 

 

TORI: (i shqetësuar) – Po cili është problemi këtu? 

 
SHIRO: -IKIRO vjen nga fshati i Meios e sigurisht që nuk do të pritet krahëhapur në fshatin rival të Sonkeit. 
 
IKIRO: (serioz) – S’ka problem, Shiro; Mendoj unë për këtë. Ma ngarkoni në shpinë dhe do të eci gjersa të 
arrij në fshat. 
 
SHIRO: (i kujdesshëm)- Prit, IKIRO, mos u rrëmbe.Lidhja e Penelit të Fjalës është zgjidhur. Emri yt është 
fshirë në krahun e Ruit dhe nuk je më i dertyruar të ndjekësh. Është më mirë që të jenë Tori dhe Nakamat që ta 
çojnë në shtëpi. 
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TORI: - Po, mendoj unë për këtë. Vërtet fëmijë! 
 
IKIRO: (duke tundur kokën) -Jo, Shiro, do të jem unë që do ta shoqëroj. Do të kujdesem unë për Ruin. 

 

SHIRO: (serioz) – A je i sigurt, IKIRO? Përse do ta bësh këtë? 

 
IKIRO: -Në këto ditë kam filluar ta njoh mirë dhe kam zbuluar se kemi shumë gjëra të përbashkëta.Rui nuk 
është më një armike.Dhe kështu po e ndryshoj mendimin që kam patur për banorët e Sonkeit.(ngrihet në 
këmbë)- Atëhertë jemi apo jo dy të Denjë?E kemi filluar së bashku kërkimin e Dritës e mund ta përfundojmë 
së bashku! E pastaj me siguri Rui do të më mbrojë në fshat dhe kështu nuk do të kem asnjë rrezik!  
 
TORI: (duke qarë) .- Më preke me këto fjalë!(shkon të ngushëllohet të fëmijët)  

 

SHIRO: -Fjalët e tua janë shumë të zgjuara, IKIRO. (duke qeshur) – E aprovoj zgjedhjen tënde! 

 

IKIRO:- Tori, Nakama, përgatituni se pas pak minutash do të nisemi.Nuk kemi kohë për të humbur. 

 
SHIRO: - Prit, IKIRO, po harron diçka.(duke treguar nga fëmijët) Nakamat më kanë treguar se keni arritur të 
kapni Dritën e Ecjes! Përpara se të niseni është mirë ta ndizni llambën e dytë. 
 
IKIRO: (duke parë Peshtafin e Dritës) –Ke të drejtë, Shiro! Po e ndez menjëherë! (IKIRO i afrohet llambës së 
dytë dhe e ndez) 
 
SHIRO: Shumë mirë, IKIRO. Tani mund të niseni, por ama tregoni kujdes! 

 

IKIRO: (duke bërë shenjë aprovimi) – Dakord, Shiro. Tori, më ndihmo me barrelën! 

 
TORI: (duke vrapuar drejt IKIROS) - Menjëherë! (merr barrelën dhe pastaj i drejtohet fëmijëve)-Forza 
Nakama, në marshim! 
 
SHIRO: - Nisuni ju se do t’ju arrijme edhe ne pas pak! Më parë kam diçka për t’i komunikuar shokëve  
tuaj të udhëtimit. 
 
TORI: - Mirupafshim, Shiro! Do të shihemi pas pak fëmijë! (del nga skena me IKIRON duke transportuar 

barrelën)  

 
SHIRO: (i shqetësuar) – Më dëgjoni mirë fëmijë. IKIRO ka marrë një vendim shumë të zgjuar dhe të drejtë, 
por unë jam vërtet i shqetësuar se si do të pritet në Sonkei. Është e pamundur t’i shkojë gjithçka mirë, meqë 
për shumë vite dy fshatrat janë në konflikt të vazhdueshëm mes tyre. Ndoshta do t’ju takojë edhe ju si Nakama 
që jeni që ta mbroni IKIRON e të bëni që banorët e Sonkeit të kuptojnë se çfarë do të thotë të mikpresësh dikë 
ashtu si Rui e IKIRO kanë bërë me njëri-tjetrin. Është mirë që të përgatiteni menjëherë për këtë detyrë  
përpara se të ndiqni miqtë tuaj! (del nga skena) 
 

  
Titulli i ditës: Mikpritja 

 
Tema e ditës: T’i japësh hapësirë mikpritjes. Përpara se të thuash se njoh 

vërtetë dikë duhet t’i bësh vetes pyetjen nëse e kam dëgjuar 

vërtetë. Miqësia nuk rritet në paragjykime ndaj tjetrit, por nga 

dëgjesa reciproke, nga krahët e hapur. 

 

 
(Hyjnë në skenëIKIRO e Tori, duke transportuar me barrelën në të cilën gjender Rui pa  
ndjenja.IKIRO vazhdon të ecë pavarësisht lodhjes, ndërsa Tori tërheq këmbët zvarrë dhe  
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duket i shkatërruar.) 

 
TORI: - Po ecim më shumë se një ditë pa u ndalur fare! Të shkretat këmbët e mia nuk më mbajnë  
më! A mund të ndalim pak? Edhe se veç një minut? Të lutem!! 
IKIRO: - Jo Tori, nuk mundemi.Rui vazhdon të jetë keq e duhet të mbërrijmë sa më shpejt në fshatin e 

Sonkeit.  
TORI: -E atëherë po të ndërroj! (zgjedh dy fëmijë) – Ju lutem a mund ta mbani barelën ju pak? Është  
shumë e lehtë...(ia dorëzon atyre dhe ulet përtokë i dërrmuar) 
IKIRO: -Forza Tori, të paktën ec! Je ti i vetmi që njeh rrugën, unë s’e di se ku ndodhemi… 
TORI: - Qetësohu, pothuajse arritëm në kufirin e pyllit.Menjëherë pas do të jetë fshati i Sonkeit! 
IKIRO: (i qetësuar) - Shyqyr! (i drejtohet fëmijëve) –Dëgjuat? Nuk kemi edhe shumë! Le të bëjmë  
edhe këtë sforco të fundit! 
 
 (IKIRO transporton barrelën me ndihmën e dy fëmijëve duke ecur mes fëmijëve të ulur, ndërsa Tori i  

ndjek duke kërcyer. Papritur hyjnë dy roje të fshatiti të Sonkeit) 
 
ROJA 1: (duke bëritur) – Ju, atje! Ju urdhëroj të ndaloni! 

ROJA 2: (kërcënues) –Cfarë doni në territorin tonë? 

TORI: (duke ngritur krahët nga qielli) – Fëmijë, mos lëvizni, sepse janë dy roje të Sonkeit! 

IKIRO: (i pasigurt) – Ja, ne jemi… 
 
ROJA 1: (i drejtohet ROJES tjetër) -Ej! Shiko kë po transportojnë mbi barrelë! A nuk të duket si Rui,  
 vajza e shokut tonë Kenco? Vajza e cila u zhduk në mënyrë të mistershme rreth tre javë më parë  
ROJA 2: - Ke të drejtë! Është pikërisht ajo! 

(Dy rojet vrapojnë drejt Torit dhe e kapin rob duke i mbërthyer krahët) 

TORI: (i sikletosur) –Cfarë po bëni? Më lironi menjëherë! 

ROJA 2: (duke qeshur) - Sonte do të hamë një gjel të pjekur për darkë! 

TORI: (duke qarë)- Jo, të pjekur jo, ju lutem! 

IKIRO: -Lëreni të qetë! 
ROJA 1: (duke qeshur) – Nëse doni ta shpëtoni na ndiqni pa bërë lojëra e ta sillni vajzën në fshatin tonë!  
IKIRO: (duke protestuar) –Por po e dërgonim pikërisht aty...  
ROJA 2: (duke bërtitur) – Hesht! Mund të flasësh vetëm në praninë e Gankjos, kryetarit të fshatit  
tonë. Dhe ma jep atë bastun të çuditshëm, që mban me vete(I merr Peshtafin e Dritës)-Hajde  
vazhdoni të ecni! 

 
(IKIRO dhe fëmijët transportojnë barrelën deri në një pikë të skenës dhe e ulin përtokë. i  
bambini trasportano la barella fino al centro della scena e la adagiano a terra. ROJA 1 ec  
përpara me Torin). 

 
ROJA 2: (i drejtohet fëmijëve të cilët trans portojnë barrelën)- Ju! Shkoni shpejt të uleni me  
qurravecët e tjerë! 
(Ndërkohë hyn menjëherë në skenë e Gankjo, i cili shkon dhe studion Ruin) 
 
GANKJO: (i inatosur) –Kush ka qenë? Cfarë i keni bërë?!? 
 
ROJA 1:- Gankjo, i kemi gjetur këta të huaj, që po e transportonin në pyll.  
 
GANKJO: (i drejtohet me gisht disa fëmijëve) - Ju! Hajdeni menjëherë këtu! Silleni Ruin me barrelë deri te 
shëruesi i fshatit tonë.(tregon nga ROJA 1)-Ai do t’ju tregojë rrugën! (i afrohet IKIROS)-Ndërkohë unë do ta 
marr në pyetje këtë morracak!  
 
ROJA 1: - Ecni qurravecë, më ndiqni! (fëmijët sjellin barrelën me Ruin në skenë,ndërsa Tori fshihet i 
frikësuar në mes të fëmijëve) 
 
GANKJO: (i thotë ROJES 2)- Sille këtu! 

 
(ROJA 2 sjell IKIRON në qendër të skenës përballë Gankjos.Edhe ROJA 1 rihyn në skenë duke mbajtur 
përkrahu IKIRON). 
 
ROJA 2: -Gankjo, kishte këtë me vete. (i dorëzon Peshtafin e Dritës) 
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GANKJO: (duke e vëzhguar me kureshtje) –Sa bastun të çuditshëm ke sjellë me vete…Të urdhëroj të më 

thuash se kush je! 

 

IKIRO: - Unë quhem IKIRO. Vij nga fshati i Meio dhe kam ardhur këtu për... 

 

GANKJO: (duke e ndërprerë) – Nga fshati i Meios?! Je një spiun armik! Ke qënë ti që e ke rrëmbyer dhe 

plagosur Ruin! 

 

IKIRO: (duke protestuar) –Nuk është e vërtetë! Unë dhe të tjerët po e sillnim këtu për në fshat se është 

plagosur nga shpirti i frikës. Kishte nevojë për mjekim urgjent! Pyeti edhe ata! (tregon me gisht nga Tori e 

fëmijët) 

 
GANKJO: O- Përveç se je një grabitës, je edhe një gënjeshtar! Por ne banorët e Sonkeit nuk vihemi në lojë 
kollaj nga qurravecët e Meios!(i thotë fëmijëve)- edhe ju jeni nga ai fshat? (fëmijët përgjigjen me jo)- E 
atëherë bëni mirë të mos përziheni në çështje që nuk iu përkasin!  
 
IKIRO: - Thirreni Ruin! Ajo mund të konfirmojë të gjithë historinë dhe t’iu tregojë se nuk është grabitur!  

 
GANKJO: (duke u ngërdheshur)-Si të duash... Bari Aganori duhet t’i ketë dhënë efektet e para.(duke 
bërtitur)-Roje! Silleni këtu vajzën!Shpejt 
(dy rojet dalin nga skena dhe hyjnë pas pak me Ruin e cila është akoma e debult, duke u  
mbajtur për krahët e tyre). 

 
GANKJO: (vrapon ta përqafojë) -Rui! – Sa na ke munguar! Ishte e tmerrshme të mos të të shihje më në 
fshatin tona.(duke parë IKIRON)- Por tani e kemi kapur rrëmbyesin tënd dhe nuk duhet të kesh më frikë! 
 
IKIRO:- Hajde, tregoji çfarë ka ndodhur në të vërtetë!  
 
(Rui shikon IKIRON heziton pak çaste dhe pstaj ul shikimin)  

 
RUI:- Është ashtu siç thua ti Gankjo. Jam rrëmbyer nga IKIRO! 
  
TORI: (i habitur)- Cfarë? Rui, po çfarë po thua? 

 

RUI: - Fëmijët dhe gjeli nuk kanë bërë asgjë për të më liruar... përkundrazi qeshnin të gjithë me mua!  

 

IKIRO: (i papërqqëndruar) –Si mund ta thuash një gjë të tillë, Rui?Pas gjitha asaj që kemi bërë ne për ty???  

 
GANKJO: -Boll! Pusho! (e përqafon sërish Ruin) – Vuajtjet tuaja nuk kanë qenë të kota . Falë teje kemi 
kapur për herë të parë një banor të fshatit armik! Për ta shpërblyer atë që hoqe e për ta festuar këtë fitore nga 
ky çast je e emëruar Gjahtarja më e Lartë e fshatit të Sonkeit! Dhe si çmim tjetër do të marrësh armën e 
konfiskuar nga armiku! Ky bastun tani do të jetë i yti!(ia jep Peshtafin e Dritës Ruit e pastaj i drejtohet ashpër 
IKIROS)- Dhe ti përgatitu për të paguar fajet tuaja!  
 
IKIRO: (duke bërtitur) - Jo, nuk është kështu! Rui po gënjen! 

 
GANKJO: (furioz) – Fajtor! Fajtor! Fajtor!Roje ndaleni! (dy rojet bëjnë siç i tha)-E ju(duke parë fëmijët e 
Torin) jeni bashkëpunëtorët e tij! Tani do të merrni një ndëshkim shembullor, i cili do t’ju shërbejë si 
paralajmërim për të gjithë banorët e Meios! 
 

(IKIRO me një të shtyrë përpiqet të lirohet nga rojet të cilët e mbajnë të ndalur dhe vrapon drejt Torit) 

IKIRO: (pa frymë) -Tori, fëmijë, më ndiqni në pyll!(duke vrapuar dalin nga skena) 

 
TORI: (ngrihet në këmbë) – Shpejt, shpejt,shpejt! Para se të na kapin! (vrapojnë në drejtim të IKIROS dhe del 
nga skena) 
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GANKJO: (i tërbuar) –Si ia bënë që ikën!? Shpejt! Shkoni e kërkojini e sillini shpejt këtu! (rojet i binden dhe 
dalin nga skena duke vrapuar)- Rui, ti dhe unë të kthehemi të shëruesi, sepse je akoma shumë e debolt dhe ke 
nevojë të pushosh. 
(Gankjo shoqëron Ruin, e cila vazhdon ta mbajë shikimin poshtë dhe del nga skena. Menjëherë  
Tori bën kapon në një anë të sallës) 

 
TORI: (duke parë përreth) – Gjith°ka në rregull, IKIRO, rruga e lirë! Ia hodhëm! Edhe Nakamat arritën t’ia 
mbathin dhe janë këtu!  
 
(IKIRO hyn i inatosur së bashku me Torin dhe ulet në mes të fëmijëve.) 
 
TORI: (duke e vënë re shprehjen e fytyrës së djalit) -IKIRO, çfarë ke? 

 

IKIRO: (i inatosur) – Po a nuk e dëgjove Ruin pak më parë? Gënjeu, na tradhëtoi! 

 
TORI: - Më beso, IKIRO, u habita aq sa ti! Por ndoshta ajo e ka patur një motiv që i tha ato gjëra. Në fund të 
fundit...asnjë nuk është i përkryer... 
 
IKIRO: (duke u ngritur në këmbë) – Nuk më intereson Tori, tashmë çfarë u bë,u bë!(ecën) 

 

TORI:- Ku po shkon? 

 

IKIRO: (duke ecur) – Po kthehem në Tempullin e Yubit! Dua t’i kërkoj këshilla Shiros!(del nga skena) 
 
TORI: (duke marrë frymë thellë) –Natyrisht që situata u komplikua shumë.(i drejtohet fëmijëve)-Po ju a jeni 
gjendur ndonjëherë në një situatë të tillë?A mos jeni zhgënjyer ndonjëherë nga ndonjë mik i juaji? Përpiquni të 
mendoni sot dhe më thoni se si e keni përballuar situatën.Kam nevojë për këshillat tuaja sepse dua të përpiqem 
të flas me IKIRON.Përsa i takon kësaj çështjeje do të jetë më mirë që ta arrij. Le të shohim nëse arrij ta 
qetësoj. Sihemi më vonë fëmijë! 
 
 (del nga skena)  

 

Titulli i ditës: Brishtësia 
 
Tema e ditës: T’i japësh zë dhe ta dëgjosh brishtësinë tënde dhe të tjetrit. Miqtë që 

janë duke u njohur, bashkëndajnë dhe pranojnë dobësitë e veta dhe të 

tjetrit. E dinë që njerëzit nuk mund të jenë të përkryer.   


