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Dy fjalë për këtë libër

Ky libër është menduar si një plotësues e ndihmës për leximet letrare në shqip të fëmijëve 
shqiptarë në diasporë, të cilët do të ndjekin mësimin e gjuhës shqipe në nivelin A. Si i 
tillë, ai synon të përfshijë nxënësit e vegjël në format e larmishme të ligjërimit letrar në 
të gjitha pamjet e tij, nga ato të traditës, te shkrimet moderne e bashkëkohore.

Tekstet e përzgjedhura e ndihmojnë nxënësin të ndërmarrë një rrugëtim letrar nëpër 
temat e mëdha të botës shqiptare, siç janë ato të vendlindjes e atdheut, të gjuhës amtare, 
të vetëdijes identitare, të trashëgimisë kulturore e gjuhësore etj.

Por libri ofron në të njëjtën mënyrë të larmishme edhe lexime mbi tema universale për 
natyrën njerëzore, të cilat i japin nxënësit koherencën e duhur mendore e shpirtërore 
me botën bashkëkohore në të cilën jeton dhe ndërvepron, duke e ndihmuar të fitojë 
kompetenca gjuhësore në gjuhën shqipe edhe për trajtuar temën e familjes, shkollës, 
natyrës dhe mjedisit, udhëtimeve e aventurave, librave dhe arteve, gjithësisë dhe botës 
që na rrethon.

Këto tema dhe nëntemat e tyre, janë në harmoni me programin e kurrikulës së 
përbashkët të hartuar nga Ministritë e Arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës. Natyra e 
teksteve letrare të përzgjedhura është gjithëpërshfirëse dhe ndërthur krijimtarinë më të 
mirë të shkrimtarëve shqiptarë të Shqipërisë dhe të Kosovës, mes pamjeve të ndryshme 
dialektore, mes kulturës e gjeografisë kombëtare.

Të gjitha temat dhe nëntemat përkatëse janë organizuar sipas një shkalle vështirësie që 
nis me tekste më të thjeshta e mbërrin te ato më të vështira e komplekse. Thuajse të gjitha 
këto tekste janë të shoqëruara me një aparat didaktik të përshtatur me natyrën fëminore 
e psikologjinë moshore si dhe me nivelin e kompetencës gjuhësore. Në disa raste, janë 
sjellë edhe tekste veçanërisht komplekse për të mbështetur pjekurinë moshore që mund 
të kenë disa nga nxënësit në klasë, e cila, jo doemos përkon me klasën “gjuhësore” ku 
ata po mësojnë gjuhën dhe kulturën shqiptare.

Disa tekste të zgjedhura janë sjellë në këtë libër në disa gjuhë, si anglisht, gjermanisht, 
frëngjisht, italisht etj., për t’u krijuar nxënësve shqiptarë me aftësi më të mira në një 
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gjuhë që ata e kanë gjuhë shkolle në vendin ku jetojnë, një mundësi krahasimi me 
gjuhën shqipe, në mënyrë që të rritet aftësia e tyre e të menduarit kritik, por ndonjëherë 
edhe një ndihmë e vogël kur tekstet disa gjuhëshe i kanë përballë njëri-tjetrit.

Ju urojmë lexim të këndshëm në gjuhën shqipe të një bote plot aventura, tradita, magji, 
ngjyra, shije, aroma e emocione!
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1. Kryefjala e fjalëve

I mora A-në atit, 
në të ishte dhe nëna, 
i mora T-në tokës, 
në të ishte dhe zemra, 
i mora D-në detit, 
në të ishte dhe qielli, 
i mora H-në hënës, 
në të ishte dhe dielli, 
i mora E-në erës, 
në të ishte dhe shiu, 
i mora U-në ujit, 
në të ish dhe njeriu... 
I lidha të gjitha bashkë 
dhe si ylber shkëlqeu 
e para kryefjalë 
e fjalëve: 
ATDHEU!

Odhise Grillo

    Kuptoj tekstin

- Nga sa shkronja përbëhet fjala “ATDHEU”?
- Rendit të gjitha fjalët që ka përdorur autori për të përshkruar secilën shkronjë
  të fjalës “ATDHEU”:
 A……………………….

T………………………..
D…………………….....
H……………………….
E……………………….
U……………………….

- Përpiqu të krijosh disa fjalë të tjera duke përdorur shkronjat e mësipërme. 
   Për shembull:

U – UDHA …………….
E – EDHE ……………..
DH – …………………...
A – ……………………..
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   Punë me tekstin

- Autori e ka përshkruar atdheun duke përdorur fjalë që tregojnë natyrën, sepse 
në çdo atdhe ka një diell, një hënë, ujë, shi, erë etj. Disa prej tyre përdoren për 
të treguar gjëra lart në qiell, disa të tjera që krijohen në ajër dhe disa të tjera 
që gjenden në sipërfaqen e tokës. Shënoji fjalët sipas këtyre tre ndarjeve të 
mëposhtme:

1. Qielli 
………………………….
………………………….

2. Ajri
........................................
........................................
........................................

3. Toka
………………………….
………………………….

- Por autori e ka përshkruar Atdheun edhe me fjalë që shprehin lidhjen me 
njerëz të dashur të familjes. Përse? 

- Shëno këto dy fjalë: 
……………………………
……………………………

2. Gjëegjëzë 

Çdo njeri ka një shtëpi.
Por, të gjithë ne, sa jemi,
Një shtëpi të vetme kemi.
Cila është? Tok ta themi!

(Shqipëria)

Adelina Mamaqi
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3    Atdheu  

O Atdhe! Më je i dashur sa më s’ka 
Më je nënë, më je motër, më je vëlla. 
Nga ç’ka rrotull më i shtrenjti ti më je, 
Je më i miri nga çdo gjë që ka ky dhé. 
Ty përditë të pat parë ime nënë, 
Dheu yt në fund atë e pati ngrënë. 
Numëruar t’i pat lulet syri i saj. 
Te ti lindi, te ti vdiq ajo pastaj. 
Ti i ke parë gjysh stërgjyshërit e mi, 
Edhe eshtërat tretur ua ke po ti. 
Nga ti, o shpirt-o kurrë s’qenë ndarë. 
Pranë teje patën qeshur, patën qarë. 
Nëna ime vdiq, ndaj ty të kam sot nënë, 
Nënë që s’ke vdekje kurrë, faqehënë, 
Numri prapë në vend mbetet kurdoherë. 
Begatoje, o Zot, ti këtë vend! 
Epu njerëzve të tij ti mbroth e shend! 
Hi u bëfshin gjithmon’ armiqtë e tij! 
Gas përjetë paçin zotërit e tij! 
I begatë, i lulëzuar qoftë ai, 
Një të ardhme pastë plot me lumturi!

Naim Frashëri

   Kuptoj tekstin 

- 
- Edhe në këtë poezi, njësoj si te poezia e parë, autori e ka përshkruar Atdheun 

me fjalë që shprehin lidhjen me njerëz të dashur të familjes. Përse? 

- Renditi të gjitha fjalët që përshkruajnë familjen sipas rendit që shfaqen në 
vjershë: 

1. N………………………
2. ………………………...
3. ………………………...
4. …………………….......

5. ………………………...
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- Cila është fjala që përdoret më tepër në këtë vjershë? A e gjen dot përse? 

- Fjala ATDHE  përbëhet nga dy fjalë më të vogla AT (baba) + DHE (Tokë). 

- Po ti a di fjalë të tjera që përbëhen nga dy fjalë më të vogla? 
   Shëno këtu poshtë disa prej tyre:

1. Hekurudhë (hekur + udhë)
2. ……………………….......
3. ……………………….......
4. …………………………...
5. …………………………...

4.  Malet e Sharrit

Malet e Sharrit 
Si çakshirë Kosove 
Me dëborën e parë të vitit 
Mbi shpinë 
Edhe pse vendlindjen e kam larg 
Që këtej 
Zogjtë e vendlindjes 
Këtu cicërijnë.

Betim Muço

   Kuptoj tekstin

-  Fjala “çakshirë” tregon një pjesë të veshjes tradicionale shqiptare të burrave 
në Veri: një lloj pantalloni i ngushtë, endur me lesh të bardhë dhe qëndisur me 
zbukurime të zeza. Përse mendon që autori e ka përdorur këtë fjalë në vjershën 
e tij? Si lidhet ajo sipas kuptimit me fjalën Kosovë dhe dëborë?

Aktivitet

- Gjej fotografi nga malet e Sharrit me dëborë.

- Krahasoje pamjen malet e Sharrit me përshkrimin e tyre në vjershë. 
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5.   Ç’ëndërrojnë vogëlushët

Ç›ëndërrojnë vogëlushët, 
që shëtisin rrëzë malit? 
Eh, të kishim për qeleshe 
pak nga bora e Korabit. 
 
Ç’ëndërrojnë vogëlushët 
që po lozin në lugina? 
Eh, të kishim ne në faqe 
portokallet që ka Vrina. 
 
Ç’ëndërrojnë vogëlushët, 
që mrizojnë rrëzë bjeshkës? 
Eh, të kishim ne për sytë 
pak nga ujërat e Prespës! 
 
Ç’ëndërrojnë vogëlushët, 
që vrapojë pas kopesë? 
Eh, t’i kishim ne këmishat 
porsi fusha e Myzeqesë! 
 
Ç’ëndërrojnë vogëlushet, 
qe po ngjiten majë kodrës? 
Eh, t’i kishim ne fustanet 
si qilimat e Kosovës!

    Odhise Grillo 

- Në këtë vjershë ëndrrat apo dëshirat e fëmijëve lidhen me një ngjyrë të caktuar 
që kanë vende të ndryshme të Atdheut të mbarë shqiptarëve. Si mendon, çfarë 
e lidh dëborën e Korabit me qeleshet? Lidh me shigjetë dëshirat me ngjyrat e 
vendeve sipas vjershës:

Dëbora e Korabit dhe qeleshet e fëmijëve                       ngjyra portokalli
Faqet e fëmijëve dhe portokallet e Vrinës                        ngjyra e bardhë
Fustanet e vogëlusheve dhe qilimat e Kosovës                ngjyrat e blertë
Ngjyra e syve dhe ujërat e Prespës                                   ngjyra e kuqe
Këmishët e vogëlushëve dhe fushat e Myzeqesë             ngjyra e kaltër

Kuptoj tekstin 
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- Merr një hartë të Shqipërisë dhe të Kosovës dhe shkruaj dëshirat 
e fëmijëve në vendet që përmenden në vjershë.

6.     Mëmëdheu 

Mëmëdhe quhetë toka 
ku më ka rënurë koka, 
ku kam dashur mëm’e atë, 
ku më njeh dhe gur’ i thatë 
ku kam pasurë shtëpinë, 
ku kam njohur perëndinë, 
stërgjyshët ku kanë qënë 
dhe varret q’i kanë vënë, 
ku jam rritur me thërrime 
ku kam folur gjuhën time, 
ku kam fis e ku kam farë, 
ku kam qeshur, ku kam qarë, 
ku rroj me gaz e me shpresë, 
ku kam dëshirë të vdes.

Çajupi

- Kjo pjesë është shkruar më shumë se një shekull më parë nga shkrimtari shqiptar 
Andon Zako Çajupi, i cili ka jetuar pjesën më të madhe të jetës së tij jashtë 
mëmëdheut. Prandaj, te kjo vjershë ndjehet malli i madh i tij për vendlindjen. 
Ai e shkroi shqipen sipas gjuhës që flitej në familje dhe në krahinën nga e kishte 
origjinën, nga krahina e Zagorisë, në Toskëri, pra Jugu i Shqipërisë, që fliste 
dhe shkruante në dialektin Toskë.

- Kanë kaluar shumë vite nga shkrimi i kësaj pjese dhe ne sot, flasim dhe 
shkruajmë shqip pak më ndryshe. Por këto ndryshime nuk janë të mëdha. Gjej 
dhe nënvizo në vargjet e mëposhtme ato fjalë që sot shkruhen pak më ndryshe:

Mëmëdhe quhetë toka 
ku më ka rënurë koka, 
ku kam dashur mëm’e atë, 
ku më njeh dhe gur’ i thatë 
ku kam pasurë shtëpinë…

Unë dhe teksti

Kuptoj tekstin 
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Punë me tekstin

Unë dhe teksti

- Shkruaji fjalët që gjete siç i ke mësuar në librin e gjuhës:
1. ...............................
2. ...............................
3. ...............................

- A mendon se ka ndonjë ndryshim në kuptim mes fjalës atdhe dhe mëmëdhe? 
Diskutoje me mësuesen dhe shokët e klasës.

- Në këtë vjershë autori përshkruan se si e mendon dhe e ndjen ai 
“mëmëdheun”. Po ti si do të shkruaje për të?

7.   Sa të dua o Shqipëri  

Sa të dua, o Shqipëri, 
sa mall ndiej e sa dëshirë, 
për ty gaz e dashuri 
mu në zemër më ka mbirë! 
 
Se për mua, o Atdhe, 
je një lule aq e vyer, 
sa nuk gjendet përmbi dhe 
shpirtin tim për të ushqyer!

Asdreni

- Kur jemi larg një vendi ose njeriu që e duam fort, e thërrasim me mendje njësoj 
sikur përpara syve, duke përdorur thirrjen “O…”. Gjej në vjershë se për cilën 
fjalë dhe sa herë është përdorur kjo thirrje.

- Në një pjesë tjetër këtu në këtë libër, e titulluar “Bagëti e Bujqësi” e poetit Naim 
Frashëri, do ta gjeni këtë thirrje të përmalluar shumë herë. Ja disa nga vargjet:

Kuptoj tekstin 
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O malet’ e Shqipërisë e ju o lisat’ e gjatë!
 

Fushat e gjëra me lule, q’u kam ndër mënt dit’ e natë!
 

Ju bregore bukuroshe e ju lumenjt’ e kulluar!
 

Çuka, kodra, brinja, gërxhe dhe pyje të gjelbëruar! 
Do të këndonj bagëtinë që mbani ju e ushqeni, 
O vendëthit e bekuar, ju mëndjen ma dëfreni. 

-  Shpjego arsyen përse autori e ka thirrur pranë me mendje Atdheun e vet.

- Fjalën lule, të cilën autori e përdor në vargun “je një lule aq e vyer”, me cilën 
fjalë të vargut “mu në zemër më ka mbirë” mund ta lidhësh? Shpjegoje?

- Fjala e vyer është një mbiemër që në këtë rast tregon se sa e çmuar është për të 
kjo lule e veçantë, Atdheu. 

- Autori e quan Atdheun një lule. Po ti, si e quan? Po babai yt? 
Po gjyshja? 

8.   I dashur Atdhe

Me vite jam larguar, 
i dashur Atdhe, 
por nuk të kam harruar, 
se shumë i ëmbël je. 
 
Kjo zemra më këndon 
për ty, o Shqipëri, 
por prapë më lëngon, 
se je në varfëri. 
 
Të fala të dërgoj, 
këndej ku jam Atdhe, 
gjithnjë po të kujtoj, 
se birin tënd më ke.

Asdreni

Unë dhe teksti
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Punë me tekstin

9.   Vendi im 

I bardhë është vendi im 
i bardhë,
I kaltër është qielli im 
i kaltër,
I thellë është deti im 
i thellë,
E lumenjtë të shpejtë 
të shpejtë,
E liqenjtë të argjendtë 
të argjendtë,
Vendi im i shtrenjtë 
i shtrenjtë.

Hivzi Sulejmani

- Me cilën nga fjalët e mëposhtme mund ta zëvendësoni fjalën vend, pa e 
ndryshuar kuptimin e vjershës?

Atdhe
Mëmëdhe
Gur
Re

- Mbasi të bësh këtë ndryshim do të zbulosh edhe një nga kuptimet e fjalës vend 
në gjuhën shqipe.

- Lidh me vizë mbiemrat që përkojnë me emrin sipas vjershës: 
i kaltër             vendi
të shpejtë         liqeni
i thellë             qielli
i shtrenjtë        lumenjtë
i argjendtë       vendi

i bardhë           deti

Kuptoj tekstin 
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10.    Toka 

Është një dhe i shkrifët në ngjyrë të kafenjtë,
Me të cilin jemi lidhur që në lashtësi.
Ecim mbi të dhe ndjehemi të qetë,
E kemi nënë, na ka fëmijë.

Ajo ka faqe, ka veshë dhe sy,
Në çdo thërrime dheu rrezitet dielli,
Na flet në heshtje, me dashuri
Po e braktise, të mbyt trishtimi.

Mbi kurriz të saj kërcejmë, këndojmë
Sepse është e jona me diell e me hënë.
Rendim mbi të dhe sa s’fluturojmë
Na ka fëmijë, e kemi nënë...

Naim Berisha

- Titulli i kësaj vjershe është “Toka”, po autori përdor një fjalë tjetër në vargjet e 
veta. Gjej cila është ajo dhe nënvizoje.

- Me cilën nga lidhjet e mëposhtme familjare përshkruhet lidhja e njeriut me 
tokën e vet? 

At – bir
Motër-vëlla
Gjysh-nip
Gjyshe-mbesë
Nënë-bij

- Me cilën nga fjalët e shënuara më poshtë do ta zëvendësoje fjalën “trishtimi” 
pa e ndryshuar kuptimin e vjershës? 

Ushqimi
Malli
Thëllimi

- Përse autori i kësaj vjershe na thotë se të mbyt trishtimi kur e braktis tokën? 

- Përse njeriu ndjehet si bir i tokës, i dheut e i atdheut të vet? 

Kuptoj tekstin 
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A ndjehesh edhe ti bir i një toke? Cila është ajo për ty? 

KRIJIME TË TJERA 
TË AUTORËVE TË MËDHENJ SHQIPTARË 

PËR ATDHEUN

11.   Atdheut 
N’ty mendoj kur agon drita, 
Kur bylbyli mallshem kndon, 
N’ty mendoj kur soset dita, 
Terri boten kur e mblon.
Veç se ty të shoh un n’andërr, 
Veç se ty, çuet, t’kam n’mendim; 
Ndër t’vështira ti m’je qandërr, 
Për ty i lehtë m’vjen çdo ndëshkim.
Tjera brigje, fusha e zalle 
Une kam pa, larg tue ba shtek, 
E pergjova tjera valle, 
N’tjera lule syu m’u rrek;
Por nji fushe ma e bleret nuk shtrohet, 
Por nji mal ma bukur s’rri, 
Ma i kulluet nji lum s’dikohet, 
Moj Shqypni, porsi i ke ti.
N’ty ma i bukur lulzon Prielli, 
Jane ma t’kandshme stine e mot; 
N’ty bylbyli pa le dielli 
Kndon ma ambel t’Madhit Zot.
Pa ty lules s’m’i vjen era, 
Pa ty pema fryt nuk m’bjen: 
Mue pa ty nuk m’del prendvera, 
Pa ty dielli nuk m’shkelxen.
Dersa t’mundem me ligjrue 
E sa gjall me fryme un jam, 
Kurr Shqypni, s’kam me t’harrue, 
Edhe n’vorr me t’permende kam.

Gjergj Fishta 

Unë dhe teksti
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- Kjo pjesë është shkruar rreth një shekull më parë nga shkrimtari shqiptar Gjergj 
Fishta, i cili është një nga poetët më të mëdhenj të letërsisë shqipe. Libri i tij më 
i dashur për shqiptarët është poema “Lahuta e Malcis”. Ai, si edhe shkrimtarët e 
tjerë shqiptarë të asaj kohe, e shkruante shqipen sipas gjuhës që flitej në familje 
dhe në krahinat e tyre. Fishta lindi në Zadrimë dhe jetoi pjesën më të madhe të 
jetës në qytetin e Shkodrës, pra në Gegëri, që do të thotë Veriu i Shqipërisë, ku 
flitej dhe shkruhej në dialektin Gegë.

12.   Bagëti e Bujqësi  (fragment) 

O malet’ e Shqipërisë e ju o lisat’ e gjatë! 
Fushat e gjëra me lule, q’u kam ndër mënt dit’ e natë! 
Ju bregore bukuroshe e ju lumenjt’ e kulluar! 
Çuka, kodra, brinja, gërxhe dhe pyje të gjelbëruar! 
Do të këndonj bagëtinë që mbani ju e ushqeni, 
O vendëthit e bekuar, ju mëndjen ma dëfreni.
Ti Shqipëri, më ep nderë, më ep emrin shqipëtar, 
Zëmrën ti ma gatove plot me dëshirë dhe me zjarr.
Shqipëri, o mëma ime, ndonëse jam i mërguar, 
Dashurinë tënde kurrë zemëra s’e ka harruar.
Kur dëgjon zëthin e s’ëmës qysh e le qengji kopenë, 
Blegërin dy a tri herë edhe ikën e merr dhenë, 
Edhe në i prefshin udhën njëzet a tridhjetë vetë, 
E ta trëmbin, ajy s’kthehet, po shkon në mes si shigjetë, 
Ashtu dhe zëmëra ime më le këtu tek jam mua, 
Vjen me vrap e me dëshirë aty nër viset e tua. 
Tek buron ujët e ftohtë edhe fryn veriu në verë, 
Tek mbin lulja me gas shumë dhe me bukuri e m’erë, 
Ku i fryn bariu xhurasë, tek kullosin bagëtija, 
Ku mërzen cjapi me zile, atje i kam ment e mija. 
Atje lint diell’ i qeshur edhe hëna e gëzuar, 
Fat’ i bardh’ e mirësija në atë vënt janë mbluar; 
Nat’atje’shtë tjatrë natë edhe dita tjatër ditë, 
Në pyjet’ e gjelbëruar, atje rrinë perënditë.
Mendje! merr fushat e malet, jashtë, jashtë nga qyteti, 
Nga brengat, nga thashethemet, nga rrëmuja, nga rrëmeti.
Tek këndon thëllëza me gas edhe zogu me dëshirë, 
E qyqja duke qeshur, bilbili me ëmbëlsirë, 
Tek hapetë trëndafili, atje ma ka ënda të jem, 
Bashkë me shpest edhe unë t’ia thërres këngës e t’ia them;

Autori dhe gjuha e tij
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Të shoh kedhërit’ e shqerrat, deshtë, cjeptë, dhëntë, dhitë, 
Qiellin’ e sbukuruar, dhenë me lul’e me dritë.  [...]

Naim Frashëri

- Kjo pjesë është shkruar më shumë se një shekull më parë nga shkrimtari më i 
njohur i Rilindjes shqiptare Naim Frashëri. Disa nga veprat e tij më të dashura 
për lexuesit janë “Lulet e Verës”, “Historia e Skënderbeut” dhe poema e gjatë 
“Bagëti e Bujqësi” nga e cila është shkëputur edhe pjesa që sapo lexove. 
Naimi, i cili ka jetuar pjesën më të madhe të jetës së tij jashtë mëmëdheut, 
lindi në Frashër të Përmetit. Prandaj, në vjershat e tij ndjehet malli i madh i 
tij për vendlindjen. Ai e shkroi shqipen sipas gjuhës që flitej në familje dhe në 
krahinën nga e kishte origjinën, nga zona e Përmetit. Kjo zonë përfshin Jugun 
e Shqipërisë, ku flitej dhe shkruhej në dialektin Toskë.

13.  Malli i atdheut
Kur vete njeriu, i lirë e i vetëm, lark atdheut, - viset e ra, ndryshimi i zakoneve, 

ëmbëlsia e udhëtimit, e një mij gjëra qi vihen re ndër popuj të huaj, të gjitha këto ta 
përgëzojnë zëmrën, e të bëjnë jo ta harrosh Shqipërinë, po të mos    të vejë te ajo aqë 
dëndur mëndia … Më tutje, si ngopen sytë së pari ndryshime, gazi shuhet pakë nga 
pakë. S’di se ç’të mungon, s’di se ç’të duhet. Një hije trishtimi ta mbulon fytyrën; 
e, pik së pari herë herë, mbastaj me dëndur, e më në fundt shpesh e po thua kurdo e 
kudo, kujtimi i prindëve, i miqve e i shokve, kujtimi i dheut ku u – lintmë e ku u – 
rritmë, ku qajtim foshnja e ku losmë djelm, kujtimi i atyre pak maleve lark së cilëve 
nuk rron dot mirë një Shqipëtar, kujtimi i kombit qi, me gjith ca të liga që ka, është 
kombi jonë, e më tepër kujtimi e dëshira e etja e gjuhës sonë, ta shtrëngojnë e ta 
dërmojnë me të vërtet zemrën …

Ah! Malli i Shqipërisë, malli i atdheut të dashur, i shëntmë mall e dashuri e 
shëntme, kush është ay Shqipëtar qi s’e ka pasur në dhe të huaj! … Duhet të jesh 
jashtë Shqipërisë, e të jesh lark, për të kuptuar se ç’forcë e ç’bukuri të ëmblë ka për 
veshët kio fjalë: Shqipëri! [...]

Faik Konica

Autori dhe gjuha e tij
- Kjo pjesë është shkruar më shumë se një shekull më parë nga shkrimtari shqiptar 

Faik Konica, një nga figurat më me peshë jo vetëm në letërsi por edhe në 
kulturën, jetën politike dhe diplomacinë shqiptare. Edhe ai, ka jetuar pjesën më 
të madhe të jetës së tij jashtë atdheut. Prandaj, te kjo pjesë në prozë, siç tregohet 
që në titull, rrëfehet për mallin e madh që ndjen autori dhe çdo shqiptar për 
Atdheun. Ai e shkroi shqipen sipas gjuhës që flitej në familje dhe në krahinën 

Autori dhe gjuha e tij
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Punë me tekstin

nga e kishte origjinën, pra në dialektin Toskë. Veprat e tij më të njohura janë 
“Shqipëria, kopshti shkëmbor i Europës Juglindore”, “Doktor Gjilpëra” etj., 
por ne sot i jemi mirënjohës edhe për revistën “Albania”, ku botuan pjesa më 
e madhe e shkrimtarëve dhe personaliteteve shqiptare të kohës. Në faqet e saj 
u botua prej Konicës edhe imazhi i flamurit të Skënderbeut, të cilin ai e zbuloi 
mbas shumë shekujsh.

- Në pjesën që do të lexosh më poshtë, Faik Konica jep mendimin e tij se nga e 
ka origjinën flamuri shqiptar me shqiponjën dykrenore në të.

14.   Flamuri i Shqipërisë
Popuj të ndryshmë, që në kohërat më të vjetëra, kanë përdorur kafshë si shenja 

kombëtare në monedhat a në flamurët e tyre. Fjala vjen, Egjypta kish gjërpërinj, 
Shteti i Athinës një kukuvajkë, Armenia një luan me kurorë në krye. Po kafsha më 
e përdorur ka qenë shqiponja, e cila simbolizon forcën edhe madhështinë. Flamuri 
i Qyros, mbretit të math të Persisë, ish i zbukuruar me një shqiponjë. Romanët 
kishin për çdo legio (grup ushtarësh që munt të barabitet me regjimentat e sotme) 
një shqiponjë prej druri në majë të një stapi; – secilado legio e kish me një formë të 
ndryshme: ca me krahë të hapura, ca me të mbyllura, ca me kokën të këthyer, ca të 
drejtë, etj. Më pastaj, në vënd të drurit u – përdor ergjendi. Në kohë të Jul Qezarit ç’do 
legio e kish shqiponjën e saj prej floriri të kulluar të rëndë.

Imperatori ilirian Diocletianus (i cili mbretëroj që më 284 e gjer më 305 pas 
Krishtit) e ndau mbretërinë romane në dy guverna: Perëndimin me kryeqytet Romën, 
edhe Lindjen me kryeqytet Byzantin. Pasonjësit e tij në mbretëri romane të Lindjes, 
nisnë të përdorin, kur u-prish mbretëria e Perëndimit, shqiponjat me dy krerë si shenjë 
që kishin të drejtë mbi sy pjesët e mbretërisë romane.

Forma e shqiponjave me dy krerë humbi pastaj kuptimin e parë edhe nisi të 
përdoret në Kohë të Mesme si zbukurim edhe në armët e disa princërve nga më të 
vegjëlit... Nga Shtetet e mbëdha, Austria edhe Rusia kanë përdorur gjer në funt të 
monarqisë flamurë me shqiponja dy krerësh. 

Nuk ësht çudi që Skënderbeu, ca nga kujtimi i Byzantit, ca nga armët që kish 
parë n’Itali, ndofta edhe pse shqiponja me dy krerë ka qenë shënja e shtëpisë së tij, 
e përdori në flamurët. Sa për ngjyrën e kuqe të këtyreve, s’duket të ketë pasur nonjë 
kuptim të veçantë, - ndofta u-zgjoth si ngjyra më popullore e Shqipërisë. 

Faik Konica

- Kanë kaluar shumë vite nga shkrimi i kësaj pjese dhe ne sot, flasim dhe 
shkruajmë shqip pak më ndryshe. Këtu më poshtë po tregojmë se si do të dukej 
fjalia e parë e kësaj pjese po ta shkruanim sot: 
Popuj të ndryshëm, që në kohët më të vjetra, kanë përdorur kafshë si shenja 
kombëtare në monedhat a në flamurët e tyre.
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- Vazhdo edhe ti me disa fjali: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

15.   Ay Mal 
- E sheh atë mal, biro, atë majë të shkëlqyer? E sheh si ndrit nga dielli? A e vë re qysh 
kryet i vete gjer në qiell, më lart se retë? Ay është Tomori, mali plak i Shqipërisë. 
Syrin e ka gjithnjë mbi këtë detin tonë. Ecë më të djathtë, biro, ecë më të mëngjër; 
shko nga fryn veriu i freskët, nga vjen juga e vakur dhe ke për të parë majën e tij, që 
del mbi malet e tjerë, që ngrihet mbi fushën e gjerë.
Eja, biro, të vemë te mali plak. Edhe im atë ka vajtur atje. Edhe gjyshi im, edhe gjyshi 
i gjyshit është ngjitur n’atë majë. Më kanë thënë të moçmit, ata që na e kanë ruajtur 
dhe na e kanë lënë këtë dheun e Shqipërisë, se shkonin atje sipër si në një vend të 
shenjtëruar, shkonin të vizitonin atë majë të zbardhur dhe të shkëlqyer prej viteve.
...
- Udha po bëhet e rëndë, kam frikë mos lodhemi.
- Ecë, biro, mos shiko gjithnjë përpjetë; shiko dhe një herë poshtë. Shiko sa udhë 
kemi marrë, sa jemi ngjitur. Edhe pak kurajë dhe do të jemi në majë.
Ky që përgjigjej kështu, ishte i ati. Të dy kishin marrë udhën e malit, veshur lehtë, 
me shkop në dorë, me trajsë në kurriz. Djali do ish nga dymbëdhjetë vjeç, i ati nja 
tridhjet’ e pesë. Edhe po ecin me gëzim, si dy shokë, jo si at e bir. Të dy të shëndoshë, 
dielli u ka skuqur faqet, një djers’ e hollë u njom ballët e gjerë, të çelur, se kësulën 
e kanë hedhur prapa dhe flokë dalin nën të, leshra gështenjë si dhe syt’ e tyre. Thotë 
njeriu se janë vëllezër, aq janë të ngjashëm. Një pengesë, një trap për t’u hedhur, 
një shkëmb përpara udhës, një zog që u priste udhën, një drizë e kërrusur, një vij’ e 
vogël që rrëkëllehej nga brinja e malit, të gjitha këto i vinin në gaz, i bënin të hovnin. 
Thoshte njeriu se nuk lodheshin, por sa ngjiteshin, aq më tepër fuqi dhe zell të ri 
gjenin.
...
- Puth dheun, djalë, se jemi në majë të malit. Koka e një mali plak s’mund të shkelet si 
një kodër e fushës; këtu jemi në prag të qiellit. Mos u tremb, s’na prish kjo erë. S’ësht’ 
er’ e moçalit, as er’ e luginës së thellë. Dëbora e qiellit vjen çdo mot dhe e pastron 
këtë krye të venerishme. Këtu çdo gjë ka bukuri; duhet respektuar si një gjë e bekuar.
...
Shiko tani, djalë! Nuk sheh a? Ja, merri këto qelqe dhe shiko.
- Atë po shoh tani fort mirë; më duket sikur më dhe një palë sy të rinj.
- Janë syt’ e zemrës, djalë!
...
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- Shiko në të gjith’ anët. Këtej sheh Shqipërinë tonë. Më të mëngjër atë det të kaltër, 
që na pushton gjithë tokën e perëndimit. E sheh si është shtrirë, i qetë dhe i butë? 
Ky është Adriatiku, blu si një rrobë mëndafshi, i kulluar si një copë qielli. I sheh ata 
male atje tej? Thotë njeriu se janë vëllezërit e këtij plaku të bekuar. Ata janë malet 
shkëmborë të Shkodrës; janë si një varg ruajtës besnik në mes tonë dhe t’armikut të 
përjetshëm. Rrëzë tyre është shtrirë, afër atij liqeni të gjatë, Shkodra, e mbuluar me 
gjethet e drurëvet. Eja më këtej, djalë! Vëri re mirë kësaj maje, që ngrihet mbi ata 
male rrëmujë: është mali Kavanjë, afër të cilit ngrihet mali i Skënderbeut. Mos e zërë 
ngoje kurrë këtë emër të madh, pa një respekt të thellë. I sheh ata brigje, atje sipër 
Shkumbinit? Janë malet e Dibrës dhe të Matit, ujitur me shumë gjak shqiptari, gjak të 
ndershëm dhe të bekuar, që rrodhi për mbrojtjen e mëmëdheut.
...
- Shiko fushën e Myzeqesë, shih Beratin tonë, që shtrihet nën këmbët e Tomorit, nën 
hije të tij, me ato kisha të moçme brenda në fortesë. Kthehu nga jugu. A i sheh atje tej 
malet e Sulit, të Filatit e të Janinës... E sheh sa e bukur është Janina, mbi atë liqen të 
kaltër, me atë xhami të bukur mbi fortesë?
- I shoh, at, po shoh edhe ca njerëz, që më duken të huaj.
- Pusho, djalë, mos lëndo një plagë! Ngjitu tani drejt burimit të Vjosës, të këtij uji të 
kulluar.
Vazhdo fushën e gjerë që kemi nën këmbë, ecë lart atyre grykave t’egra, po të dashura, 
dil në Pind.
Tani ktheu nga lind dielli në mëngjes dhe shiko mirë djalë, se janë kaq gjëra të 
vërejtshme. E sheh Gramozin e madh, me ballët mbuluar me pyll. Andej buron 
Devolli i uruar, që na shkon këtu pranë. Shih pastaj edhe këto të dy tepsit’ e ergjëndta? 
Janë liqenet e këndshëm të Prespës e të Ohrisë, me ujë të kulluar si ergjënd i derdhur. 
Lëre Drinin e vjetër, le të oshëtijë në gryka e në male; lëre të vejë afër Shkodrës. 
Shiko më tej atë mal të gjatë, më të gjatë dhe më të madh edhe se ky Tomor; është 
Shari, madhështor në mes t’atyre fushave pjellore, t’asaj Kosove, që e ujit djersa e 
atyre njerëzve të shëndoshë dhe të gjallë. 
- At, më duket se edhe këtu ca këmbë të huaja...
- Pusho, djalë, mos lëndo një plagë.
Më tej atyre fushave, ata male të vegjël ndajnë dheun e bukur të Shqipërisë prej 
truallit të huaj.
...
Që të dy po shikonin. Rreth tyre ish një pushim i thellë. Shkëmbinjt’e moçëm thua 
se kishin vënë veshin dhe po dëgjonin. Nga çdo anë dheu i bekuar po zgjatesh, në 
fusha, në brigje, në male, i vijosur prej lumenjve, me ca njolla të kaltërta si ergjënd i 
derdhur. Të dy tani dukeshin si të rritur, dukeshin si dy shqiponja të varura në qiell.
Dheu u dukesh kaq larg dhe kaq poshtë!
- Merre këtë erë të pastër, biro, se më s’e ke për ta gjetur përposh. Edhe shpes i malevet 
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këtu vjen dhe kërkon fuqi për krahët; shqiponja këtu e mpreh sqepin, kaprolli këtu u 
jep ujë këmbëvet të çelikta, ret’ e qiellit këtu vinë dhe mbushen me shi, dëbora këtu 
zbardhet, rrufeja këtu e merr zjarrin. Rri e patundur kjo majë. Ruan Shqipërinë. E ka 
pushtuar me shikimin e saj. Djali po dëgjonte i mejtuar me sytë atje larg. Përnjëherë 
një hije i shkoi përpara syvet:
- At, sa e vogël qenka Shqipëria jonë!
- Mos blasfemo Perëndinë! - thirri i ati i keqësuar. Mos poshtëro veprën e të madhit 
Zot. Kjo Shqipëri që të duket e vogël, është dhurat’ e Zotit dhe ka një vleftë të madhe 
në zemrat tona. Kjo baltë që sheh, është mbrujtur me eshtrat e të parëvet tanë, me 
qindra gjyshër e stërgjyshër, që nga kohët e errëta të shkuara. Këtu në këtë truall kanë 
shpirtrat dhe eshtrat e tyre të bëra pluhur.
Gjithë të gjallët këtu janë të lumtur a të vuajtur, mbi këtë dhé. Ky dhé, ku është 
pluhuri i të parëve, kjo baltë mbi të cilën piqet kalliri dhe ngrihet dushku, ky truall 
ku tringëllin fjala “Zot” në gjuhë të shqiponjës, kjo tokë është Shqipëria jonë, e lënë 
prej të parëvet në kujdesin tonë, që ta ruajmë, se ësht’ e bekuar, është mëmëdheu ynë.

Lumo Skëndo (pseudonimi i Mid’hat Frashërit)

TRADITA DHE QYTETE SHQIPTARE

16.   Dita e Verës

Ç’është Dita e Verës? Është dita në të cilën stërgjyshërit tanë, kur s’kish lindur edhe 
krishtërimi, kremtonin bashkë me romakët dhe me grekët e vjetër, perënditë e lulevet, 
të shelgjevet. Kur shkrin dimri, kur qaset vera buzëqeshur, e hollë dhe e gjatë si 
në pikturë të Botiçelit, zemra e njeriut shkarkohet nga një barrë, shijon një qetësi, 
një lumësi t’ëmbël. Në këtë gëzim, stërgjyshërit tanë ndienin një detyrë t’u falen 
perëndivet që sillnin këto mirësira. Dhe ashtu leu festa hiroshe që e quajmë Dita e 
Verës.
Në pak ditë në Shqipëri, besnikët e fundmë të paganizmit, besnikë pa dashur dhe pa 
dijtur, do të rrethojnë me verore degët e thanavet, të dëllinjavet, të dafinavet, të gjithë 
shelgjeve të nderuara. Do të këputin degë të gjelbra dhe do t’i vënë përmbi kryet e 
shtëpivet.
Të mos i lëmë të humbasin këto festa të vjetra të racës sonë. Nuk i bëjnë dëm njeriut. 
Sjellin një gëzim të kulluar në shtëpi. Në një vend ku jeta e të vegjëlvet është aq e 
trishtuar, djelmuria dhe vajzat kanë një rasë të rrallë për të dëfryer. Për të mëdhenjtë, 
Dita e Verës, ka një shije poetike të hollë e të rrallë.

Faik Konica
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Festa e Ditës së Verës

Në traditën tonë, qyteti shqiptar që e ka festuar më shumë dhe që prej kohëve të lashta 
“Ditën e Verës” është Elbasani. Zanafilla e “Ditës së Verës” mendohet se është në 
faltoren e Zanës së Çermenikës, që gjendet në rrethinat e qytetit të Elbasanit. Zana 
e Çermenikës njihej si perëndesha e gjuetisë, pyjeve dhe e te gjithë natyrës. Sipas 
gojëdhënës, kjo zanë dilte nga faltorja e saj ditën e 14 Marsit.
Atë ditë, në qytet vijnë edhe shumë vizitorë nga të gjitha zonat e vendit për të 
festuar ardhjen e verës, por edhe për të shijuar gatimet karakteristike të kësaj zone 
si: ballokumet dhe revaninë, gjelin e detit, arrat, palat e fikut, të cilat tradicionalisht 
iu dhurohen fëmijëve të vegjël, të parët që bëjnë vizita mbarësie nëpër shtëpitë e të 
afërmve dhe të fqinjëve.
Një natë para Ditës së Verës, njerëzit kthehen më shpejt në shtëpitë e tyre, për të 
festuar së bashku me të afërmit nisjen e kësaj feste. Gjyshërit dhe gjyshet, zgjohen 
herët atë mëngjes, hapin dyert e shtëpisë për bujari, marrin shtamën për ta mbushur 
me ujë të freskët dhe sjellin në shtëpi një plis bari të gjelbëruar, ndërkohë që të rinjtë 
plehërojnë portokallet dhe ullinjtë.
Dreka e kësaj dite është një rit plot humor dhe hare për të gjithë elbasanasit, të cilët 
zakonisht e kalojnë ditën në natyrë, ku organizohen edhe lojëra popullore. Por, “Dita 
e Verës” nuk mund të kuptohet pa shijen e mrekullueshme të ballokumes.

Receta e ballokumes

Ballokumja është një lloj kurabie e madhe, që gatuhet me shumë gjalpë, miell misri 
të situr shumë herë, sheqer dhe shumë të kuqe vezësh të freskëta. Tradita e do që të 
gjithë përbërësit të treten dhe përzihen mes tyre për një kohë shumë të gjatë, në një 
kazan të madh bakri, me lugë druri. I gjithë sekreti është te mjeshtëria e përzierjes. 
Ajo bëhet vetëm me dorë dhe mund të zgjasë deri në një gjysmë dite, pa pushim. Të 
gjithë anëtarët e familjes ndihmojnë në këtë proces të vështirë, veçanërisht djemtë e 
rinj e me krahë të fuqishëm, sidomos kur vjen koha “e rrahjes së brumit”. Ballokumja 
ka një ngjyrë të bukur të verdhë, si të artë dhe ka formë të rrumbullakët që simbolizon 
diskun e Diellit. 
Ju bëftë mirë!

17.  Verorja

Ndoshta jo të gjithë e dinë, por, më parë, verorja ishte zbukurimi më pëlqyer i fëmijëve 
dhe për të gjithë shqiptarët, ajo ka një simbolikë të veçantë. Është një zbukurim shumë 
i thjeshtë, por që ka shumë kuptim. Verorja simbolizon ardhjen e pranverës dhe dihet 
sa gëzim na jep kur shohim kohën që po ngrohet dhe diellin që shkëlqen (tregon edhe 
se po afrohen pushimet). Të parët tanë mendonin se verorja ishte fatsjellëse dhe i 
jepte shëndet fëmijës.
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Sipas traditës, veroret punohen nga gruaja më e moshuar e familjes. Ndaj, edhe gjyshet, 
kur u lidhin veroret fëmijëve, i bekojnë nipat e mbesat e tyre të rriten me zemër të 
bardhë e me faqe të kuqe. Në të vërtetë, mendohet se e kuqja është simboli i diellit 
që shkëlqen mbi borën e bardhë. Zakonisht, këto janë dy ngjyrat me të cilat thurej 
verorja tradicionale, mirëpo, për t’i bërë ato më të bukura, gratë shtojnë ndonjëherë 
edhe një fill të kaltër që shërben edhe për t’i ruajtur fëmijët nga e keqja. Ka raste kur 
tek verorja gjyshet mbërthejnë edhe një monedhë të vogël.
Sipas traditës, veroren duhet ta mbash deri më 24 mars, sepse thuhet se më pas e 
marrin dallëndyshet dhe me të ndërtojnë foletë.

- Provo të japësh kuptimin e fjalës verore duke u nisur nga kuptimi i stinës së 
verës. 

- Në këtë pjesë verorja përshkruhet si “fatsjellëse” dhe që “i jepte shëndet 
fëmijës”. Lidheni këtë përshkrim me urimin që bënin gjyshet që nipat dhe 
mbesat e tyre të rriteshin “me zemër të bardhë e me faqe të kuqe”. Përqendrohu 
te mbiemrat e bardhë dhe e kuqe. A nuk janë këto edhe dy ngjyrat e verores? 
Gjej cili prej tyre lidhet me fatin e mirë dhe cili me shëndetin e mirë.

- Po ngjyra e kaltër që ndonjëherë u shtohet dy ngjyrave të verores, çfarë 
simbolizon sipas pjesës që lexove?

- Po ti, a ke vënë ndonjëherë verore? Të kujtohet sa vjeç ke qenë? 
Kush ta dhuroi atë?

- Si do t’ua shpjegosh shokëve dhe shoqeve të klasës që nuk janë 
shqiptarë se çfarë është verorja për ne fëmijët shqiptarë? 

……………………….................................................................................................
…………………………………………………..........................................................
………………………………………………..............................................................
………………………………......................................................................................

Aktivitet 

- Merr dy fije peri, një të kuqe dhe një të bardhë. Lidhini në njërin cep. Pastaj 
bashkojini për së gjati dhe spërdridhini fort. Kur të shihni se janë rrotulluar 
mbas njëra-tjetrës mjaftueshëm, lidheni edhe cepin tjetër me kujdes. Do të kesh 
në dorë një verore, të cilën, mund ta lidhësh në kyçin e dorës. Mos harro që në 
datën 24 mars ta heqësh dhe ta lësh diku, në ballkon, park ose pemë, ku mund 
të kalojnë dallëndyshet. 

Kuptoj tekstin 

Unë dhe teksti
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Kuptoj tekstin 

18.    Verorja

Dallëndyshe, dallëndyshe, 
Merre këtë verore të kuqe
Të ma shpiesh anës detit
Të më sjellësh bukëshëndeti.

     (Popullore)

19.   Të veshurat shqiptare

Me gjithë luftërat, shkeljet dhe turbullimet e paprera në tërë kohën e shkuar, populli 
shqiptar, me forcën e vullnetit dhe fuqinë e tij të kundërshtimit, ka qenë i zoti të mbajë 
gjallë, jo vetëm gjuhën e tij, po dhe ca nga traditat e tij të motshme. Një nga këto është 
kostumi kombëtar.
Kur flasim për kostum shqiptar, është nevoja për ca shpjegime. Populli shqiptar është 
shumë individualist dhe nuk vesh gjithnjë po një rrobe. E vërteta është që ka aq 
kostume shqiptare, sa ka qarqe të ndryshme në Shqipëri. Po përmbi këtë ndryshim 
lokal, ka qenë gjithnjë njëfarë veshjeje e përgjithshme në karakteristikat e saj që 
mund të quhet kostum kombëtar. Flokja, midis të tjerash, ka në formë të saj një farë 
afrimi në gjithë vendin; dhe fustanella gjer pak kohë më parë ishte një pjesë e veshjes 
kremëtore të çdo njeriu prej një dere të mirë si në Shqipëri të Sipërme ashtu edhe në 
Shqipëri të Poshtme.
Është e pamundur të flasim për kostum shqiptar, pa zënë në gojë lord Bajronin, ka 
disa fytyra të poetit në kostum shqiptar. Në nisje të shekullit nëntëmbëdhjetë Bajroni 
vizitoi Shqipërinë, përkundër këshillave të Shellit, i cili kish frikë nga rreziqet e një 
vendi të panjohur. Në një letër që i shkruante s’ëmës më datë 12 nëntor 1809 nga 
Shqipëria, midis tjerash të tjera, Bajroni thotë: 
“S’kam për të harruar kurrë pamjen e jashtëzakonshme duke hyrë në Tepelenë më pesë 
pasdreke, ndaj të perënduar të diellit. Shqiptarët me rrobat e tyre, më madhështoret 
në botë, të përbëra prej një fustanelle të gjatë, me flokje të punuar me ar, një xhaketë 
dhe një jelek prej kadifeje ngjyrë kermezi dhe të qendisur me ar, - me pisqolla dhe 
jataganë të stolisur me argjend... formojnë një pamje të re dhe të hijshme për syrin e 
të huajit”. 

Faik Konica

- Në këtë tekst të shkruar rreth një shekull më parë gjenden disa fjalë që sot 
përdoren shumë rrallë. Kështu për shembull:

▪ fjala “fytyrë” përdorej edhe për të treguar një fotografi apo portret.
▪ fjala “kermez” përdorej për të treguar ngjyrën e kuqe të thellë.  
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▪ fjala ‘flokje” tregon një lloj jeleku të gjatë e me thekë, të qëndisur, pjesë 
   e veshjes së grave dhe vajzave shqiptare.
   Gjej dhe nënvizo këto fjalë në tekst.

- Rendit të gjitha fjalët që janë përdorur në tekst për të përshkruar veshjen 
tradicionale shqiptare:

…………………........
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

- Bajroni është një poet i mirënjohur anglezë i cili në fillim të shekullit XIX 
vizitoi Shqipërinë dhe, i mahnitur me shqiptarët, karakterin, pamjen dhe traditat 
e tyre, shkroi për ta poezi në gjuhën angleze.  

- Shelli ishte një mik i ngushtë i Bajroni dhe poet i famshëm anglez. 

Aktivitet:
- Kërko në internet fotografi ose filmime të veshjeve tradicionale shqiptare. 
- Pyet gjyshërit ose prindërit se si është veshja tradicionale e krahinës nga e kanë 

ata origjinën. 
- Krahasoni në klasë veshjet e krahinave të ndryshme që keni gjetur. A nuk janë 

të bukura?

20.   Qyteti i Durrësit
Durrësi është një nga qytetet më të lashta në Shqipëri dhe është themeluar para rreth 
2600 vitesh në trojet e një vendbanimi Ilir të fisit të Taulantëve. Emrat e lashtë të këtij 
qyteti ishin Epidam dhe Dyrrah, prej këtij të fundit vjen edhe emri i sotëm Durrës. Në 
qytetin e lashtë të atëhershëm kishte punishte për punimin e metaleve, të qeramikës 
dhe të pëlhurave e të lëkurës, kantiere për ndërtim anijesh, një amfiteatër ku qytetarët 
dëfreheshin duke parë shfaqje. Për t’u mbrojtur prej sulmeve qyteti u rrethua me tre 
rrathë muresh mbrojtëse. Në këtë qytet ka qenë shumë e zhvilluar tregtia, kjo tregohet 
edhe nga disa monedha të vjetra që janë gjetur. Gjurmët e zhvillimit të arteve i gjejmë 
tek mozaiku i famshëm i Durrësit.

- Po sot, si është qyteti i Durrësit?
- Çfarë gjurmësh të lashtësisë së qytetit i gjejmë edhe sot? 

Punë me tekstin
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- Nëse e ke vizituar qytetin e Durrësit, përshkruaje atë shkurt me 
fjalët e tua:
……………………………………………………………....
……………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………...
……………...........…………………………………………………………………
………………………...……………………………………………………………

21.   Bukuroshja e Durrësit

Është mozaiku më i lashtë i zbuluar në Shqipëri dhe me vlera të rralla artistike. Është 
krijuar rreth 2400 vjet më parë. Dhe është punuar me gurë zalli shumë ngjyrësh. 
Figura qendrore e mozaikut është një fytyrë gruaje e zmadhuar, por shumë e bukur, 
të cilën e rrethojnë degëza bimësh me dredhëza, lule zambaku, lule kambane etj. 
që mbushin gjithë sipërfaqen e mozaikut. Të gjitha këto janë vizatuar me gurë, të 
cilët janë me ngjyra të ndryshme, kurse sfondi është i zi. Mozaiku e ka marrë emrin 
“Bukuroshja e Durrësit” për shkak të fytyrës tërheqëse, të gruas së paraqitur aty dhe 
për shkak të vendit ku është zbuluar, në Durrës.

- A ka ndonjë qytet tjetër të Shqipërisë ku gjenden mozaikë të 
lashtë? 

- A ke vizituar ndonjërin prej tyre? 
- Kërko në internet më shumë informacion për mozaikët e lashtë 

në Shqipëri.

22.   Amfiteatri i Durrësit

Amfiteatri është një ndërtesë e hapur për shfaqjet publike në kohën e lashtë, e 
ndërtuar shkallë-shkallë si rreth me një shesh në mes. Amfiteatri i Durrësit është 
një nga më të mëdhenjtë në Ballkan dhe është ndërtuar në vitet 100 të erës sonë. Ky 
amfiteatër merrte 15-20.000 vetë ndërsa në arenë (në sheshin më mes të amfiteatrit) 
zhvilloheshin luftimet e gladiatorëve.

- Çfarë dallimi ka mes amfiteatrove të lashtë dhe teatrove të sotëm?
- Po mes amfiteatrit dhe stadiumit? 

Unë dhe teksti

Unë dhe teksti

Punë me tekstin
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23.   Durrësi në sytë e Konicës
... Me t’u zgjuar, u lava, u rojta, u vesha dhe dolla të shikoj për së largu dukjen ro-
mantike të Durrësit me kullat e Kohës së Mesme që e zbukurojnë posi gurë të çmuar 
në një brez prej ari. Kullat? Ku janë kullat? Anija sa vete e po afrohet, hyri në liman... 
po kullat s’duken. Pyeta një oficer të anijes: Cili qytet është ky? – Durrësi, u përg-
jigj oficeri. – Durrësi? Thash unë. Jini i sigurt? Mos lajthiteni? – S’ka lajthim është 
Durrësi, përsëriti duke nënqeshur oficeri. Ashtu kuptova se në të vërtetë kisha arritur 
në Shqipëri, një vënd i bekuar me një mijë bukurira, po i shkelur nga një turmë, e 
cila ushqen njëfarë urrejtjeje kundër bukurisë. Dëgjova më vonë se nga tetë kullat e 
çuditshme që i jipnin Durrësit një mallështi të veçantë, dy u prishnë në kohë të luftës 
(për këtë nuk kanë faj shqiptarët), por tri të tjera i rrëzoi dhe i fshiu një kryeplak i 
qytetit, dhe tri të fundit që kanë mbetur, janë fshehur nga dukja prej ca binave të ra që 
u goditnë rreth e rrotull.

Faik Konica 

- Ku janë sot kullat për të cilat flet Konica në pjesën që sapo 
lexove? 

- Përshkruaje edhe ti qytetin tënd.
- Gjej një fotografi të vjetër të qytetit dhe përshkruaj dallimet me 

qytetin sot.
- Përshkruaj si do ta doje qytetin tënd duke përdorur fjalë si: 

rrugë, shtëpi, pallate, lojëra, sheshe, parqe, pishina etj.

Qyteti i Gjirokastrës dhe shkrimtarët e tij

Ismail Kadare dhe Musine Kokalari kanë shkruar plot dashuri e magji për qytetin e 
tyre, Gjirokastrën. Ky qytet është një nga më të veçantët e Shqipërisë, me shtëpi e 
rrugë të gurta, vendosur në faqen e malit. Gjirokastra është e gjitha një qytet-muze 
dhe prej vitesh është një nga trashëgimitë shqiptare në botë, bashkë me qytetin e 
Beratit.
Musine Kokalari është shkrimtarja e parë shqiptare. Ajo ka shkruar disa libra me 
personazhe femërore e skena familjare nga qyteti i Gjirokastrës si dhe një përmbledhje 
të këndshme me rrëfenja e përralla për fëmijë, me titullin “Rreth vatrës”.
Ismail Kadare është shkrimtari më i njohur shqiptar në botë. Ai ka shkruar shumë 
romane, novela e tregime, me tema të ndryshme shqiptare. Disa prej tyre kanë në 
qendër të tyre qytetin e Gjirokastrës dhe banorët e vet simpatikë. Romani “Kronikë 
në gur”, që i kushtohet fëmijërisë së tij në qytetin e lindjes, është një nga romanet 
më të dashur për lexuesin e ri. Edhe poema e bukur “Princesha Argjiro”, dy pjesë të 
së cilës do t’i lexoni këtu më poshtë, flet për legjendën e lashtë të Gjirokastrës. Këtë 
poemë Ismail Kadare e ka shkruar për të gjithë fëmijët shqiptarë.

Unë dhe teksti
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24.   Princesha Argjiro  
   Fragment 1

Princesha nuk kishte rënë
Princesha nuk kishte fjetur
Ballin e bukur si hënë
Tek djepi e kish mbështetur.

Kjo ishte Argjirua krenare
Që kur burri i kish vdekur
Armët e tij kish marrë
Shpatë e parzmor të hekurt.

Tani që nëpër bedenë
Rojet heshtur vin’e venë,
Kryqëzojnë shtizat heshtur
Ndihet kënga e princeshës:

“Fli, o bir i nënës,
Nina nana fli,
Rrugët i zu gjumi
Dhe fusha u nxi.

Djepi yt i vogël
Sonte po kërcet.
Të pret ty parzmorja
Dhe shpata të pret. 

Ati yt i dashur
Nënë dhé po flë,
Dhe një lis i lartë
Tundet përmbi të.” [...]

     Ismail Kadare

25.   Princesha Argjiro 
   Fragment 2

Dhe sytë e princesësh panë 
Si të fundit ushtarë ranë.
Ajo mbeti krejt e vetme,
Yll në errësirë të netve.
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Ahere turqit përpjetë
U vërsulën që të tërë.
Kështu në mbrëmje hedh deti

Dallgët e zeza në rërë. 
Duan ta zënë të gjallë.
Po a ziret ylli, vallë?

Princesha me djep në krahë
U vërvit nga kulla poshtë...

Dallëndyshet e ike parë
Kur mësojnë vjeshtës zogjtë?

Rrugën e parë në jetë
Me foshnjën bënte princesha.
Në qiell t’atdheut përpjetë
Ajo mbeti, e varur peshë.

 Ajo bije e nuk po bije,
Një shami në hapësirë.
Pezull mbi shekujt me hije
Si ëndërr e bardhë ka ngrirë. 

 Ismail Kadare

26.   Fëmijë në qytetin e gurtë plot fjalë të buta...

Unë quhem Musine Kokalari. Jam një vajzë e vogël. Edhe pse kam lindur në Adana të 
Turqisë, më 1917, qyteti im i zemrës është Gjirokastra. Familja ime u vendos aty kur 
unë isha ende shumë e vogël, ndaj dhe kujtimet e mia të para dhe më të bukura janë të 
lidhura më këtë qytet thuajse përrallor, të mbërthyer në shkëmbinj të pjerrët e të lartë, 
sikur të ishte gjithnjë gati për fluturim. Edhe shtëpitë tona ishin si në përralla. Të gurta 
e të larta, me porta e harqe elegante, plot shkallare e pullaze, dhoma e oxhaqe, me 
dritare të bardha prej nga shihej lugina e gjerë dhe malet e Lunxhërisë. Ndërsa rrugët 
ishin të pjerrëta si rrëke të gurta mbi të cilat ecnim të rritur e të vegjël, rrëmbimthi në 
zbritje e ngeshëm në ngjitje. Shtëpia ime, e vendosur në lagjen Palorto, ishte ndër më 
të lartat, sipër të gjithave, ngjitur faqes së malit, por me oborr të sheshtë, të gjelbër, 
rrethuar me qiparisa e plot lule erëmira.
Nëna ime kujdesej për bimët dhe për mua me një dashuri të heshtur e të butë, si të 
isha edhe unë një lule e brishtë në saksitë prej guri. Isha fëmija më i vogël në familje 
dhe vëllezërit e mi, të rritur e të shkolluar jashtë vendit, së bashku me babanë tim të 
dashur e të urtë, Reshatin, më shihnin si dritën e syve. Ata edhe më  llastonin  paksa  
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mes lojërash e shëtitjesh, por kur flitej për shkollimin tim bëheshin të gjithë seriozë 
dhe më nxisin të mësoja sa më shumë.   
E mbaj mend si sot ditën e parë të shkollës. Rruga për atje m’u duk shumë e gjatë 
dhe e pjerrët, ndërsa zemra po më dilte nga kraharori. Kisha shumë emocione, madje 
edhe pak frikë, ndonëse nuk e dhashë veten, sepse kisha vendosur të sillesha tashmë 
si e rritur. Isha një vajzë e ndrojtur, disi e mbyllur në vetvete, por që ngazëllehej për 
çdo gjë të re që mësonte. Kjo hare që më përcillte dija nuk do të fikej kurrë tek unë, së 
bashku me kënaqësinë e parrëfyeshme për të dëgjuar se si flisnin të mëdhenjtë nëpër 
odatë e shtëpive tona. 
Atje, gjyshet, nuset e mamatë shndërroheshin në mbretëresha madhështore dhe 
flisnin një gjuhë prej sundimtaresh, plot ojna e stërhollime, urdhra e vendime, urime 
e mallkime. Më ngjante me një muzikë marramendëse, sa e lehtë aq edhe ritmike, 
tërësisht femërore, të cilën kur të rritesha do ta përshkruaja plot mall në librat e mi. 
Por, e dini si e fillova? Kur isha 10 vjeçe, nisa të “kopjoj” nëpër fletore bisedat dhe 
përrallat që dëgjoja në rrethin tim familjar. Ishte diçka fantastike! Fjalët e shtëpisë 
që deri atëherë vetëm shqiptoheshin si tinguj po ngurtësoheshin përmes shkronjave e 
po lidheshin mes tyre nëpër fjali. Së bashku ato ndërtonin copëza të jetës, tashmë të 
shkruara, si çuditshëm, nga unë. “Eja biro në vehte, shtroju punës – më thotë gjyshja 
ime hokatare kur më sheh që mbaj fshehtazi shënim fjalët e saj -, hir në udhë të 
Perëndisë, se nga këndimet nuk njerr gjë. Nis nga qëndizma, nga pala se s’ke bërë 
gjë, duart e zeza i ke të thara. Pika burrit që do të marrë...”. Ndërsa unë vazhdoj të 
shkruaj e të shkruaj ato që thotë ajo e qesh me lot nën zë. Ama, për t’i risjellë hijshëm 
përmes letërsisë të gjitha këto përjetime të bukura e të rrëmujshme, më duhej së pari 
të mësoja sa më mirë...    

Persida Asllani

PERSONALITETE SHQIPTARE

Edhe pse një popull i vogël në numër, shqiptarët kanë nxjerrë nga gjiri i tyre figura të 
shquara të historisë, kulturës e artit botëror. Ato janë sot krenaria e secilit prej nesh. 
Në këtë pjesë të librit mund të mësoni mbi jetën, veprimtarinë dhe famën e tyre në 
botë. 

27.   Mbretëreshë Teuta 

Më quajnë Teuta, mbretëreshë e Ilirisë.
Atë ditë që e përcolla mbretin Agron, frynte një fllad i lehtë. Anijet në bregun Adriatik 
ishin bërë gati dhe prisnin të udhëtonin drejt Jonit. Agroni po nisej në luftë me 
gjeneralët e ushtarët e tij të armatosur mirë. [...] 
Detarët u ranë burive për nisjen e anijeve. Velat u ngritën dhe rremtarët zunë vendet 
duke filluar të rrahin rremat. Anija e Agronit u nis. Të tjerat, me dy direkë, u vunë 
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anash në rresht duke e ndjekur në detin e dallgëzuar, gjersa më në fund humbën në 
horizont. Gjer në këtë çast unë i përshëndeta me shallin tim dhe, më së fundi, kur 
humbën tërësisht në horizont, u ktheva në pallat me një trishtim dhe boshllëk të madh 
në zemër. 
Ecja nëpër pallat dhe ndihesha krenare për lavdinë e Ilirisë. Ajo shtrihej nga Dalmacia 
e deri në Heladë. Oh, sa e madhe është Iliria, e mbushur me fise që nga liburnët në 
veri e deri te tesprotët në jug, që banonin në territoret e Epirit, kufi me Heladën. 
Kujtova lavdinë e kohës së mbretit Bardhyl, i cili për 40 vjet e bëri të njohur e të fortë 
Ilirinë; kujtova bijtë e tij, e pas tyre mbretin Pleurat, atin e Agronit. Por ishte Agroni 
që e bëri Ilirinë akoma më të dëgjuar e më të fortë.  

Luan Rama

28.   Më quajnë Gjergj Kastriot Skënderbeu

Ati im, Gjon Kastrioti, më ka treguar se kam lindur në vitin 1405. Familja ime rridhte 
prej një familjeje të vjetër princërore dhe zotëronte disa fshatra në Dibër e më pas 
u zgjerua në zonën e Matit. Gjyshi im quhej Pal Kastrioti, ndërsa nëna ime ishte 
Vojsava Tribalda, bija e sundimtarit të Pollogut (Tetova e sotme). Thonë se jemi nga 
fara e vjetër e Arbërisë. Im atë, Gjoni [...] ishte një kapedan i fuqishëm që kishte 
luftuar në fillim kundër venecianëve e më pas kundër osmanëve që u dyndën në 
malet tona. Por, ndonëse u përpoq, më në fund Gjoni u thye dhe pranoi më mirë të 
ishte vasal e t’i paguante haraç sulltanit, sesa t’i shkatërrohej gjithçka. Që të mos 
ngrinte më krye, sulltani i mori peng Stanishën, vëllain tim të madh. Më kot im atë 
i lutej Venedikut ta merrte nën mbrojtje dhe ta shpëtonte nga duart e osmanëve. Më 
pas, meqë Gjoni kishte filluar të ngrinte prapë krye, më 1423, sulltani i kërkoi dhe 
tre djemtë e tjerë. Kështu, Kostandinin, Reposhin dhe mua erdhën e na morën dhe 
na nisën drejt Edirnesë, ku rrinte sulltani. Tashmë vetëm në Arbërinë e Jugut luftohej 
ende kundër osmanëve [...]
Në Edirne mua ma vunë emrin Skënder, për të më përngjasuar me Aleksandrin 
e Madh të Maqedonisë. Aty mësova edhe disa gjuhë si: turqishten, arabishten, 
greqishten, sllavishten nga shokët e mi që kishin ardhur si pengje prej vendeve fqinje 
e të krishtera. Më vonë mësova edhe italishten. Por, ndonëse në oborrin e sulltanit dhe 
me detyra të larta, ne mezi prisnim momentin që të ktheheshim në tokat e etërve tanë 
dhe shpresonim se një ditë do t’i shpëtonim këtij internimi. [...]
Unë mendoja gjithnjë për vendin e Arbrit, për etërit e paraardhësit e mi, për nënën, 
vëllezërit e motrat e mia. Një dëshirë e madhe më shtynte të lija frontin (ku më kishte 
dërguar sulltani që të luftoja si gjeneral i tij kundër Huniadit të Hungarisë) dhe të 
kthehesha në Arbëri. Më thërriste zëri i gjakut. Kështu u lidha me Huniadin dhe i 
dërgova fjalë se nuk do të luftoja kundër tij. Në janar të vitit 1443 [...] unë u ktheva 
mbrapsht me 300 kalorës dhe nipin tim, Hamzanë, dhe mora rrugën me shpejtësi drejt 
maleve të Arbërisë...  
Ajo që duhej të bëja menjëherë, ishte të lidhesha me zotërit e ndryshëm të Arbrit, me 
prijësit e familjeve të mëdha, si Muzaka, Topia, Balsha, Zaharia, Spani, Dukagjini etj.  
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 [...] Këtë takim e bëra në Lezhë. Aty erdhën shumë nga zotërinjtë e mëdhenj të 
Arbrit. [...] Qëllimi ishte të bashkoheshim, pasi të veçuar nga njëri-tjetri, osmanët e 
kishin kollaj të na gëlltisnin një e nga një.
Beteja jonë e parë e madhe kundër ushtrisë osmane ishte ajo që u zhvillua në Dibrën 
e Poshtme, në Torvioll, më 29 qershor të viti 1444. Ushtria osmane përbëhej prej 25 
mijë këmbësorësh e kalorësish, ndërsa ne ishim veç 15 mijë. I kisha vendosur trupat 
në fundin e një kodre, jo larg nga kampi i gjeneralit osman. Kur ushtria osmane u 
derdh kundër nesh, unë njoftova trupat e udhëhequra nga Gjon Muzaka dhe Hamza 
Kastrioti, që i kisha fshehur anash pyjeve, që t’u binin nga krahët e nga pas. Një trupë 
tjetër komandohej nga Vrana Konti. Të rrethuar, mijëra turq ranë pre e shpatave tona. 
Kjo ishte fitorja jonë e parë që pati jehonë në vendet ballkanike e të Perëndimit. Kjo 
fitore ngjalli shpresa ngado [...].

29.   Portreti i Skënderbeut 

Si ditë e plotë ai shtjellej
Me re dhe erë mbi atdhe.
Një emër, Gjergj, e kish si diellin,
Tjetrin si hënën, Skënderbe.

Dy brirë dhije kish mbi krye,
Emblemë e vjetër e çuditshme,
Sikur ta dinte që mes brinjëve
Dy perandorë do të godiste.

Njëzet e katër luftra bëri.
Njëzet e katër vdekje theu.
Çka mangut linte ditën Gjergji,
Plotësonte natën Skënderbeu.

Pas vdekjes eshtrat iu ndanë,
Në mijëra varre ato u shtrinë.
Gjithçka të shumtë ai e pati.
Të vetmen kish veç Shqipërinë.

 Ismail Kadare

30.   Më quajnë Dora d’Istria 

Kur linda unë më 22 janar të vitit 1828 prindërit e mi më quajtën Elena. Babai im, 
Mihali, ishte vëllai i dy prej dhjetë princave të familjes sonë Gjika, ati im ishte  
i pasionuar  pas letërsisë,  pikturës, arkeologjisë e madje ishte dhe  një  koleksionist 
i objekteve të artit dhe i antikiteteve. Shtëpia jonë ishte një nga vilat më të mëdha 
të Bukureshtit dhe ishte një muze i vërtetë apo një galeri pikturash e skulpturash 
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e skulpturash, ku gjendeshin shumë libra e dorëshkrime tepër të vjetra. Biblioteka 
e shtëpisë sonë ishte e jashtëzakonshme dhe librat më shoqëruan gjatë gjithë 
adoleshencës dhe rinisë sime. Duhej të ishte viti 1839 kur mamaja përktheu një libër 
të një autoreje franceze në gjuhën rumune. Ishte gruaja e parë në vend që kishte botuar 
në rumanisht një përkthim të sajin. Madje ajo shkruante edhe letërsi, çka ishte një 
pasion i saj i veçantë. Pikërisht duke ndjekur nënën time edhe unë fillova të shkruaja 
dhe çuditërisht, nuk di pse, fillova me një përkthim edhe unë. [...]

31.   Zonjës Elena Gjika  

Shumë të madhe një hare
Unë në zemër ndjej sot,
Gjithë më duket plot hie,
Kam gëzim, nuk kam më lot.

Afër diellit të gëzuar
Të arbëreshëve të mjerë,
Një yll i ndezur ka ndriçuar,
Që largoi natën e thellë.

Rri atje lart e na shikon,
Rrugën duke na treguar,
Mbi mjerimet që kaluan,
Hedh një dritë që na gëzon. 

Ylli sapo u tregua
Pushoj era shpejt e qetë;
Edhe kënga, kur u zgjua
Ndezi mallin për në jetë. [...]

       Zef Serembe

32.   Më quajnë Musine Kokalari 

Unë jam shkrimtarja e parë shqiptare! Sot ngjan krejt e natyrshme që një vajzë të 
shkruajë e të botojë libra me emrin e saj mbi kopertinë, por dikur nuk ka qenë kështu. 
Edhe të shkoje në universitet, e aq më tepër në Romë, ishte po kaq e paimagjinueshme 
për ne vajzat në Shqipëri. Aq më tepër të merreshe me etnografi e studime, madje 
edhe me politikë..! Por unë i sprovova të gjitha këto gjatë rinisë sime, rreth viteve 
‘40 të shekullit të kaluar. Nuk e pata të lehtë, por etja për liri e dije ishte më e fortë 
se gjithçka tjetër tek unë. Si shkrimtare, përmes shkrimeve të mia, zbulova se liria 
që na fal arti është një nga përjetimet më të thella njerëzore. Nuk do ta ndërroja me 
asgjë tjetër!

Persida Asllani  
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33.   Dua Lipa

Dua Lipa ka lindur në Londër me 22 gusht 1995. Prindërit e saj, të cilët janë shqiptarë 
të Kosovës, ishin larguar nga Prishtina në vitet ’90-të. Kur Dua ishte 13 vjeç ajo 
u zhvendos me familjen e saj në Kosovë gjate kohës kur shteti i Kosovës shpalli 
pavarësinë nga Serbia, mirëpo në moshën 15 vjeçare ajo u kthye sërish në Londër, pa 
familjen sepse dëshironte të realizonte ëndrrën e saj mbi muzikën. Ajo ndoqi studimet 
në drejtimin e arteve performuese pranë shkollës dhe teatrit “Sylvia Young” ndërsa 
u mor me modelim që nga mosha 16 vjeçare. Babai i saj, Dukagjin Lipa, ishte dikur 
një muzikant roku i cili bënte pjesë në grupin e famshëm shqiptar të rokut “ODA”. 
Kështu, Dua u rrit pranë muzikës. Në moshën 14 vjeçare ajo filloi të merrej me 
kompozime. Këngët e saj të preferuara filloi t’i këndonte në YouTube, prej nga ra në 
sy të disa producentëve anglezë. Pas zbulimit të talentit të saj, ajo nënshkroi kontratë 
me një ndër kompanitë më të rëndësishme muzikore në botë, Warner Bros Music. 
Më datë 21 Gusht 2015, Dua Lipa publikoi videoklipin “New Love”. Suksesi i kësaj 
kënge e bëri zërin e Duës të njohur e të pëlqyer nga fansat në të gjithë botën. “New 
Love” tërhoqi vëmendjen edhe të grupit “Maroon 5” të cilët e postuan në Twitter 
shoqëruar me një kompliment ndaj artistes. Në vitin 2017 Dua Lipa publikoi albumin 
që mbante për titull emrin e saj i cili arriti të radhitej i treti në Grafikun e Albumeve të 
Mbretërisë së Bashkuar. Albumi përmbante nëntë këngë, duke përfshirë “IDGAF”, si 
dhe këngën “New Rules”, e renditur e para në Mbretërinë e Bashkuar. Po kjo këngë ia 
doli të radhitej e gjashta në Shtetet e Bashkuara. Në vitin 2018, Lipa fitoi çmimin Brit 
Awards për kategorinë Solo, Artistja më e Mirë dhe Artistja më e Mirë e Re. Ajo ka 
fituar çmimin e saj të parë Grammy në vitin 2019 si artistja e re më e mirë dhe është 
nominuar për gjashtë çmime të tjera në çmimet Grammy e vitit 2021.

34.   Bebe Rexha

Bleta “Bebe” Rexha ka lindur më 30 gusht 1989, në Brooklyn, New York City, në 
Shtetet e Bashkuara, nga prindër shqiptarë nga Dibra e Madhe. Bebe ka filluar të 
merret me muzikë që në moshën 4 vjeçare, dhe ka vijuar të ndjekë dashurinë e saj për 
muzikën përmes studimeve në shkollën “Tottenville High School” në Staten Island, 
duke marrë pjesë në shfaqjet muzikal si “Hello”, “Dolly!”, “Jesus Christ Superstar” 
dhe “Fiddler on the Roof”.
Bebe Rexha, karrierën e saj, e ka filluar zyrtarisht në vitin 2010, si pjesë e grupit 
“Black Cards” me të cilin u nda në janar të 2012-tës. Një vit më pas, jeta e saj mori 
një kthesë të re kur nënshkroi kontratën me Warner Bros. Kënga e parë solo e saj 
është ‘Comeback Kids’, që sot me vështirësi, gjendet në rrjete sociale. Albumi i saj 
i parë “Expectations”, në vitin 2018, u prit shumë mirë. Bebe është bërë e njohur 
me pjesëmarrjen e saj në këngët hit të “Take Me Home” nga “Cash Cash”, dhe 
“Hey Mama” nga David Guetta. Bebe ka fituar çmimin “Best Teen Songwriter” 
(“Tekstshkruesja e Re më e Mirë”) në përvjetorin e New York dhe “Grammy Day” 
nga National Academy of Recording Arts & Sciences. Ky çmim i dha mundësinë të 
takojë shumë producentë të suksesshëm muzikorë. Ajo është nominuar për dy çmime 
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 Grammy në vitin 2019, për artisten e re më të mirë dhe për duetin më të mirë country 
“Meant to Be” me Florida Georgia Line.

35.   Rita Ora

Rita Ora tashmë është këngëtare shumë e njohur në të gjithë botën. Ajo lindi në 
Prishtinë. Prindërit e saj u zhvendosen në Londër kur Rita ishte e porsalindur dhe 
motra e saj, Elena, vetëm dy vjeç. Ajo studioi dhe u diplomua në kolegjin St. Charles 
Catholic Sixth, dhe filloi të këndojë në moshën 14-vjeçare. Paraqitja më e mirë e saj si 
aktore është në UK TV në shfaqjen “The Brief” dhe në filmin “Spivs”. Në vitin 2009, 
Rita i ka tërhequr vëmendjen Jay-Z dhe ka nënshkruar me të një kontratë në “ROC 
Nation”. Më datë 20 tetor 2008, Rita Ora, Craig David & Tinchy Stryder, publikojnë 
videoklipin “Where’s Your Love”. Albumi i saj debutues në studio Ora, i publikuar 
në gusht 2012, arriti të kapë numrin një në renditjen e këngëve në Mbretërinë e 
Bashkuar. Albumi përmbante këngët “R.I.P.” dhe “How we do (Party)”. Ora ishte 
artistja që u rendit e para me një single në UK Singles Chart, në vitin 2012, pasi tre 
solo të saj arritën pozicione të larta në renditje. Ajo ka fituar një çmim “Bambi” në 
vitin 2015 dhe një çmim MTV për këngën më të mirë të kërcyer.

35.   Ava Max

Amanda Ava Koci është emri i vërtetë i këngëtares shumë të njohur Ava Max që ka 
lindur më 16 shkurt 1994. Ajo është vajza me prejardhje nga Saranda, e cila me emrin 
e artit Ava Max ka arritur të depërtojë në tregun ndërkombëtar të muzikës. Amanda 
Ava Koci është bijë prindërish shqiptarë, të cilët kishin emigruar nga Saranda në 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ava Max e nisi karrierën e saj në SHBA, ndërsa 
tani e vazhdon në Londër – në vendin ku familja e saj është shpërngulur prej kohësh. 
Këngëtarja me origjinë shqiptare ka arritur të nënshkruajë kontrata me shtëpinë e 
madhe diskografike, “Atlantic Records”.
Më datë 31 Gusht 2017, Le Youth publikoi videoklipin “Clap Your Hands”, në 
bashkëpunim me Ava Max, ndërsa më datë 20 prill 2018, Ava Max publikoi videoklipin 
“My Way” përmes “Records Atlantic”. Më pas ajo ka nxjerrë në treg edhe këngën 
“Slippin”, një duet me reperin e njohur shqiptar në Amerikë, Gashin. Ajo është 
gjithashtu pjesë e një prej këngëve të albumit “7” të DJ me famë botërore, David 
Guetta me këngën “Let It Be Me”. Më datë 21 qershor 2018, Witt Lowry publikon 
videoklipin “Into Your Arms”, në bashkëpunim me Ava Max. Më datë 27 gusht 2018, 
Ava Max publikon videoklipin “Sweet But Psycho”, një këngë kjo e cila arriti të 
renditej në vendin e parë më 28 dhjetor 2018, në top listën zyrtare të Mbretërisë së 
Bashkuar. Dhe jo vetëm, kjo këngë ka qenë e pranishme thuajse në të gjitha top listat 
evropiane, pasi është edhe një prej projekteve muzikore më të transmetuara muajve 
të fundit në kanalin më të madh të muzikës MTV. Max e ka publikuar albumin e saj 
të parë “Heaven & Hell” në shtator të vitit 2020.
Kënga e saj më e njohur mbetet “Sweet but Psycho”. 
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Gjuha shqipe
dhe komunikimi
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1.   Gjuha jonë

Gjuha jonë sa e mirë! 
Sa e ëmbël, sa e gjerë! 
Sa e lehtë, sa e lirë! 
Sa e bukur, sa e vlerë! 

     Naim Frashëri

 

- Vjersha është ndërtuar e gjitha vetëm mbi mbiemrat që tregojnë cilësitë e 
ndryshme të gjuhës shqipe. Nënvizo mbiemrat në tekst. A ngjajnë nga tingëllimi? 

- Grupo në dy grupe sipas ngjashmërisë që kanë në shkronjat e fundit: 
   që mbarojnë me ...irë                                          që mbarojnë me ...erë

.....................................                                          .....................................

.....................................                                          .....................................

- Si ngjan vjersha më shumë: 

a. Si një urdhër?
b. Si një dëshirë?
c. Si një përkëdhelje?
d. Si një pyetje?

- Përpiqu të shpjegosh pse është e gjerë gjuha për poetin, kur e dimë se mbiemri 
i gjerë përdoret për të treguar më shumë një shtrirje të madhe në hapësirë. 

- Përpiqu të shpjegosh pse është e lirë gjuha për poetin, kur e dimë se mbiemri i 
lirë përdoret edhe për të treguar që nuk është i pushtuar, i shtypur a i shfrytëzuar, 
që nuk është i robëruar; pra që nuk pengohet më nga dikush a diçka. 

- Gjej edhe disa mbiemra të tjerë që mund të përdorësh ti për të përshkruar cilësitë 
e gjuhës shqipe: 
................................
................................
................................
................................ 

Kuptoj tekstin 

Unë dhe teksti
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2.   Ç’më ndodhi me një shkronjë

Me rrëmujë detyrat
i bëri Besniku,
la fletoren hapur
dhe në lojë iku.

E mora fletoren,
bobo, ç’të lexoj,
në çdo fjalë të shkruar
mungon nga një shkronjë.

Atë ditë Besnikun
e hoqa nga loja:
- Sot, - i thashë, - je ngopur,
se ke ngrënë... shkronja!

- Lërmë, o babi, lërmë,
lërmë të shkoj në lojë,
se s’bëhet hataja
vetëm për një shkronjë!

- Nuk bëhet hataja
vetëm për një shkronjë?!
Eja, bir i babit,
bashkë ta shikojmë.

Për një d-ë
që ti s’e vë,
fjala derë
bëhet erë
dhe shtëpia
ngel pa derë...

Për një m-ë
që ti s’e vë,
fjala mik
bëhet ik...

(Ç’bën kështu,
more Besnik,
a i thuhet
mikut ik?!)
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Kuptoj tekstin 

Shih pa shih,
ka dhe më keq:
për një b-ë
që ti e heq,
fjala bujk
bëhet ujk.

(Bujkun tone
që prodhon bukë,
për një shkronjë
ti e bën ujk...)

Sytë e Nikut
mbushen lotë...
Do të flasë,
por çfarë të thotë?!

Tahsim Gjokutaj

- Pasi ta lexosh vjershën, shkruaj të gjitha fjalët ashtu siç duhet të ishin shkruar 
saktë dhe ashtu siç i ka shkruar Besniku:

Si shkruhen saktë                                            Si i shkruan Besniku
…………………..                                           …………………….
…………………..                                           …………………….
…………………..                                           …………………….

- Gjej edhe fjalë të tjera në gjuhën shqipe që mund të ndryshojnë po t’u heqësh 
vetëm një shkronjë: 

Fik                                                                    ik
Ara                                                                   …………………….
Dora                                                                 …………………….
………………….                                            …………………….
………………….                                            ……………………..

- Pse i thotë babai Besnikut: “je ngopur”? 

- A të ka ndodhur ndonjëherë të bësh gabime në të shkruar, për 
shembull, të harrosh një shkronjë ose të ngatërrosh një shkronjë 
me një tjetër? Disa nga shkronjat më të lehta për t’u ngatërruar 
janë shkronjat dyshe:  

Unë dhe teksti
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Për shembull: rr, dh, th, ll, ose zh dhe xh. 
Arra – ara; llumë – lumë; 
…………………
…………………
…………………

LEXIME DHE KURIOZITETE PËR GJUHËN SHQIPE

Kuriozitete

3.   Sa shkronja ka alfabeti i gjuhës shqipe?

Alfabeti i sotëm i gjuhës shqipe ka 36 shkronja, nga të cilat 7 janë zanore dhe 29 janë 
bashkëtingëllore. Ky nuk është alfabeti i parë me të cilin është shkruar gjuha shqipe, 
por që nga viti 1908 është alfabeti ynë i vetëm. Atë e përgatitën dhe e miratuan për 
të gjithë shqiptarët gjuhëtarët dhe shkrimtarët më të zotë të Shqipërisë, të cilët u 
mblodhën dhe punuan për shumë ditë së bashku në Kongresin e Manastirit. Disa prej 
tyre ishin: Gjergj Fishta, Ndre Mjedja, Mit’hat Frashëri. Krijimet e tyre të bukura do 
t’i gjeni edhe në këtë libër. 

4.   Çfarë veçantie ka alfabeti i gjuhës shqipe?

Kur ju shkruani në kompjuter, tabletë ose celular, ju del përpara një alfabet, i cili 
nuk ndryshon shumë nga ai i gjuhës shqipe, dhe me të ju mund të shkruani edhe ato 
bashkëtingëllore të veçante të shqipes si për shembull bashkëtingëlloret dyshe.  Ju e 
dini fare mirë se për t’i shkruar ato, nuk do të gjeni në tastierë një dh, gj, ll, nj, rr, sh, 
th, xh dhe zh por do të shkruani pranë e pranë një d dhe një h, një g dhe një j, një x 
dhe një h e kështu me radhë. Prandaj për të shkuar fjalën “njeri” në tastierë gishtat do 
të shtypin jo 4 por 5 taste:

Q Ë E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M

A e gjen dot si ta shkruash fjalën ATDHE?

Q Ë E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M
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A e gjen dot si ta shkruash fjalën SHQIPTAR?

Q Ë E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M

A e gjen dot si të shkruash fjalët GJUHA SHQIPE?

Q Ë E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M

Por, për të shkruar fjalë si ÇADËR, PULË, ÇUDI, ÇATI, HËNË, apo MËSIM etj., do 
ta keni pak më të vështirë, sepse në tastierat e kompjuterëve, tabletave e celularëve, 
zakonisht nuk do t’i gjeni as shkronjën Ç e as shkronjën Ë. Se si i gjejmë ato në tast-
iera, ju mund të pyesni mësuesin ose prindërit tuaj. 

5.   Edhe gjuhët kanë familje

Edhe gjuhët, ashtu si njerëzit, kanë familjet e tyre, por ndryshe nga njerëzit, familjet 
e gjuhëve nuk janë të shumta në numër. Familja e gjuhës sonë ka një emër paksa të 
vështirë. Quhet familja e gjuhëve indo-evropiane. Ndoshta ju nuk e dini, por gjuha 
shqipe ka disa gjuhë kushërira si për shembull italishten, greqishten, rumanishten, 
por nuk ka gjuhë motra siç janë mes tyre anglishtja, gjermanishtja dhe holandishtja. 

6.   Gjuha shqype 
Porsi kanga e zogut t’verës, 
qi vallzon n’blerim të prillit; 
porsi i ambli flladi i erës, 
qi lmon gjit e drandofillit; 
porsi vala e bregut t’detit, 
porsi gjâma e rrfès zhgjetare, 
porsi ushtima e nji tërmetit, 
ngjashtu â’ gjuha e jonë shqyptare.
Ah! po; â’ e ambël fjala e sajë,  
porsi gjumi m’nji kërthi,  
porsi drita plot uzdajë,  
porsi gazi i pamashtri;  
edhè ndihet tue kumbue;  
porsi fleta e Kerubinit,  
ka’i bien qiellvet tue flutrue  
n’t’zjarrtat valle t’amëshimit.  
Pra, mallkue njai bir Shqyptari,  
qi këtë gjuhë të Perëndis’,
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trashigim, që na la i Pari,  
trashigim s’ia len ai fmis;  
edhe atij iu thaftë, po, goja,  
që përbuzë këtë gjuhë hyjnore;  
qi n’gjuhë t’huej, kur s’asht nevoja,  
flet e t’veten e lèn mbas dore.  
Në gjuhë shqype nanat tona  
qi prej djepit na kanë thânun,  
se asht një Zot, qi do ta dona;  
njatë, qi jetën na ka dhânun;  
edhe shqyp na thanë se Zoti  
për shqyptarë Shqypninë e fali,  
se sa t’enden stina e moti,  
do ta gzojn kta djalë mbas djali.  
Shqyp na vete, po pik’ mâ para,  
n’agim t’jetës kur kemi shkue,  
tue ndjekë flutra nëpër ara,  
shqyp mâ s’pari kemi kndue:  
kemi kndue, po armët besnike,  
qi flakue kanë n’dorë t’shqyptarëvet,  
kah kanë dekë kta për dhè të’t’Parvet.  
Në këtë gjuhë edhe njai Leka,  
qi’i rruzllim mbretnin s’i a, xûni,  
në këtë gjuhë edhe Kastriota  
u pat folë njatyne ushtrive,  
qi sa t’drisë e diellit rrota,  
kanë me kênë ndera e trimnive.  
Pra, shqyptarë çdo fès qi t’jini,  
gegë e toskë, malci e qyteta,  
gjuhën t’uej kurr mos ta lini,  
mos ta lini sa t’jetë jeta,  
por për tê gjithmonë punoni;  
pse, sa t’mbani gjuhën t’uej,  
fisi juej, vendi e zakoni  
kanë me u mbajtë larg kambës s’huej,  
Nper gjuhë shqype bota mbarë  
ka me ju njohtë se ç’fis ju kini,  
ka me ju njohtë për shqyptarë;  
trimi n’za, sikurse jini.  
Prandaj, pra, n’e doni fisin,  
mali, bregu edhe Malcija  
prej njaj goje sod t’brohrisim:  
Me gjuhë t’veten rrnoftë Shqypnia!

Gjergj Fishta 
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7.   Gjuha shqype

Përmbi za që lshon bylbyli,  
gjuha shqipe m’shungullon;  
përmbi er’ që jep zymbyli,  
pa da zemren ma ngushllon.

Ndër komb’ tjera, ndër dhena tjera,  
ku e shkoj jetën tash sa mot,  
veç për ty m’rreh zemra e mjera  
e prej mallit derdhi lot.

Nji kto gjuhë që jam tue ndie,  
jan’ të bukra me themel  
por prap’ kjo, si diell pa hije,  
për mue t’tanave iu del.  
................................

Ku n’breg t’Cemit rritet trimi  
me zbardh, Shqipe, zanin tand,  
e ku Drinit a burimi  
që shpërndahet kand e kand.

Geg’ e tosk’, malsi, jallia  
jan’ nji komb, m’u da, s’duron;  
fund e maj’ nji a Shqipnia  
e nji gjuh’ t’gjith’ na bashkon.

Qoftë mallkue kush qet ngatrrime  
ndër kto vllazën shoq me shoq,  
kush e dan me flak’ e shkrime  
çka natyra vet’ përpoq.

Por me gjuhë kaq t’moçme e mjera  
si nj’bij’ kjo që pa prind mbet:  
për t’huej t’mbajshin dhenat tjera,  
s’t’kishte kush për motër t’vet.

E njat tok’ që je tue gzue,  
e ke zan’ tash sa mij’ vjet,  
shqiptaria, që mbet mblue  
sot nën dhe, edhe shqip flet.

Ndre Mjedja
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- Ti tani ke lexuar tri vjersha për gjuhën shqipe të shkruar nga tre prej shkrimtarëve 
më të mirë shqiptarë, Naim Frashëri, Gjergj Fishtës dhe Ndre Mjedës. Këto 
vjersha janë shkruar rreth një shekull më parë dhe shkrimtarët i kanë shkruar 
ato sipas gjuhës që flisnin në familje dhe në krahinat e tyre: Naimi, toskërisht; 
Fishta dhe Mjeda, gegërisht. 

- Pasi t’i kesh lexuar, përpiqu t’i krahasosh mes tyre vargjet e para të secilës 
vjershë: 

Gjuha jonë sa e mirë! 
Sa e ëmbël, sa e gjerë! 
Sa e lehtë, sa e lirë! 
Sa e bukur, sa e vlerë!       (Naim Frashëri)

Porsi kanga e zogut t’verës, 
qi vallzon n’blerim të prillit; 
porsi i ambli flladi i erës, 
qi lmon gjit e drandofillit; 
porsi vala e bregut t’detit, 
porsi gjâma e rrfès zhgjetare, 
porsi ushtima e nji tërmetit, 
ngjashtu â’ gjuha e jonë shqyptare.       (Gjergj Fishta)

Përmbi za që lshon bylbyli,  
gjuha shqipe m’shungullon;  
përmbi er’ që jep zymbyli,  
pa da zemren ma ngushllon.       (Ndre Mjeda).

- Vargjet e Naimit janë si një përkëdhelje për gjuhën, të mbushura me mbiemrat 
që tregojnë cilësitë e saj. 

- Vargjet e Fishtës janë të mbushura me krahasime të gjuhës me: cicërimën e 
zogut, me fëshfërimën e flladit të erës, me zhurmën që bën vala e detit në breg, 
me gjëmimin e një rrufeje kur shkrep në qiell, me oshëtimën e fortë të tërmetit 
(për të treguar sa bukur, sa lehtë, sa fort dhe sa kumbuese tingëllon gjuha 
shqipe). 

- Po vargjet e Mjedës, janë të mbushura më shumë me mbiemra për ta përshkruar 
gjuhën shqipe (siç i ka përdorur Naimi) apo me krahasime (siç i ka përdorur 
Fishta)?

- Cila poezi ju pëlqen më shumë?

Punë me tekstin
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KOMUNIKIMI

8.   Familje lulesh

Rrugës, Çufoja me Tipin takuan kukuvajkën Kuku, që ishte me të vërtetë kuku.
Ajo fshiu me një shami të mëndafshtë xhamat e syzave dhe më pas u tha shokëve 
“pritni” me një zë vajtues por aq të lartë sikur po u fliste yjeve dhe jo një derrkuci e 
një ariu vjeshtak me pantallona të shkurtra bluxhins.
– Cili është më i butë se ju? – pyeti kukuvajka.
– Të dy të egër jemi!– ia ktheu Çufoja.
– Ti je ai zevzeku që ke mbetur për vjeshtë – vazhdoi Kukuja.
– Unë që mos qofsha, – tha Tipi.
– Ke mësuar gjë? – vazhdoi kukuvajka.
– Shumë – ndërhyri Çufoja për të ndihmuar Tipin.
– Nuk të pyeta ty – foli Kukuja sërish.
– Po ky kujdeset për mua, shoqja kukuvajkë. E ka caktuar mësuesja, – foli si i qarë 
Tipi.
– Dëgjo, ke mësuar?
– Shumë – ulëriti Tipi.
– Kush bën pjesë në familjen e kompozitorëve? – bëri pa të keq pyetjen kukuvajka.
– Po Tipi nuk ka mbetur në muzikë. – shtoi Çufoja.
– Fol Tipi fol… – u hodh Kukuja.
– E mo fol, ç’më rri ashtu, ti i ke mësuar këto që kur të këndonte arushi baba.
– Eh, edhe atëherë kam pasur një ngatërresë – tha Tipi.
– Një ditë babai i thoshte nënës të më këndonte një nina-nana që të pushoja së qari. 
Nëna ia kthente: “Tunde ca se jam e zënë, fundja përgjysmë e kemi” Dhe babai i 
përgjigjej që nga dera “Unë ika, gjysmën time lëre të qajë”. Kështu që ajo gjysma që 
qante më ngatërron gjithmonë.
Çufoja e pa në fytyrë Tipin sikur kërkonte t’i gjente gjysmën qaramane, po vuri re 
që e kishte gjithë fytyrën njëlloj dhe tha me vete… “prindërit e paskan lënë Tipin të 
qajë komplet”.
Kukuvajka u duk sikur vuri buzën në gaz, por u vrenjt menjëherë.
– Mos e zgjat se kam punë, përgjigju.
– Kjo nuk e ha fare shakanë, mendoi Çufoja – Duhet të jetë e rrezikshme.
Tipi ndërkohë fshiu ballin nga ca bulëza djerse dhe ia nisi: – Në familjen e 
kompozitorëve bëjnë pjesë gjyshi, gjyshja dhe sa fëmijë të tjerë sepse, siç dihet 
përbërja e fëmijëve është e ndryshme.
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Kukuvajka shqeu sytë nga përgjigja e Tipit saqë Çufoja nderi duart se mos i binin 
përtokë.
– S’marrke vesh fare, – tha Kukuja, – Në familjen e kompozitorëve bëjnë pjese 
luleshtrydhja, luledielli, kamomili etj.– Pse edhe këto dinë t’i bien pianos? – pyeti 
Tipi.
– Jo po legenit, – ia ktheu e xhindosur kukuvajka dhe vazhdoj të pyeste. 
– Po krimbat nga e kanë prejardhjen?
– Nga plehu – iu përgjigj Tipi fët e fët.

Gaqo Bushaka 

- Si e kupton shprehjen që gjendet në tekstin e mësipërm: “Kjo nuk e ha fare 
shakanë? A mund të hahet shakaja?

- Po fjalën vjeshtak? 
- Gjej në tekst dhe nënvizo fjalinë që shpjegon pse autori e quan arushin Tipi 

“arush vjeshtak”. Cili personazh e thotë këtë fjali?
- E gjithë pjesa është krijuar mbi një keqkuptim fjalësh. Gjej cilat janë fjalët që 

keqkupton Tipi? 
- A e gjen dot përse Tipi nuk e kupton mirë pyetjen e kukuvajkës? 
- Nënvizo në tekst atë pjesë kur është Tipi ai që nuk e kupton përgjigjen e 

kukuvajkës për familjen e kompozitorëve. 
- Lexoje edhe një herë këtë pjesë të tekstit: 

Një ditë babai i thoshte nënës të më këndonte një nina nana që të pushoja së 
qari. Nëna ia kthente: “Tunde ca se jam e zënë, fundja përgjysmë e kemi” 
Dhe babai i përgjigjej që nga dera “Unë ika, gjysmën time lëre të qajë”. 
Kështu që ajo gjysma që qante më ngatërron gjithmonë.
Çufoja e pa në fytyrë Tipin sikur kërkonte t’i gjente gjysmën qaramane, 
po vuri re që e kishte gjithë fytyrën njëlloj dhe tha me vete… “prindërit e 
paskan lënë Tipin të qajë komplet”.

- Pasi ta lexosh, gjeje si iu duk Çufos fytyra e Tipit? Pse vallë ishte ashtu? 

- Rendit më poshtë disa fjalë të tjera që mund të gjesh, të cilat 
mund të keqkuptohen kur nuk kujdesesh të vëresh temën për 
të cilën po flitet. Krijoni fjali me të gjitha kuptimet e këtyre 
fjalëve. 

Bari – 1....………………….……………………………………………….
           2.....………………………………………………………………….
           3. ...………………………………………………………………….

Kuptoj tekstin 

Unë dhe teksti
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Dhe – 1. ……………………………………………………………………..
           2. ………………………………………………………………....…..

……………………………………………………………………………....
…...……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………....…

9.   Pema e alfabetit

- Si të krijosh vetë një tregim pasi të janë dhënë pjesët? 

- Vendos në rend pjesët e tekstit që është shkruar më poshtë duke shënuar 
numrat në vijat e vogla në fillim të fjalive në mënyrë që tregimi që do të 
krijosh të ketë kuptim. Po të ndihmoj me fjalinë e parë:

-----    Germat, të gjitha të lumtura, u kthyen në majë të degëve më të larta dhe kur 
filloi era, u shtrënguan fort pas tyre, pa pasur frikë. 
-----    Na ishte një herë pema e alfabetit, mbushur plot me germa të cilat jetonin të 
lumtura duke kërcyer nga një gjethe në tjetrën. 
-----    Insekti Llafazan kishte të drejtë: askush nuk mund t’i merrte më me vete ger-
mat. 
-----    Një ditë, puhiza u shndërrua në erë dhe era në stuhi. Germat u përpoqën të 
mbërtheheshin pas gjetheve, por disa prej tyre i mori era me vete dhe disa të tjera u 
fshehën pas gjetheve të degëve më të ulëta. 
-----   Me durim, ai u mësoi germave si të bashkoheshin për të formuar fjalë. 
-----   Një insekt gazmor i pa atje poshtë dhe u tha: 
-----   Nëse bashkoheni në grupe nga katër a pesë, ose dhe më shumë, asnjë erë nuk 
mund t’ju marrë me vete. 

10.   Si të komentosh një ndeshje futbolli 

Në fushën e gjelbër dolën dy skuadrat. Nga kabina, Gjinkalla nisi të transmetonte 
plot pasion. 

Gjinkalla – Të dyja skuadrat janë rreshtuar për të filluar ndeshjen. Kaprolli –
arbitër hedh shortin dhe arinjtë zgjodhën portën në drejtim të liqenit. Në përbërjen e 
skuadrave vetëm një gjë të bie në sy: arinjtë kanë marrë portier maçokun Sabo. Gjersa 
e kanë marrë, si duket rregullorja e lejon.

Loja nisi e shpejtë. Lepujt lëvizin mirë. Veshziu futet në zonën e rreptësisë dhe
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gjuan fort me sallake, por maçoku e pret çuditërisht bukur. Përsëri topin e kanë lepujt. 
Arinjtë e kanë humbur. Qendërmbrojtësi e kap prej mustaqesh veshprerin dhe... 
penallti. Entuziazëm i papërshkrueshëm në radhët e spektatorëve. Veshziu gjuan. 
Një “ah” kalon gojë më gojë. Maçoku grushton dhe shpëton portën nga goli. Arinjtë 
përqafohen. Ata gati sa nuk e mbysin maçokun me të puthura. Arinjtë sulmojnë për 
disa minuta, por përsëri frenat e lojës i marrin lepujt. Bishtpufka futet në zonë, është 
vetëm për vetëm me maçokun, gjuan fort, po maçoku prapë pret. 

(Nga spektatorët u dëgjuan të thirrura: Jashtë, nxirreni jashtë! 
Por Bishtpufkën nuk e nxorën jashtë).
Maçoku Sabo bën përsëri një pritje të hatashme. Dhe është për t’u çuditur që, sa 

e kap topin, e guç me dhëmbë. Ndoshta nga emocioni ose e ka për shans. Ndërkohë 
ndodh ajo që nuk pritej. Arushi sallak gjuan dhe... gol... pra 1 me 0 për skuadrën e 
arinjve tani në minutën e dyzetekatërt të pjesës së parë. Sapo topi vihet në qendër, 
Kaprolli sinjalizon mbarimin e dyzet e pesë minutave të para, që, siç e dëgjuat edhe 
nga transmetimi ynë, u mbyll me rezultatin 1 me 0 për arinjtë. Pas 10 – 15 minutave 
do të vazhdojmë transmetimin e pjesës së dytë të kësaj ndeshjeje të bukur e luftarake, 
që ka ngjallur interesin e spektatorëve, të cilët mbushin plot e përplot shkallët e 
stadiumit të pyllit. [...]

Një sekret i vogël:
A e merrni dot me mend përse maçoku Sabo e kafshonte topin sa herë e kapte? 
Arinjtë kishin pikturuar një mi dhe maçoku hidhej për të kapur miun e pikturuar 

me mjeshtëri...  [...]

Gaqo Bushaka

- Grupo kafshët që përmenden në këtë pjesë sipas përfshirjes në lojë: 
Grupi i lojtarëve:                                    Grupi jashtë loje:
………………………..                            ……………………………….
………………………..                            ……………………………….
………………………..

- Në rolet që u ka dhënë autori në këtë pjesë, kafshët janë përzgjedhur sipas 
disa cilësive që kanë. Lidh emrin e tyre me cilësinë që i karakterizon:

             kaprolli          llafazane
             maçoku          vrapues i shpejtë

             gjinkalla         i zhdërvjellët

Kuptoj tekstin 
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- Kush e fitoi ndeshjen? 
- Përse në pjesën e dytë të ndeshjes Maçoku Sabo nuk e kap më topin me aq zell 

sa në pjesën e parë? Nënvizo pjesën ku shpjegohet kjo gjë. 

- Nëse do të ishe ti autori, përveç gjinkallës, kë mund të kishe 
zgjedhur për të komentuar ndeshjen? 

- Po të ishte portier një kafshë tjetër, çfarë mund të vizatohej në 
top? 
Miu          …………………….
Lepuri     …………………….
Dhelpra   …………………….
Majmuni  …………………….

11.   Fjala është e vogël shumë   

Fjala është e vogël shumë:
disa shkronja, disa rrokje…
ajo rrjedh si mjaltë e qumësht
midis miqve, midis shokëve.

Fjala është e vogël shumë:
dhe e ashpër, dhe e brishtë…
i ngre valët plot me shkumë,
kur vërsulet mbi armiqtë.

Fjala është e vogël shumë:
t’ëmbëlson a vret si plumbi…
fjala është si një urë
që lidh brigjet e një lumi.

Odhise Grillo

- Si i kupton vargjet: 
                         ajo rrjedh si mjaltë e qumësht
                         midis miqve, midis shokëve. 

Unë dhe teksti
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- Çfarë kuptimi ka fjala mjaltë e qumësht në këtë rast? Shkruani vargun tjetër të 
vjershës ku, për të përshkruar fjalën, emri mjaltë zëvendësohet me një mbiemër: 

                 …………………….........
- Po në vargjet e mëposhtme: 
    fjala është si një urë
   që lidh brigjet e një lumi. 
- Si e shpjegon krahasimin që i bën autori fjalës me urën? Nëse ura lidh dy brigjet, 

çfarë lidh fjala? 

12.   Zonja Ketë shkon në restorant  

- Vëri vizë fjalëve që nuk përkojnë me kuptimin e vargut:

(Zonja Ketë ishte    e uritur
          e mërzitur
          e rritur

shkoi në një   pallat
    kombinat
    restorant

u ul në një    pishinë
    tavolinë
    lëndinë

pastaj erdhi   shoferi
    infermieri
    kamerieri

për të marrë   shaminë
    porosinë
    shtëpinë 

Punë me tekstin
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meqë ishte    drekë
    tekë
    lekë

Keta nuk mund të hante brioshë
    groshë
    trimoshë

ndaj porositi   kupë
    supë
    lupë

me    makarona
    milingona
    pantallona

me pas bukë  të mekur
    të vdekur
    të thekur

por iu tek të merrte dhe patate
    pallate
    këmishë nate

s’do mend, porositi edhe gallatë
    sallatë
    paratë

jo jeshile, por   me pirate
    inate
    domate [...]

 Rudina Çupi

13.   Zonjushë Andra balerinë...! 

- Vëri vizë fjalëve që nuk përkojnë me kuptimin e vargut:

Punë me tekstin
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Zonjushë Andra sheh  një ditë
     një dritë
     një xixë

Një njoftim në një   asfalt
             website
              sallatë 

Se një balerinë        gogël
          kodër
        të vogël

E kërkojnë në      legjendë
      Disneyland
      kuvend

Vrik merr çantën, hap   salsiçen
     valixhen
     kadifen

Vendos rroba dhe    hardhucë
           hajdutë
           këpucë

Merr tutunë e    tragetit
     planetit
     baletit

Dhe papuçet me    derrkucë
        majucë
        arushë

Shpejt biletën – i tha   xhamit
                     dhjamit
                mamit

Të ma presësh    dyluftim
        fluturim
        zbukurim
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Balerinë në atë    shpend
         vend 
         send

Do të jem unë, s’kam   ndriçim
     vrapim 
     dyshim 

Të vallëzoj me    Mickey Mauss
     Zotin Shtraus
     Zonjën Klaus

Piruetën t’ia    kafshoj
     mësoj
     fashoj

Pa Borëbardha të    vozitet
     habitet
     grabitet

Majëgishtash kur    votoj
          notoj
          qëndroj

Të takoj Panterën    blozë
     rozë
     rosë

Një tutu e kam     tatu
       si dru
       ashtu

Do t’i dukem si    flamingo
       fringo
                             bingo

Të takoj dhe qenin     Dingo
            Bimbo
            Zingo
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E sheh mami    reportazh
     personazh 
     buzagaz

E i thotë plot    me uri
     bardhezi 
     dashuri

Prit të rritesh edhe    plak 
     pak
     larg

Andër moj, e bukra   ti
        hi
     dhi.

  Dhurata Shehri 

Si mund të jesh “më i madhi” dhe “më i vogli” njëkohësisht? 

Australia është kontinenti më i vogël dhe ishulli më i madh në botë...!

14.   Dita e parë! 

- Vendos vizë në fjalët që nuk përkojnë me kuptimin e vargut:

Ngrihet Driti që me   natë
     patë
     flakë

Zemra seç i rreh si    log
            lot
            zog
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Ditë e parë për në   dhomë
     shkollë
     bombë

Sapo erdhi këtë   sport
     not
     mot

Lahet vishet edhe    shtrihet
     krihet
     shkrihet

Çantën plot e hedh mbi   stinë
       kthinë
       shpinë

Mirupafshim i thotë      drerit
     qenit 
     bredhit

Ti do ruash mik    mëlçinë
       qershinë
       shtëpinë

  Persida Asllani

15.   Jonida thotë jo

Një pasdite Jonida po luante në dhomën e ndenjes me arushin e saj. Pastaj shikon 
nga nëna dhe i thotë : 

- Jo!
- Urraaa! – thërret nëna. Sot ke thënë fjalën tënde të parë! Po mëson të flasësh. 
- Jo! – thotë Jonida. 
- Po e dashur. Hajde, provo të thuash një fjalë tjetër. 
E Jonida përsëri: - Jo!
Jo, jo, jo. Gjithë ditën Jonida thoshte jo: në mëngjes, në mesditë, pasdite, madje 

edhe natën. Ndërhyn gjyshja Tina, e sigurt se do ta bënte të fliste. 
E Jonida, përsëri: - Jo!
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Arrin tezja Dorjanë që e ul Jonidën në prehër, e i thotë: 
- A të pëlqen Jonida? 
- E Jonida, prap: - Jo!
- Pastaj i vjen radha zonjës Lindita që banon në katin më sipër. Vajza e saj është 

shumë e edukuar: thotë faleminderit, të lutem, të gjitha fjalët magjike. Por më kot, as 
ajo nuk arrin ta bën Jonidën të thotë diçka tjetër.

Nëna dhe babai, të dëshpëruar i luten Markut që banon në katin e fundit. Të gjithë 
thonë se ai di të merret me fëmijët. Edhe ai provon të flasë me Jonidën: - Hajde pra, 
përsërit bashkë me mua: po!... po!... po!

E Jonida, prap: Jo!
Atëherë, Marku që po argëtohet e pyet: Si quhesh?
- Jo… Jo… Joni… Jonida!
- O Zot! – thërret nëna. Atëherë … gjithë ato “jo” nuk ishin “jo” të vërteta. 

Donte vetëm të thoshte emrin e vet.

A. Lavatelli,  P. Turini 

- Pse ishin të shqetësuar prindërit e të afërmit e Jonidës?
a. Ngaqë Jonida nuk po arrinte të fliste?
b. Ngaqë\ po thoshte vetëm fjalën Jo?

- A ka ndonjë gjë të keqe të thuash vetëm Jo? 

- Si duhet të quhej personazhi që të thoshte gjithë kohës Po?

1. Poliana
2. ……….

- A do të ishin të shqetësuar prindërit dhe të afërmit e Jonidës 
po të thoshte vetëm po?

- Shkruaje edhe një herë fillimin e pjesës duke i ndryshuar emrat e të gjithë 
personazheve, duke filluar me Jonidën që thotë vetëm po, po, po. 

………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......

Kuptoj tekstin 
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………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………......

16.   Foka

I nderuar zoti kryetar i Bashkisë, 
Po ju shkruaj për t’ju vënë në dijeni mbi një problem të rëndë dhe për t’ju kërkuar 

të ndërhyni për ta zgjidhur. 
Kur qyteti bie në gjumë, për natë, ndjehet një rënkim i thellë, një thirrje e 

dëshpëruar. 
Këtë zë e ndjej që nga banesa ime që nuk është shumë larg prej kopshtit zoologjik. 
Nuk është zë njerëzor, është zëri i një kafshe të burgosur brenda në kopshtin 

zoologjik. Është zëri i një foke që thërret ngaqë nuk e zë gjumi kur bie nata. Ndoshta 
ndjen mall për oqeanin, për stuhitë e egra detare, për valët, për akujt ku ka lindur. 

Nuk e di ku banoni ju zoti kryetar i Bashkisë, pranë apo larg kopshtit zoologjik. 
Nuk e di a e keni dëgjuar ndonjëherë atë zë? A jeni zgjuar ndonjëherë nga ai rënkim? 
A keni ndjerë ndonjëherë mëshirë për atë fokë?

Si thoni? A mund të bëni diçka? A nuk mund t’i gjeni një sistemim më të mirë 
fokës së gjorë?

Duke ju shprehur konsideratat më të larta ndërsa ju përshëndet me respekt,
Një qytetar. 

Dino Buzzati

- Çfarë lloj letre është kjo që ka dërguar qytetari:
a. Një letër dashurie (ku shprehet dashuria për dikë)
b. Një letër zyrtare (ku bën një kërkesë, një lutje, një vërejtje drejtuar një ad-

ministratori që ka detyrim të merret me shqetësimet e tua)
c. Një letër rekomandimi (ku shprehet një opinion mbi dikë të cilin e njeh në 

punë).

Punë me tekstin
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- A ju duket pak si e çuditshme kërkesa e qytetarit për kryetarin e Bashkisë?
- A mund ta gjesh me mend se ku mund ta ketë shtëpinë kryetari i Bashkisë, 

pranë Kopshtit Zoologjik apo larg tij?
- Si mendon se do t’i përgjigjet kryetari i Bashkisë qytetarit?
- Po ti, a ke shkruar ndonjëherë një letër ose e-mail zyrtar? Nëse po, shkruaje 

edhe këtu më poshtë. Nëse jo, përpiqu të shkruash një letër të shkurtër zyrtare 
për një problem që të shqetëson në shkollë, në lagje, në qytet, në pallat etj. 

I nderuar .....................................................

Po ju shkruaj .......................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Me respekt

17.  Një letër për babagjyshin...  

I dashur Babagjysh, 
unë jam Andja dhe në fillim të dhjetorit mbush 8 vjeç. Po e pres me padurim 

Natën Magjike dhe prej disa ditësh numëroj në kalendar se sa duhet të pres akoma. 
Gjithçka ndryshon e bëhet më e bukur gjatë kësaj kohe. Pemët në rrugë mbulohen me 
drita të vogla, vitrinat e dyqaneve plot pako për t’u dhuruar e me statuja elfësh që të 
buzëqeshin. Në lulishten e madhe del një Babagjysh prej pellushi që të përshëndet me 
dorë sa herë i kalon pranë. Ne fëmijët këndojmë pa u lodhur këngë për ty dhe japim 
shfaqje nëpër qytet. Edhe njerëzit bëhen më të gëzuar, më të dashur, blejnë gjëra të 
mira, gatuajnë së bashku dhe ftojnë njëri-tjetrin për dreka e darka që zgjasin pa fund. 
Mua më pëlqen kur marr dhurata dhe shpresoj shumë që edhe këtë vit ta meritoj një 
dhuratë prej teje. Nuk kam bërë shumë gabime këtë vit, vetëm se mësuesja ankohet 
shpesh “se nuk më mbyllet goja”. Po unë as vetë nuk e kuptoj se si më dalin aq shumë 
fjalë nga goja në orën e mësimit, me Lizën, shoqen time të bankës! 
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Babagjysh, është kaq bukur kur zgjohem qysh herët në mëngjes dhe hidhem si 
kaproll nga shtrati drejt e në sallon për të parë nëse ka ndonjë pako për mua aty. Sa 
mirë që kam mësuar të lexoj, sepse tani nuk kam nevojë të më ndihmojë askush për 
të gjetur dhuratën time. Në fakt, janë shumë dhurata për mua sepse mami dhe babi, 
por edhe gjyshërit dhe gjyshet e mia më përkëdhelin e më plotësojnë dëshirat. Unë 
jam vajzë e vetme dhe të gjithë i kanë sytë nga unë. Më llastojnë paksa dhe mua nuk 
më vjen keq për këtë fakt. 

Por askush nuk e kupton se mua më mungon diçka shumë e rëndësishme! Dua një 
motër i dashur Babagjysh! Dua një bebushe të bukur, me doçka të vogla e kaçurrela 
mbi ballë siç e ka Liza. Sikur të më sjellësh një motër Babagjysh. Do ta dua shumë, 
shumë dhe do të kujdesem për të si për kukullat e mia. Do të luajmë bashkë dhe do t’i 
mësoj të gjitha gjërat që di vetë. Liza më ka treguar që bebet qajnë shumë gjatë natës 
dhe i lënë të gjithë pa gjumë në shtëpi. Por unë e kam gjetur zgjidhjen: do t’i vendos 
sipër kokës, te shtrati i vogël, një lodër rrotulluese, me fluturza ngjyra-ngjyra e që 
lëshojnë muzikë të ëmbël zanash për bebe, nga ajo muzika që ne të vegjlit e dëgjojmë  
në ëndërr si në përralla. Si thua? A ma sjell dot edhe këtë lodrën bashkë me motrën e 
vogël? Oh babagjysh, të lutem! Një motër dhe një lodër për të!

Të përqafoj fooooort, Andja

Persida Asllani

- Pasi ta kesh lexuar këtë letër, kthehu dhe lexo edhe një herë pjesën Foka. Përpiqu 
të gjesh ndryshimet mes kësaj letre për babagjyshin dhe letrës për kryetarin e 
Bashkisë. 

- A ndryshon fillimi i letrës: 
Letra për kryetarin e Bashkisë fillonte: 
I nderuar kryetar i Bashkisë…..
Po letra për Babagjyshin, si fillon:
…………………………………………

- Po mbyllja e letrës për kryetarin e Bashkisë dhe ajo për Babagjyshin si janë: 
Mbyllja e letrës së kryetarit të Bashkisë: 
……………………………………………………………………………..…

Mbyllja e letrës së Babagjyshit
……………………………………………………………………………….

Punë me tekstin
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- A mund të shkruash në letrën për kryetarin e Bashkisë: Të përqafoj fooooort!?
- Shkruaj edhe ti letrën tënde për Babagjyshin. 

I dashur Babagjysh, unë quhem ……………………………………………....
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………....

18.  Dentisti

“Hape gojën”, i tha dentisti zotit Veneranda. 
“Me kënaqësi”, u përgjigj zoti Veneranda, por, “a duhet të mbyll edhe sytë?”
“Si të doni”, tha dentisti, “për mua, njësoj është”. 
“Mirë atëherë, nëse mbyll vetëm njërin sy, juve nuk ju vjen keq?”, tha zoti 

Veneranda. 
“Sa për mua, mund të mbyllni qoftë edhe njërin, nëse e mendoni kështu”, tha 

dentisti. 
“Po cilin duhet të mbyll?”, pyeti zoti Veneranda, “të majtin, apo të djathtin? Gati, 

gati, më mirë po bëj kështu: po mbyll në fillim të djathtin e pastaj të majtin. Si ju 
duket?”

“Mua më mjafton të hapni gojën”, nëpërdhëmbi dentisti që kishte filluar ta 
humbte durimin. 

“Nuk kam asnjë vështirësi për ta hapur gojën”, tha zoti Veneranda. “Po të doni 
të hap gojën, e hap pa pikë problemi. Kam ardhur këtu te ju që të bëj atë që ju doni, 
prandaj mund të kërkoni çdo gjë, pa u vënë në siklet. Kjo duket qartë, që kur ju pyeta 
nëse doni t’i mbyll sytë apo jo. Nëse doni, i mbyll, ja, shikoni!”. 

Zoti Venerenda mbylli sytë, por pas pak i hapi sërish dhe vështroi dentistin. 
“E patë?”, tha zoti Veneranda, “jam gati të bëj gjithçka që ju dëshironi. Mendoni 

se e kam të vështirë ta ngre këmbën nëse doni ju? As të mos ju shkojë ndër mend. E 
ngre në çast.”

Zoti Veneranda e ngriti njërën këmbë. 
“Botë e çmendur”, ulëriti dentisti që e kishte humbur durimin dhe përplasi darët 

në dysheme. “Çfarë po bëni, zotëri, po më merrni për ndonjë budalla? Largohuni 
menjëherë, largohuni!”
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Zoti Veneranda u ngrit. 
“Nuk po kuptoj!”, belbëzoi i turpëruar krejt. “Vij këtu për të shkulur një dhëmb 

dhe bëj gjithçka doni ju: hap gojën, mbyll sytë, ngre këmbën. Pastaj, ju ulërini në këtë 
mënyrë. Unë jam i gatshëm të laj edhe fytyrën, të heq xhaketën, të pres flokët, të kruaj 
gjurin... Çfarë kërkoni më tepër nga unë? U mbush kupa, do të gjej një dentist tjetër!”

Kështu, zoti Veneranda mori kapelën dhe u drejtua për nga shkallët duke 
mërmëritur nën zë. 

C. Manzoni 

- Pse u mërzit dentisti me zotin Veneranda? 
- Po zoti Veneranda, pse u mërzit me dentistin?
- Kush kishte të drejtë të mërzitej me tjetrin?
- Renditi këtu më poshtë cilat ishin gjërat që zoti Veneranda ishte i gatshëm të 

bënte, ndonëse dentisti nuk ia kërkoi: 

Të mbyllte sytë
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

- Cila ishte e vetmja kërkesë që i bëri dentisti zotit Veneranda, por që ai nuk po 
e plotësonte? 

…………………..............

- Po ti, a do të kishe kërkuar një dentist tjetër?

19.   Zyra e postës

Zoti Veneranda hyri në zyrën e postës. 
“Më falni”, i thotë zoti Veneranda nëpunësit në sportel: “a ka mbërritur ndonjë 

pako për mua?”

Punë me tekstin
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“Nuk ka mbërritur asnjë pako për ju”, i përgjigjet nëpunësi, “po të kishte mbërritur, 
do të kishit marrë lajmërim. A keni marrë lajmërim?”

“Nuk kam marrë asnjë lajmërim”, thotë zoti Veneranda, “por lajmërimi nuk më 
duhet për asgjë, më duhet pakoja, pasi gjithnjë ka diçka brenda pakos”. 

“Lajmërimi shërben për t’ju vënë në dijeni se ka mbërritur një pako për ju.”
“Pikërisht, këtë doja, pakon që ka mbërritur për mua.”
“Po nuk ka mbërritur asnjë pako për ju.”
“Po si kështu, ju sapo më thatë, janë fjalët tuaja, lajmërimi shërben për t’ju vënë 

në dijeni se ju ka mbërritur një pako: dhe unë kam ardhur të tërheq pakon”.
“Unë ju thashë vetëm që lajmërimi shërben vetëm për t’ju vënë në dijeni se ju ka 

mbërritur një pako”. 
“Aha, e kuptova, ju më dërgoni një lajmërim për të më vënë në dijeni se ka 

mbërritur pakoja: atëherë, më mirë mos ma dërgoni lajmërimin meqë unë ja ku jam, 
këtu, për të tërhequr pakon”. 

“Nuk u kuptuam, po ju thoja se kur të mbërrijë një pako për ju, dhe vetëm atëherë, 
do t’ju dërgojmë një lajmërim për t’ju vënë në dijeni se këtu tek ne është një pako që 
ju përket. U kuptuam tani?”.

- Pjesa e mësipërme është thjeshtë një dialog mes dy njerëzve: zotit Veneranda 
dhe nëpunësit të postës. Ndaje tekstin në dy pjesë: në fjalët që thotë zoti 
Veneranda dhe në fjalët që thotë nëpunësi i postës: 

Fjalët e zotit Veneranda:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Fjalët e nëpunësit të postës:
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...

- Pse keqkuptohet zoti Veneranda? A mos e ka fajin ndonjë fjali apo fjalë me 
shumë kuptime që përdor nëpunësi i postës? Apo e ka fajin renditja e fjalëve 
në fjali?

Punë me tekstin
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20.   Pushoja po flet

Hilda dhe Gjinevra fërgëllonin nga dëshira për t’u marrë edhe ato me tualetin e 
Emilias. 

Meqenëse Diomira ua kish ndaluar, vendosën t’i bënin banjë papagallit. 
Ishte një papagall i gjelbër i bukur që motrat ia kishin dhuruar gjyshit tre vite më 

parë me rastin e ditës së emrit. 
Dyqanxhiu që ua kish shitur u kishte garantuar se kishin të bënin me një papagall 

që fliste e prandaj e kishin blerë shumë shtrenjtë. Edhe Thabita, që kishte shkuar ta 
merrte në dyqan betohej se e kishte dëgjuar zogun, ende në vitrinë, të shqiptonte disa 
fjali në një italishte të mirë.

- Dhe do të mësojë edhe shumë të tjera! Gjithçka që do të doni t’i mësoni! – e 
kishte siguruar shitësi. 

Por, qëkur kishte hyrë në shtëpinë Zep, papagalli ishte mbyllur në një heshtje 
këmbëngulëse. 

- Si të quajnë? – e pyesnin. E ai heshtte. 
- Thuaj mirëdita padronit tënd! – e luste gjyshi. E ai hiç. 
- Megjithatë, di të flasë. Ju betohem se e dëgjova me veshët e mi, - protestonte 

Thabita. 
- Hesht vetëm për të kundërshtuar, - dha sentencën përfundimtare Diomira dhe, 

e mësuar siç ishte me fëmijë kokëfortë, vendosi ta urdhërojë të bënte të kundërtën e 
asaj që donte që ai të bënte. 

I ndenji përballë dhe, me çehre të ngrysur, i tha: 
- Pusho!
- Pusho ti moj! - iu përgjigj zogu. 
- Di të flasë! Di të flasë! – thirrën vajzat në qiell të shtatë, të kënaqura që nuk i 

kishin çuar dëm lekët që kishin kursyer me aq durim për dhuratën e gjyshit. 
Por gëzimi i tyre doli që ishte sa i tepruar, aq edhe i parakohshëm. Në të vërtetë, 

papagalli nuk u bind më as me të mirë as me të keq të thoshte më as një fjali, as një 
fjalë e as një rrokje përveç “pusho ti!”. Përkundrazi, kur ai që i shqiptonte fjalët ishte 
një burrë, si gjyshi ose babai, ia lejonte vetes një variacion të lehtë dhe përgjigjej: 
-  Pusho ti mor. 

Besoj jeni në një mendje me mua për të thënë se këto ishin shumë pak për ta 
përkufizuar në papagall që flet. 

Në këtë mënyrë, “Pusho” u bë emri i përveçëm i kafshës, emër me të cilin e 
thërrisnin dhe ndaj të cilit përgjigjej duke e prerë bisedën që në nisje. 

Pushoja e kalonte kohën mbi një këmbalec, duke brejtur fara lule dielli. Nuk ishte 
i lidhur, por megjithëse nuk i kishin dalë kurrë puplat e krahëve të gjatë të gjelbër, 
askush nuk e kish parë kurrë të fluturonte. 
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Po le t’i kthehemi çështjes së banjos. 
Hilda dhe Gjinevra, për të realizuar planin e tyre pritën një pasdite kur motrat e 

mëdha nuk ishin në shtëpi. 
Gjyshi kish shkuar të bënte gjumin e drekës në dhomën e vet në katin e fundit 

dhe Diomira po kotej në kuzhinë me krahët e kryqëzuar mbi tavolinë dhe ballin të 
mbështetur mbi revistën e fundit të fjalëkryqeve. 

Emilia ishte zgjuar dhe i gugaste mizave në djepin e saj, por dy të përbetuarat nuk 
e konsideronin si prani të rrezikshme. 

Hilda mbërriti pas krahëve të Pushosë ba bërë gëk dhe e kapi duke ia shtrënguar 
sqepin me një dorë dhe me dorën tjetër duke ia mbajtur krahët që të mos i përplaste. 

Gjinevra kishte bërë gati govatën e banjos së Emilias dhe qëndronte gati me 
sapun e peshqirë. 

Sa hap e mbyll sytë, gati pa e kuptuar fare se çfarë po i ndodhte, i ziu Pusho u 
gjet i zhytur në ujë. 

Dy vajzat kishin menduar që, me ta futur në ujë, ai do të qetësohej si Emilia dhe 
do t’i linte ta lanin. Ndërsa papagalli arriti ta çlironte sqepin dhe krahët dhe filloi të 
ndeshej me tërbim duke stërpikur kudo, duke pickuar me sqep ngado dhe duke u 
çjerrë me sa fuqi kishte. 

Pastaj i rrëshqiti nga duart Hildës dhe i mbuluar me ujë e me shkumë fluturoi te 
korniza e perdes aq lart sa askush nuk mund ta kapte pa shkallë. 

Dy vajzat filluan të grindeshin:
- Ti e le të ikte!
- Jo, ti ia lëshove sqepin. Shih ç’më bëre tani!
- Mirë të të bëhet! Unë me ty nuk luaj më.
Po në atë moment ndodhi diçka e jashtëzakonshme. 
Papagalli i shkretë, qull i lagur, po dridhej nga të ftohtit dhe nxirrte tinguj 

kërcënues ndaj dy vajzave, kur u dëgjua Emilia në djepin e saj që lëshoi një: - Gheeee 
gheee të lehtë e të butë. 

 Si të mos mjaftonte kjo, ndërsa fluturonte mbi kokat e Hildës dhe Gjinevrës që 
e vështronin të hutuara me hundën përpjetë, gjithë uji që e kishin thithur puplat e 
tij u kondensua në një re dhe ra si rrebesh mbi kokat e tyre duke i lagur nga koka te 
këmbët. 

Papagalli krejt i tharë tashmë u mbështet në anë të djepit dhe përsëritë me 
përunjësi: - Ja ku më keni, padrone!

- Është e pabesueshme! – thirri ca më vonë gjyshi, kur e informuan për atë që kish 
ndodhur. – Dikush duhet t’ia ketë mësuar atë frazë para se të vinte në shtëpinë tonë. 

Në të vërtetë, ishin krejt të sigurt që nuk ua kishin mësuar ato. Përveç kësaj, dihej 
se padroni i papagallit në shtëpinë Zep ishte gjyshi dhe fraza duhet të ishte në gjininë 
mashkullore. 

- Po si ka mundësi që u kujtua vetëm tani, pas tre vjetësh që rri te ne? – tha e 
mëdyshur Sibila. 
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- Unë nuk e kam dëgjuar këtë frazë kur ishte në dyqan, jam e sigurt – u kujtua 
Thabita. 

- Ndoshta do ta thotë prap, kush e di? – tha Eleonora dhe e bëri provë menjëherë. 
- Hajde, Pusho, hajde këtu te unë. 
Por Pushoja, as lëvizi e as bëri gëk, e as përmendi frazën e fajshme për t’ju 

drejtuar ndonjë anëtari tjetër të familjes. 
- E harroi prap! – psherëtiu e zhgënjyer Diomira. 
Por, më vonë, kur Emilia u zgjua dhe fillojë të gugaste, Pushoja u shkëput nga 

këmbaleci dhe u sul si shigjetë duke u çjerrë: - Ja ku më keni, padrone, mbërrita! – 
dhe shkoi të strukej në dorezën e karrocës së vogël. 

Ky vend dhe ana e djepit u bënë vendqëndrimet e përzgjedhura të tij dhe, kur 
e nxirrnin Emilian shëtitje gjyshi, Diomira ose ndonjëra nga motrat, papagalli 
këmbëngulte të mos largohej prej vendit të vet në dorezë të karrocës dhe dilte shëtitje 
edhe ai, krenar, në drejtqëndrim duke vigjëluar me sy të mprehtë “padronen” e tij të 
vogël. 

Bianca Pitzorno

- Si kishte ardhur papagalli në shtëpinë Zep?
- Pse ia kishin vendosur emrin Pusho?
- Kur flet papagalli për herë të parë? Pse vendos të flasë në atë çast kur kishte 

heshtur për një kohë të gjatë?
- Sa kohë kishte pa folur papagalli që nga çasti që e blenë në dyqan?

- Vazhdoje vetë historinë e papagallit me “padronen e re”, a 
mendon se do t’i bindet asaj gjithmonë? 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………........................................................................
……………………………………………................………………………

Kuptoj tekstin 

Unë dhe teksti
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21.   Mbi mundësitë që të vijnë vetëm një herë në jetë! 

Dani, shoku im i ngushtë, m’u afrua me rrëmbim në oborrin e shkollës sapo më 
pa dhe më derdhi një lumë rrokjesh të koduara që vetëm unë e ai i njihnim:

- Bëfëhufu gafatifi Izi Pupla, plafanifi, përfë trefenifin efe kefemifi gafatifi. – 
Dhe më shkeli syrin duke anuar kokën mbi sup. 

Ishim stërvitur javë të tëra për të folur kështu me njëri-tjetrin. Qe stili ynë me 
kod, si agjentë spiunazhi. Çdo rrokjeje të fjalës duhet t’i vendosnim nga pas një rrokje 
tjetër të formuar nga shkronja “f” dhe zanorja e mëparshme. Pra Dani po më thoshte 
“Bëhu gati Izi Pupla, planin për trenin e kemi gati”. Pofosifi këfështufu – ia prita unë, 
- kafaq shpefejt?

- Psefe tyfy dofo tëfë prefes ufënëfë gjifi thëfë jefetëfën – ma preu ai.
- Çuna, çfarë treni ju pret juve? – ia behu mbas shpatullave të mia zëri i hollë 

i Rozanës. Ktheva kokën dhe pashë fytyrën e saj bardhoshe ngjitur me fytyrën time.
Jo vetëm na kishte dëgjuar por edhe kuptuar gjithçka! Kaq e pat edhe kodi ynë 

-  thashë me vete. Tani do ta marrin vesh të gjithë. Pashë fytyrën e vrerosur të Danit 
dhe u tërhoqa një hap pas. Desha t’i jap një përgjigje të shpejtë Rozanës e të mohoja 
çdo gjë, siç bëja shpesh në shtëpi, por sa herë që ajo më afrohej kështu, pa u ndjerë, e 
më shihte me ata sytë e saj të kaltër si qielli, unë e humbja fillin e bisedës dhe rrija si 
guak duke kafshuar buzët. – Hë, hëm, po ja... ëh, ne... ashtu kot..., hiç.

- E ç’të duhet ty Rozi? – ia ktheu Dani, që me sa dukej e kishte marrë veten aty 
për aty nga zhgënjimi i madh i kodit të zbuluar. - Pse përgjon çfarë thonë njerëzit? 
Apo do të të thërras Trandafile Rosafile deri në fund të semestrit që të qash përditë sa 
të plasësh? 

Rozana e pa e tmerruar dhe sytë e kaltër iu zmadhuan edhe më shumë. Askujt 
nuk ia kishte ënda t’i ngjisnin emra të tjerë nga ai i veti, por për të qe fundi i botës. 
Na ktheu shpinën e drejtë prej balerine dhe ia mbathi me të katra. Diçka më sëmboi 
në zemër kur shihja flokët e saj të kuqërremtë që valëviteshin në ajër si flamur, por 
sërish nuk thashë dot asgjë. As mua nuk më pëlqente shumë të më ndërronin emrin, 
por, siç i thonë fjalës, e kisha bërë zemrën gur dhe nuk kisha derdhur asnjë pikë lot 
ditën kur emrin im, ai i vërteti, që ma kishin vënë sipas stërgjyshit tim të nderuar, 
ishte katandisur nga Izidor në “Deralehti” e më pas në “Pupla”. Këto çudira ndodhin 
vetëm në orën e anglishtes, e prej andej ato behën pjesë e kodit tënd gjenetik, të hyjnë 
nën lëkurë, në sy, në veshë, në vrimat e hundës, i gëlltit bashkë me pështymën dhe 
bëhen vetja jote edhe kur ti nuk i honeps dot. 

Gjithçka pati filluar si një lojë kur mësuesja e anglishtes, që kurrë nuk e morëm 
vesh deri në fund a dinte mirë shqip apo jo, se anglishten e qante..., na ftoi të gjenim 
nëse emrat tanë kishin kuptim në anglisht. Ja për shembull – tha ajo -, emrin im është 
“Shpresa”, që në anglisht thuhet “Hope”. Eeeeee – ia briti si gjithmonë Dani – e di 
unë një, se e kam parë në televizor: Mountinsmell Matherfacker… Ha ha ha…
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Qeshëm të gjithë me të madhe edhe pse nuk kuptuam hiç asgjë. Por Dani dinte si 
të ta ndalte gazin, tak-fak, kur nuk e prisje. – Ja dhe një tjetër zyshe, – vijoi numrin 
e tij humoristik – Izidor përkthehet në shqip “Deralehti”, ahahahaha.... Pupël fare... 
Mister Puplaaaaa...! Mua më ngriu buzëqeshja në fytyrë, ndërsa Rozana më pa me 
pikëllim. Dani ndërkohë përkulej përpara si një aktor i madh dhe korrte të qeshurat e 
pamëshirshme të klasës. Kaq ishte, tani secili mund të masakronte emrin e tjetrit e të 
mos pyeste më për plagët e marra në betejë. Të gjithë “Ditmirët” u bënë “Gooddej-sa”, 
“Blertat” u bënë “Grin-se”, “Ejonat” u bënë “Aurse”, “Besartët” u bënë “Goldfejth-
sa” dhe kudo po rivendosej ekuilibri i humbur i dinjitetit emëror. Vetëm me Danin 
nuk e provonte askush. Atëherë u ngrita në këmbë dhe thirra sa më hante zëri: o 
Dardan, o dardhaaaaan...., o Dardan, o dardhaaaan...., o Darda.... Heshtja ma preu 
vrullin në mes. Askush nuk qeshte dhe dhjetëra sy më ishin ngulur si shigjeta nga të 
tëra anët. – E ku e ke anglishten këtu more Izi  Pupla – ma ktheu Dani tallës e fitimtar 
– apo te dyqani i fruta-perimeve te lagjja. Heeee, - se ju s’e dini, por ai ka te lagjja 
edhe një dyqan lulesh ku shesin “Trëndafile rozafile”, tamam si emri i Rosanës, ha 
ha ha... Tani ishte radha e Rozanës të dëshpërohej. Ajo ngriu për një çast, pastaj uli 
kokën dhe u shkreh në ngashërim të heshtur nën ushtimën e të qeshurave të klasës. U 
ndjeva krejt i humbur që kisha shkaktuar “pushkatimin” e emrit të saj të pafajshëm 
fare pa shkak. Shija e hakmarrjes kur vjen nga miqtë qenkësh tepër e hidhur! 

Duhej të bëja diçka për ta korrigjuar gabimin tim taktik. Dhe këto, janë çaste që 
të vijnë vetëm një herë në jetë. Mbas mësimit i kërkova Danit të më betohej se nuk do 
ta thërriste më kurrë Rozanën “Trëndafile rozafile”. 

- M’u beto – i thashë -, ma jep besën, si te legjenda e Rozafatit. 
Ai më pa i çuditur, por diçka e pakuptueshme dhe që mban në këmbë miqësitë e 

vërteta e bëri të më bindej. Betohem – më tha, dhe preku lehtë me dorë kraharorin.  - 
M’u beto si vëllai i tretë, ai që e mbajti fjalën tamam – ia prita unë. - Dakord?

- Po pra, po, t’u betova – ma ktheu ai ngadalë sikur po numëronte rrokjet -, por 
këtu duhet të flijojmë diçka.      

E kuptova nga shikimi i tij se e kishte fare seriozisht. Tani ishte radha ime ta lija 
pa fjalë. I thashë pa e menduar gjatë se mund të më thërriste “Pupla” gjithë jetën po 
të donte, aq më bënte, por Rozanën ta linte të qetë. Dani u bë serioz si rrallëherë dhe 
më tha se isha një “rob zoti”. Respekte vëlla! – pështyu dorën, ma zgjati pa një pa dy 
dhe besa u lidh...

Persida Asllani

- Shkruaje këtë pjesë të tekstit duke përdorur kodin e dy shokëve, në mënyrë që

Punë me tekstin
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askush që nuk e njeh këtë kod të mos e kuptojë. A do të dalë teksti më i gjatë apo më 
i shkurtër?

Duhej të bëja diçka për ta korrigjuar gabimin tim taktik. Dhe këto, janë çaste që 
të vijnë vetëm një herë në jetë. Mbas mësimit i kërkova Danit të më betohej se nuk do 
ta thërriste më kurrë Rozanën “Trëndafile rozafile”.

- M’u beto – i thashë -, ma jep besën, si te legjenda e Rozafatit.
Ai më pa i çuditur, por diçka e pakuptueshme dhe që mban në këmbë miqësitë e 

vërteta e bëri të më bindej. Betohem – më tha, dhe preku lehtë me dorë kraharorin.  - 
M’u beto si vëllai i tretë, ai që e mbajti fjalën tamam – ia prita unë. - Dakord?

- Po pra, po, t’u betova – ma ktheu ai ngadalë sikur po numëronte rrokjet -, por 
këtu duhet të flijojmë diçka.

E kuptova nga shikimi i tij se e kishte fare seriozisht. Tani ishte radha ime ta lija 
pa fjalë. I thashë pa e menduar gjatë se mund të më thërriste “Pupla” gjithë jetën po 
të donte, aq më bënte, por Rozanën ta linte të qetë. Dani u bë serioz si rrallëherë dhe 
më tha se isha një “rob zoti”. Respekte vëlla! – pështyu dorën, ma zgjati pa një pa dy 
dhe besa u lidh...

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

- Përpiqu të gjesh emra të përveçëm që kanë kuptim në gjuhën tënde dhe përktheji 
ato në një gjuhë tjetër që njeh:

Dhurata ………Gift; Donno; Cadeau; Geschenk; 

Drita                  ………………………………….
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Fatbardh            ………………………………….

Andrra               ………………………………….

Ditmir                ………………………………….

Kaltra                 ………………………………….

……..                 ………………………………….

……..                 ………………………………….

……..                 ………………………………….

……..                 ………………………………….
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Familja
dhe shtëpia
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1.     Nënës  

Puthjen e parë 
Nënës.

Lulen e parë 
Nënës.

Vizatimin e parë 
Nënës.

Letrën e parë 
Nënës.

Të fshehtën e parë 
Nënës.

Se nëna më lindi, 
Mua në maj

Dhe askush tjetër, 
S’më lindi përveç saj.

Agim Deva

- Në jetën e një fëmije ka shumë gjëra të para. Pse autori, të gjitha këto ngjarje që 
i kanë ndodhur për herë të parë në jetë i lidh me nënën? 

-  Shpjego me fjalët e tua se përse letra e parë në këtë vjershë është shkruar për 
nënën?  Po ti, kujt ia ke shkruar letrën e parë? Njësoj si në këtë vjershë, nënës,  
apo dikujt tjetër?

- Mbas vargut “Të fshehtën e parë, nënës.....”, si do ta vazhdoje ti 
vetë këtë poezi? Ndoshta “Këngën e parë, nënës...”? Po tjetër? 

- Autori na tregon se ka lindur në muajin maj. Po ti, kur ke lindur? 
Ndryshoji vargjet e vjershës sipas muajit të ditëlindjes tënde.

Kuptoj tekstin 
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2.  Një mama është zemër, është dashuri   

Ç’është një mama,
e kush nuk e di?!…
Një mama
është zemër,
buron dashuri.

Një mama
është zemër,
është dashuri,
është përkëdhelje,
e kush nuk e di?

Është një sy
pa gjumë,
e kush nuk e di,
gishtërinjtë në flokë,
thurin poezi.

Gishtërinjtë në flokë
thurin poezi,
një mama
është zemër,
është dashuri.

Çel një thinjë e bardhë,
lind një lot në sy,
zemra e saj dridhet,
Ç’dhimbje,
ç’dashuri…
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Një mama
është zemër,
është dashuri…
Ç’është një mama,
e kush nuk e di?!…

Nexhati  Tafa

Kuriozitet:
Në pjesën më të madhe të gjuhëve të botës, 
fjala “mama” fillon me shkronjë “m”. 

- Shkruaj fjalën “mama” në gjuhët që ti njeh.

.................; ....................; .....................

- Të gjithë e ndjejmë dashurinë që na dhuron mamaja. Dhe dashuria buron nga 
zemra. Prandaj, autori e përfytyron mamanë si një zemër të madhe të mbushur 
plot me dashuri. 

- Në vargjet: 

Është një sy
pa gjumë,
e kush nuk e di

      fjalët “sy pa gjumë” tregojnë të gjithë përkujdesjen dhe shqetësimin që kanë 
mamatë për fëmijët e tyre, gjatë gjithë jetës, aq sa shpesh ato mbeten edhe pa 
gjumë.

- Në vargjet: 
gishtërinjtë në flokë,
thurin poezi.

      fjalët “gishtërinjtë në flokë” na tregojnë për përkëdheljet që mamatë u bëjnë   
fëmijëve plot dashuri, aq sa duket sikur me gishtërinjtë e tyre thurin vargje për 
të vegjëlit. 

Kuptoj tekstin 
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- Në vargjet: 

Çel një thinjë e bardhë,
lind një lot në sy,

zemra e saj dridhet,

      thinja e bardhë dhe loti në sy na tregojnë me fjalë të tjera përkujdesjen dhe 
shqetësimin që  kanë mamatë për fëmijët e tyre gjatë gjithë jetës.

- Përveç fjalës dashuri, çfarë fjalë tjetër do të përdorje për të 
folur mamanë tënde? Për shembull:

Një mama 
është zemër,
buron lumturi...

Fjala: .............................................................................................................................

- Autori e mbyll poezinë me një pyetje: 

Ç’është një mama,
e kush nuk e di?!…

përgjigju me fjalët e tua kësaj pyetjeje: 

.......................................................................................................................................

3.    Ç’ke harruar moj Valbonë? 

Sot, kur shkonim për në shkollë,
Pse u ktheve si veri?
Ç’ke harruar moj Valbonë?
Ç’ke harruar në shtëpi?

Mos vallë stilolapsin,
Mos vallë bojërat në kuti?
Ç’ke harruar, moj Valbonë,

që u ktheve si veri?

Unë dhe teksti
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Thotë Valbona e gëzuar:
-Asnjë gjë s’kisha harruar.
Po, kur ika, u nxitova,
gjyshen nuk e përqafova.

Tahsim Gjokutaj

- Të lëvizësh “si veri”, në këtë vjershë do të thotë të lëvizësh me shpejtësi shumë 
të madhe, ashtu siç fryn në Shqipëri era që fryn nga Veriut.

- A mund ta zëvendësosh vargun “Pse u ktheve si veri?”  me një 
varg tjetër? 

.........................................................................................................................

4.   Në familje

Mimi ka një bab… që quhet Peter dhe një nën… që quhet Lisi, ka edhe një vëll… 
që quhet Moriz e që nuk e humb rastin për ta ngacmuar. Ai është dy vite më i madh se 
ajo, por Mimi është më e gjatë dhe kjo e acaron pa masë Morizin. Por kur Mimi është e 
trishtuar ai është shumë i dashur me të: pra, Mimi e di që i vëllai e do shumë. Mamaja 
ka të drejtë kur thotë se Moriz... është vetëm një grindavec që nuk ka asgjë më të mirë 
për të bërë sesa t’i shfryhet Mimit. Ndoshta ngaqë ajo është shumë e duruar. Gjithsesi 
mund të themi se Mimi është pak a shumë e kënaqur me famil…. e saj.

Christine Nostlinger

- Plotësoni fjalët e lëna përgjysmë në tekst.

Kuptoj tekstin 
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5.   Eja motër 

Eja motër, të dalim në kopësht, se erdhën kohët e mira! Nuk e sheh që marsi na 
pru ditët e bukura? A po sheh se qysh qielli duket m’i ëmbël, deti m’i vakur dhe malet 
atje larg, a i sheh se qysh kanë një ngjyrë më të dashur dhe duken më t’afërt? Eja 
motër, se qershitë janë plot lule! I mban mend këto lule, kur i tërë kopshti mvishej 
me të bardhë? Shkuan dhjetë vjet q’ahere! E mban mend, kur hipnje në drurët dhe 
qeshnje me mua, kur s’të gjenja dot? Se ishe dhe ti e bardhë si dëbora veshur dhe nuk 
shquanje nga lulet. Eja motër, të shohim qershitë! Vërtet këta më s’janë ata drurë; ata 
u thanë dhe humbën. Po lulet janë gjithnjë ato lule! 

Lumo Skëndo (pseudonimi i Mid’hat Frashërit)

- Kjo pjesë është shkruar më shumë se një shekull më parë nga shkrimtari shqiptar 
Mid’hat Frashëri, i cili ishte djali i Abdyl Frashërit dhe nipi i Naim Frashërit 
dhe Sami Frashërit. Ata e shkruanin shqipen sipas gjuhës që flitej në familje dhe 
në krahinën nga e kishin origjinën, nga Toskëria, pra Jugu i Shqipërisë, që fliste 
dhe shkruante në dialektin Toskë.

- Kanë kaluar shumë vite nga shkrimi i kësaj pjese dhe ne sot, flasim dhe 
shkruajmë shqip pak më ndryshe. Këtu më poshtë po tregojmë se si do të dukej 
kjo pjesë po ta shkruanim sot:

Eja motër, të dalim në kopsht, se erdhën kohët e mira! Nuk e sheh që marsi na 
pruri ditët e bukura? A po sheh se si qielli duket më i ëmbël, deti më i vakët 
dhe malet atje larg, a i sheh se si kanë një ngjyrë më të dashur dhe duken më 
të afërt? Eja motër, se qershitë janë plot lule! I mban mend këto lule, kur i tërë 
kopshti vishej me të bardhë? Shkuan dhjetë vjet që atëherë! E mban mend, kur 
hipje në drurë dhe qeshje me mua, kur s’të gjeja dot? Se ishe dhe ti e bardhë si 
dëbora veshur dhe nuk shquaje nga lulet. Eja motër, të shohim qershitë! Vërtet 
këta më s’janë ata drurë; ata u thanë dhe humbën. Po lulet janë gjithnjë ato 
lule! 

- Përpiqu të gjesh ndryshimet me tekstin e vjetër. Për shembull:

“E mban mend, kur hipnje (hipje) në drurët dhe qeshnje (qeshje) me mua, kur 
s’të gjenja (gjeja) dot?

Punë me tekstin
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6.    Princesha e babit

Fjalët, si të kishin krahë, fluturuan e u përhapën në të gjithë klasën. “Babai i Don-
jetës, i asaj vajzës që vishet gjithnjë me të kaltra, si të mos kishte edhe ngjyra të tjera, 
nuk dinte se në ç’klasë ishte e bija”. 

Fjalët i erdhën në vesh edhe vogëlushes: ia tha shoqja e bankës, Erka, e cila nuk 
i mbante asnjë të fshehtë Jetës. Erkës, shoqja e saj, Migena. Migenës, Nitë llafazania. 
Nitë llafazanes Ditë shkurtabiqja. Ditë shkurtabiqes, tezja e saj mësuese. Tezes ia 
kishte thënë mësuesja e klasës së parë...

- Gënjeshtër! Kjo është gënjeshtër!- kundërshtoi vajza – Flasin se më kanë inat. 
Jam e para e klasës, ndaj... Dhe fytyra iu bë flakë e kuqe. Por Erka, shoqja e saj e 
bankës, iu betua për kokën e babit. Dhe Donjeta e besoi. 

Sypërlotur u kthye në shtëpi. [...]
- Paska ardhur princesha ime! – pyeti babai duke qeshur e i shtriu krahët që ta 

ngrinte “hopa” siç bënte kur ajo ishte më e vogël. E bija iu mënjanua. 
- Ëhë, tashti u kujtove për mua! Si more babi, kaq shumë ta paska marrë 

mendjen puna, sa të mos dish se në ç’klasë është vajza jote! – Dhe i tregoi fill e për 
pe ç’kishte dëgjuar. [...]

- Do të ketë ndonjë keqkuptim – tha babai.-  Më dëgjon? Ndonjë keq-kuptim. 
Pyeta mësuesen se në ç’klasë ishte ti. Kisha parasysh klasën ku bëje mësim. Të gjitha, 
mure e dyer, të lyera me të njëjtën bojë. M’u dukën njëlloj. […]

Fatmira Beqaraj  

- Në këtë pjesë bëhet fjalë për një “keqkuptim”. Kjo fjalë ka dy fjalë brenda vetes: 
fjalën  “keq” dhe fjalën “kuptim”. Të dyja bashkë japin fjalën “keq+kuptim”, pra 
kur një fjalë e kuptojmë gabim ose në vend të një fjale tjetër. Kjo ndodh shpesh 
kur një fjalë ka më shumë se një kuptim. Në pjesën tonë, është keqkuptuar 
kuptimi i fjalës “klasë”, e cila në shqip ka dy kuptime: klasë, grup me nxënës 
që mësojnë bashkë në shkollë; klasë, në kuptimin e një dhome apo salle në 
godinën e shkollës, ku nxënësit bëjnë mësim me mësuesit e tyre. 

- Gjej se kush e keqkupton fjalën “klasë” në tekst? 
- Nënvizo fjalët në të cilat babai i shpjegon Donjetës se kishte ndodhur një 

keqkuptim.
- Përse u mërzit Donjeta kur mendoi se babai i saj nuk e dinte se në çfarë klase 

ishte ajo?

Kuptoj tekstin 
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- A të ka ndodhur edhe ty të keqkuptosh fjalë? Po të keqkuptohesh 
nga të tjerët? Për shembull: 
Fjala “pres” ka edhe kuptimin që heqim një pjesë nga e tëra me

një mjet të mprehtë (pres me gërshërë), por edhe kuptimin e qëndrimit në një vend 
derisa të vijë dikush apo të ndodhë diçka (pres trenin). 

- Formoni fjali me fjalë të tilla, për secilin kuptim. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 Poezia e mëposhtme është edhe në shqip edhe në italisht. 
Kush prej jush lexon  edhe italisht, mund t’i krahasojë të dy pjesët 
dhe të shohë, jo pa habi, se si gjuhët flasin ndryshe për të njëjtën gjë.

7.    Flokët e bardhë 

Sa flokë të bardhë
Ka një murator i vjetër?
Një për secilën shtëpi 
Larë me djersë, jo tjetër. 

Po mësuesi i moshuar
Sa flokë të bardhë ka?
Një për çdo nxënës, 
Që mësim në banka i dha.

Sa flokë të bardhë
Ka gjyshi në kokë?
Një për çdo përrallë
Për mrekullitë që të nipit i thotë. 

Xhani Rodari

Unë dhe teksti
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Capelli bianchi

Quanti capelli bianchi
Ha il vechio muratore? 
Uno per ogni casa
Bagnata dal suo sudore.

Ed il vecchio maestro
Quanti capelli ha bianchi? 
Uno per ogni scolaro
Cresciuto nei suoi banchi.

Quanti capelli bianchi
Stanno in testa al nonnino?
Uno per ogni fiaba
Che incanta il nipotino. 

Gianni Rodari

- Shumë prej nesh kanë dëgjuar përrallat e rrëfyera nga gjyshërit. Kur jemi të 
vegjël na duket sikur gjyshërit dinë përralla dhe histori pafund. Për autorin, 
gjyshi di aq përralla sa janë të pafundme edhe thinjat e tij. 

- Tregoju shokëve dhe shoqeve të klasës një përrallë nga ato të 
gjyshit.

8.   Në ditëlindje 

Të dielën Genta kishte ditëlindjen. Gjyshja u telefonoi të bijve dhe ja, në ditën e 
shënuar për Gentën ndodhi një e papritur: 

Ajo po vinte në shtëpi... kur në verandë na sheh një fytyrë të njohur, më të dashurën 
në botë: 

- Paska ardhur mami! – thërret ajo dhe vrapon drejt saj e gëzuar sa më s’bëhet.

Kuptoj tekstin 
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Të dielën erdhën babi, daja i madh me të shoqen me të dy djemtë. Vetëm daja i 
vogël s’po dukej. Kur, ç’të shohin?! Në rrugë ndali një mikrobus. Të gjithë zgjatën 
kokën, dhe çfarë fati! Tamam si dhuratë na del dajë Petriti i qeshur vesh më vesh. Të 
gjithë u gëzuan. Dhe nisën të festonin ditëlindjen. Mami solli tortën dhe Genta u fryu 
qirinjve. Me zemrën që i rreh fort ajo merr në duar dhuratat që i ofrojnë me radhë 
njerëzit e saj më të dashur. I hap një nga një: ja një kukull, një kuti me bojëra uji, ja 
një çantë e bukur me zinxhir...

- Oh sa të bukura janë këto të gjitha – thotë Genta dhe u jep të gjithëve nga një 
puthje të ngrohtë. Në fund u ndal para dajë Petritit. E pa me dhembshuri. Ai kishte 
ardhur duarbosh. Mirëpo Genta nuk do që ai ta ndjejë veten ngushtë për këtë. I thotë 
në vesh:

- S’ka gjë dajë, ti je ushtar...mezi të dhanë leje, ku kishe kohë...
- Për çfarë moj Gentë?
- Për atë, pra,... për dhuratën…
- Ashtu thua ti? – qeshi Petriti – hëm, e vërteta është që dhurata ime shihet 

vetëm po t’i mbyllësh sytë. 
- Tallesh…
- Jo, ajo as preket, as hahet, por … shijohet. Mbylli syçkat zemra ime. Kij pak 

durim…
Pa zhurmë ai mori violinën dhe ngadalë, me butësi shkoi harkun mbi tela. Ato 

u drodhën dhe filluan të shushurijnë si valët e detit mbrëmjeve me hënë. Dhe, çudi! 
Çudi e madhe! Melodia filloi të bëhej më e largët, gati-gati shushurimë valësh dhe 
Gentës iu duk se kjo muzikë e shoqëronte hënën e saj, kur kridhej në ujërat e thella 
për të fjetur. 

- ... është muzikë Genta... është dhurata për ditëlindjen tënde – i tha daja dhe 
vazhdoi:- Këtë melodi unë e kam kompozuar për ty.

Shpresa Vreto

- Festat tona më të bukura ne shqiptarët i kalojmë me familjen. Na pëlqen të 
mblidhemi të gjithë bashkë e të gëzojmë me njeri-tjetrin, por edhe të çmallemi 
mes nesh. Ditëlindjet janë një prej këtyre festave që na bashkojnë e na japin 
dashuri.

- Kush e ka ditëlindjen në pjesën e mësipërme? 
- Çfarë dhuratash merr Genta? 
- Si mendon, cila është dhurata më e veçantë që merr Genta?

Kuptoj tekstin 
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- Shëno më poshtë fjalët ose fjalitë që përshkruajnë gëzimin e festës së ditëlindjes:
................................................................................................................................
................................................................................................................................

- Cila ka qenë festa më e bukur e ditëlindjes për ty? Përshkruaje 
atë me pak fjalë: 
.....................................................................................................
.....................................................................................................

- Cila është dhurata më e veçantë që ke marrë për ditëlindje? 

9.   Shtëpia më e madhe në botë
Na ishte një herë një kërmill, i cili, një ditë i tha babait:
-  Kur të rritem dua të kem shtëpinë më të madhe në botë. 
- Ca gjëra është më mirë të jenë të vogla, - iu përgjigj babai, - kujdesu gjithmonë 

që shtëpia jote të jetë e vogël dhe e lehtë që ta marrësh gjithnjë me vete. 
Por kërmilli nuk ia vuri veshin fjalëve të babait dhe, ndërsa rrinte nën hijen e një 

gjetheje të gjerë, filloi të spërdridhej e shtriqej sa në një anë, në tjetrën deri sa arriti të 
zbulonte sesi mund ta bënte më të madhe shtëpinë e vet mbi kurriz. 

Kështu shtëpia filloi të rritej e të rritej dhe të gjithë kërmijtë thoshin me adhurim:
- Ti me siguri që ke shtëpinë më të madhe në botë. 
Kërmilli ishte krenar dhe i lumtur. Një familje bretkosash që po udhëtonte drejt 

një pellgu të ri, ndaloi dhe u habit duke parë shtëpinë e stërmadhe:
- Një kërmill i vogël me një shtëpi të madhe sa një tortë akulli, po pse i duhet 

aq e madhe - pyesnin njëzëri. 
Një ditë prej ditësh, kërmijtë i mbaruan të gjitha gjethet e lakrave dhe vendosën 

të shpërnguleshin në një vend tjetër ku do të gjenin ushqim për të ngrënë. Por, për fat 
të keq, kërmilli i vogël nuk mund të lëvizte, shtëpia e tij ishte shumë e rëndë, e ai nuk 
mund ta tërhiqte. Shokët qe deri tani e adhuronin për shtëpinë që kishte e braktisën dhe 
ecën përpara në kërkim të ushqimit. Kërmilli i vogël u shua dalëngadalë i braktisur 
dhe i uritur. Nga jeta e tij mbeti pas vetëm shtëpia e madhe e cila me kalimin e kohës 
filloi të shkërmoqej edhe ajo pak nga pak. 

-  Të gjithë e dimë se kërmilli e ndërton dhe e mban gjithmonë me vete, mbi 
shpinë, shtëpinë e tij. Ajo është një guaskë e lehtë dhe aq e madhe sa ai të 
strehohet brenda saj. 

Unë dhe teksti
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Babai e këshillon kërmillin e vogël:
“Ca gjëra është më mirë të jenë të vogla, kujdesu gjithmonë që shtëpia jote të 
jetë e vogël dhe e lehtë që ta marrësh gjithnjë me vete”. 
Çfarë do të ndodhte nëse kërmilli i vogël do ta dëgjonte këshillën e babait? 

- Vetëm pse donte të krenohej përpara shokëve, kërmilli i vogël bëri diçka që në 
fund i mori jetën. Nënvizo pjesën e tekstit ku përshkruhet kjo gjë. 

- Po ti, a i dëgjon gjithmonë këshillat e babait? 
Shkruaj disa prej tyre, nga ato që t’i thotë më shpesh:

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

- Kërmilli i vogël dëshironte të kishte shtëpinë më të madhe në botë e të krenohej 
me të para shokëve. Po ti për çfarë krenohesh zakonisht para shokëve? 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 10.  Shpia

Nuk t’shaj se e vocerr1

Duke nder tjera;
Nuk t’shaj se e mjera
Je pa lulzim. 

Njat2 prindve t’dashun
Me vlla, me motër, 
Ndejun m’nji votër
M’ty gjej pushim.

Ktu zemra m’çilet3

M’çilet uzdaja4

Ndër mure t’saja
Zemra m’gazmon

1.  e vogël
2.  pranë
3.  më çelet, më qesh, më gëzon
4.  shpresa

Unë dhe teksti
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Punë me tekstin

Për mue gjith’ tjerat
M’duken shkreti
Jo, njiket5 shpi6

Zemra s’ma ndrron. 

Ndre Mjedja

- Kjo pjesë është shkruar rreth një shekull më parë nga shkrimtari shqiptar 
Ndre Mjedja, i cili është një nga poetët më të mëdhenj të letërsisë shqipe. Ai 
ka shkruar edhe shumë vjersha për të vegjël. Njëra prej tyre është vjersha e 
mësipërme. Ai, si edhe shkrimtarët e tjerë shqiptarë të asaj kohe, e shkruante  
shqipen sipas gjuhës që flitej në familje dhe në krahinën nga e kishte origjinën, 
nga Shkodra, pra nga Gegëria, që do të thotë nga Veriu i Shqipërisë, që fliste 
dhe shkruante në dialektin Gegë.

- Kanë kaluar shumë vite nga shkrimi i kësaj pjese dhe ne sot, flasim dhe 
shkruajmë shqip pak më ndryshe. Këtu më poshtë po shpjegojmë disa fjalë të 
vështira sot për ju: 

vocerr - e vogël
njat - pranë
m’çilet - më çelet, më qesh, më gëzon
uzdaja - shpresa
njiket - këtë
shpi - formë e shkurtuar për shtëpi

11.   Shtëpia e kujtimeve 

Kur isha i vogël, pjesën më të madhe të pushimeve shkollore i kaloja në Shkodër, 
në një shtëpi me çardak, pranë Hotel Turizmit të vjetër, ku banonte gjyshja ime nga 
nëna. Pranë saj ishte edhe punishtja e akulloreve, e vetmja në të gjithë qytetin. Prej saj 
vinte gjithnjë një aromë ndjellëse kanelle e përzier me çokollatë. Gjyshen të gjithë e 
thërrisnin Ije. Ndërtesa e madhe strehonte disa familje, që lidheshin nga një korridor 
i përbashkët. E kam ende ndër veshë atë kërcëllitjen që bënin dërrasat e shtrojës së 
korridorit sa herë hynte e dilte njeri. Në atë shtëpi ishte thuajse e pamundur të dilje 
pa u ndjerë. Nuk ishte puna vetëm te dërrasat që kishin nisur të epeshin, por edhe 
te nallanet e rënda prej druri, që përdornin gati të gjithë banorët. Madje, nga ritmi i 
5  këtë
6  formë e shkurtuar për shtëpi
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kërcitjes, e dinim se kush po ecte në atë çast në korridor: “Ky është Faiku, peshkatari 
i shkathët, ky Muhameti, kuzhinieri i avashtë, ky Mili, shoku ynë, tashti Aida, më e 
bukura e shtëpisë së përbashkët...”  

Sa herë që ndonjëri prej ne fëmijëve bënte naze në tavolinë, apo sa herë që 
ndokush prej nipave a mbesave nuk e respektonte radhën për të shkuar në banjo, 
dëgjohej menjëherë zëri i gjyshes: Hajt, hajt se i tham nji tash Babalisë! Unë kisha 
frikë. Nuk e kisha parë kurrë Babalinë, porse e përfytyroja si një plak të skërmitur 
me një shkop të rëndë në dorë e me një thes në krah që e mbushte dëng me fëmijë, që 
nuk i binden gjyshes. Më hall e kisha kur shkoja në banjo. Ishte një dhomë e madhe, 
e errët, me një dritare të vogël nga ku mezi hynte një rreze drite. Në tavanin e vjetër 
kishin nisur të krijoheshin disa të çara të frikshme. Kush e di se përse mua më ishte 
mbushur mendja top se Babalia do të zbriste prej andej nga çasti në çast me një litar 
të lerosur dhe do të më rrëmbente për të më futur në thesin e tij të madh. E pra, unë 
gjyshen e dëgjoja! 

Një kushëriri im më i madh, çapkën për nga natyra, bënte shaka gjithnjë: Ia fut 
kot, mor! Ia fut kot pasha Zotin! E ku ka Babali? Mos kini frikë se jam vetë këtu...”  

Fatos Baxhaku

- Fjala e vjetër “çardak” tregon një pjesë të hapur si verandë, në katin e dytë 
të shtëpive të vjetra, zakonisht të rrethuara me parmakë dhe të shtruara me 
dërrasa, ku njerëzit kalonin disa orë të ditës dhe prisnin miq gjatë stinës së 
ngrohtë.

- Gjej dhe nënvizo atë pjesë të tekstit ku përshkruhet shtëpia e vjetër e gjyshes.
- Gjej dhe nënvizo atë pjesë të tekstit ku përshkruhet frika e fëmijës nga Babalia.

- Cili është personazhi me të cilin të kanë trembur të rriturit kur 
ke qenë i vogël? A i ngjan ai Babalisë? Përshkruaje me fjalët e 
tua. 

- Si është shtëpia e gjyshes tënde? A i ngjan ajo ndopak shtëpisë së gjyshes së 
autorit? 
Përshkruaje edhe ti shtëpinë e gjyshes tënde.

12.   Shtëpia e gjyshes

Gjyshja ime jeton në një fshat të vogël në mal, ngjitur në Apeninet e Abruzzo-s.
Shtëpia e saj ndodhet në skaj të fshatit, pak e ndarë nga të tjerat. Kopshti që është

Kuptoj tekstin 

Unë dhe teksti
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rreth e qark shtëpisë është pasqyrë e pasionit të saj të madh për tokën dhe bimët. Aty ka 
pak nga të gjitha: sallatë, patate, ndonjë pemë frutore, madje edhe lule. Fasada e shtëpisë 
është e bërë me tulla të vogla ngjyrë portokalli, pak të dala boje prej motit të keq.

Në qendër të shtëpisë është një derë karakteristike prej xhami: gjatë ditës ajo e 
ka çelësin të lënë në bravë, në mënyrë që kushdo të mund të hyjë, qoftë edhe sa për 
të përshëndetur.  Brenda të shfaqet një dhomë e gjerë që shërben si sallë ngrënieje 
dhe si kuzhinë: në të majtë është lavapjati, pas tij soba me dru dhe një tavolinë e 
madhe drejtkëndore. Në të djathtë është një dollap kuzhine. Nëpër mure janë varur 
një kalendar i lëvizshëm, nga ata që ua lëviz me dorë ditët, dhe një fotografi e gjyshit. 
Në fund të dhomës është një derë përmes së cilës kalohet në një dhomë gjumi me një 
krevat të stërmadh të mbuluar me një kuvertë të punuar me shtiza me një imazh të 
shenjtë përsipër.

Përbri krevatit është një dollap prej druri me një pasqyrë të vjetër përpara. Përballë 
është një komo me katër sirtarë të gjerë. Në fund të dhomës është një banjo e vogël.

Aktivitet:
- Sillni fotografi nga shtëpitë e gjysheve tuaja dhe krahasoni mes tyre. 

Disa mund t’i kenë gjyshet në Shqipëri, disa në vende të tjera, disa në 
fshat e disa në qytet. Përshkruani me fjalë fotografitë që shihni. Nga 
ndryshojnë ato prej përshkrimit të dy shtëpive të treguara më sipër? 

13.   Shtëpia ime në Kalanë e Beratit! 

Dhoma ku kalojmë pjesën më të madhe të kohës është e vogël, në formë katrore, 
me një tavan me trarë druri të errët dhe një llambadar të bukur bronzi në qendër të 
tij. Në dyshemenë e drunjtë, fiks nën llambadar, është një tryezë e rrumbullakët prej 
xhami e me këmbë të holla po prej bronzi që të krijonin idenë se pluskon në ajër. 
Edhe në mure duken trarë të errët, por më të hollë, që ngjajnë sikur mbështeten mbi 
dritare, ndërsa dritaret duken sikur mbështeten mbi divanet e rehatshëm mbuluar me 
velenxa të kuqe. Ngjan sikur je në një muze. 

Ja, këtu jetoj unë, njësoj si stërgjyshërit e mi, në një kala, dhe fle nën të njëjtët 
trarë si ata dikur. Shtroj mbulesat e endura prej gjyshes kur ha darkë dhe në mëngjes 
ma ka ënda ta pi qumështin në një kupë prej argjendi plot figura e stolira, që familja 
e saj e ka trashëguar prej kushedi se kur... 

14.   Mrekullia   

Sinqerisht, nuk më kujtohet jeta ime përpara se në të të hynte Agustini. Shikoj 
fotografitë e mia kur kam qenë bebe, shikoj mamin dhe babin të buzëqeshur gjithë 
lumturi, tek më mbajnë në krahë. E pabesueshme, sa të rinj që duken në këto fotografi:
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babi, me atë pamjen prej djali të ri sportiv, ndërsa mami, me pamjen prej një vajze të 
re me veshjet e modës më të fundit. Kam një fotografi ku kam dalë në përvjetorin e 
tretë të ditëlindjes: babi është mbrapa meje, ndërsa mami mban një tortë me tre qirinj 
të ndezur, dhe pas nesh janë tata dhe gjyshja, xhaxhi Beni, teta Kejti dhe xhaxhi Po. 
Të gjithë i kanë sytë e drejtuar nga unë, ndërsa unë i kam nga torta. Në këtë foto, duket 
qartë se unë jam prej vërteti fëmija i parë, mbesa e parë, gëzimi i parë. Sigurisht, nuk 
më kujtohet asnjë ndjenjë nga të miat atëherë, por mund t’i lexoj shkoqur fare këto 
ndjenja nga fotografitë. 

Nuk më kujtohet dita kur e sollën Agustinin në shtëpi nga spitali. Nuk më kujto-
het çfarë kam thënë apo çfarë kam ndier kur e pashë për herë të parë, megjithëse të 
gjithë e kanë nga një histori për këtë çast. Me sa më thonë, e vështrova për një kohë 
të gjatë pa thënë asgjë dhe pastaj më në fund paskam thënë: “Nuk duket fare si Lili”. 
Lili ishte emri që i kisha vënë kukullës që më kish dhuruar gjyshja kur mami ishte 
shtatzënë, në mënyrë që unë të “ushtrohesha” për rolin e motrës së madhe. Ishte një 
nga ato kukullat që ngjajnë aq shumë si fëmijë të vërtetë, ishte kukulla që e kisha 
mbajtur me vete ngado, i ndërroja pelenat, e ushqeja. Më thonë se kisha bërë edhe një 
si kosh prej lecke për ta varur në qafë. Sipas historive të familjes, pas reagimit tim të 
parë ndaj Agustinit, m’u deshën veçse pak minuta (sipas gjyshes) ose ca ditë (sipas 
mamit) që ta mbuloja të gjithin me dashuri: e puthja, e ledhatoja, i flisja me fjalë të 
ëmbla siç u flitet bebeve. Pas kësaj, as e prekja me dorë dhe as e zura më në gojë Lilin. 

R. J. Palacio

15.   Guidë e galaktikës 

Agustini është dielli. Unë, mami dhe babi jemi planetët që rrotullohemi rreth 
Diellit. Të afërmit e tjerë të familjes dhe shokët janë asteroide dhe kometa që vijnë 
vërdallë planetëve që rrotullohen rreth Diellit. I vetmi trup qiellor që nuk rrotullohet 
rreth diellit Agustin është qenushja Dejzi, dhe kjo ngaqë në sytë e saj prej qenusheje 
fytyra e Agustinit nuk ndryshon shumë nga fytyrat e njerëzve të tjerë. Për Dejzin, të 
gjitha fytyrat tona ngjajnë njësoj, pa tipare dhe të zbehta si hëna. 

Jam mësuar me mënyrën si funksionon ky univers. Nuk e kam pasur asnjëherë 
problem, sepse ky është i vetmi univers që kam njohur. Gjithmonë e kam kuptuar 
se Agustini është i veçantë dhe se ka nevoja të veçanta. Nëse isha duke luajtur me 
diçka të zhurmshme kur ai kish nevojë të flinte, e dija se duhej të luaja me diçka 
tjetër, ngaqë i duhej të merrte veten pas ndonjë terapie apo kurimi që e dobësonte 
dhe i shkaktonte dhembje. Nëse doja që mami dhe babi të vinin të më shihnin tek 
luaja futboll, e dija se nëntë në dhjetë herë nuk do të vinin, ngaqë çonin Agustinin në 
logoterapi apo fizioterapi, ose te ndonjë mjek tjetër apo në kirurgji. 

Mami dhe babi gjithmonë më thoshin se unë isha vajza më e mirë në botë. Për këtë 
nuk di çfarë të them, por di vetëm që e kuptoja se nuk kishte kuptim të ankohesha. E 
kam parë Agustinin pas operacioneve: me fytyrën e mbuluar me fasha dhe të ënjtur, 
me trupin e vogël të mbushur me gjilpëra serumesh dhe tuba që e mbanin gjallë. Kur 
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e sheh dikë të vuajë kështu, të duket çmenduri të ankohesh se nuk merr lodrën që ke 
kërkuar apo se mami nuk vjen të të shikojë në shfaqjen e shkollës. Këtë e kuptoja 
edhe kur isha gjashtë vjeçe. Nuk ma kishte treguar kush. Thjesht e kuptoja vetë...

R. J. Palacio

- Në familje përjetohen edhe momente të vështira dhe sfida që ndeshim në jetë. 
Familja i kthen këto vështirësi në momente ku tregohet dashuria dhe përkujdesja 
më e madhe për ata pjesëtarë të familjes që kanë më shumë nevojë. Ajo i jep 
forcë secilit prej nesh. 

- Çfarë sfide po përjeton familja e Agustinit dhe si e përballojnë ata së bashku? 
Nënvizoni pjesët ku përshkruhet sakrifica e secilit anëtar të familjes për të. 

- Gjeni në tekst pjesën ku përshkruhet marrëdhënia e Agustinit me motrën e tij si 
dhe ku përshkruhet dashuria e saj për të vëllanë. 

- Ky libër është bërë edhe film. A e ke parë atë?

16.   Matia dhe gjyshi 

Matia u mbështet te parmaku i urës. Po shihte diellin që ish bërë i kuq në qiell: 
ishte koha e perëndimit. 

- Më ngri pak, të lutem – tha gjyshi. – Nuk shoh shumë mirë që këtu.
- Do të rrish mbi kokën time, gjysh? – tha Matia. 
- Ide e mirë! Do të ndjehem si në një lëndinë! – tha gjyshi. 
Matia e vendosi me kujdes mes flokëve. Gjyshi tashmë ishte i gjatë një pëllëmbë, 

ndoshta më pak. 
Të dy bashkë soditën perëndimin. 
- Bukur, vërtetë? – tha Matia
- Po – tha gjyshi.
Përpara tyre, lumi bënte një lakore të gjerë dhe aty uji ishte bërë i kuq, si qielli. I 

kuq, i verdhë, portokalli. 
- Kushedi ku është Cubi – tha Matia por nuk e dëgjoi përgjigjen e gjyshit sepse 

e zuri gjumi. Fjeti disa minuta, ose ndoshta nja një orë. E zgjoi një erë e freskët dhe pa 
se qielli kish kaluar nga e kuqja e thellë në blu si dhe kish ca yje shumë të shndritshëm. 

Nuk po e ndjente më gjyshin sipër, te flokët. Zemra filloi t’i rrihte fort. 
- Gjysh! – thërriti. Po Matia?
- Aha, qenke!

Kuptoj tekstin 
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- Sigurisht që jam. Ke fjetur ca, apo jo?
- Po.
- Pe ndonjë ëndërr?
- Besoj se po, por nuk e kujtoj.
- Shihi yjet Matia, a i njeh?
Matia ngriti fytyrën nga qielli. 
- Ajo është karroca e madhe, apo jo? – tregoi me gisht. – Ma ke mësuar kur isha 

më i vogël. 
- Po, e kujtoj. 
Matia qëndroi i heshtur sepse po vriste mendjen se si ishte bërë gjyshi tashmë. Në 

kokë nuk ndjente as më të voglën peshë. 
- Tani duhet të shkojmë – tha gjyshi. 
Matia ngriti dorën për ta marrë, po nuk e gjeti. 
- Ku je? – tha. 
- Jam këtu: më kërko ngadalë. 
Matia, me shumë kujdes rrëmoi mes flokëve: gjyshi ishte bërë sa një mente. E 

mori me shumë kujdes dhe e vështroi në dritën e pakët të muzgut. Mezi e shihte dhe 
e ndjente si një kruarje në pëllëmbën e dorës, si ajo e mizukes në pyllin me pisha. 

- Si do t’ia bëjmë gjysh? – tha Matia. – Kam frikë mos të të humb, kaq i vogël 
sa je bërë. Të të vendos në xhep?

- Më mirë jo Matia. 
- Po atëherë?
- Presim edhe pak akoma – tha gjyshi. – Tani për tani më mbaj në grushtin e 

mbyllur dhe të shkojmë në shtëpi. Do ta shohësh, do ta gjejmë zgjidhjen.
Matia shtërngoi grushtin ngadalë dhe zbriti poshtë nëpër urë. Tashmë e njihte rrugën.
Kaluan ku kish qenë tregu: nuk kishte këmbë njeriu dhe rrugët ishin të qeta e të errëta. 
Herë pas herë Matia thoshte diçka për të dëgjuar zërin e gjyshit. 
- Tregu nuk është më, gjysh.
- Po pra, është vonë. 
Dhe pak më tej. 
- Nëpër rrugën përgjatë lumit ka shtylla ndriçimi gjysh. 
- Mirë, kështu ecet më kollaj Matia. 
Pastaj, sërish: 
- Tani jemi te kanali gjysh. 
- Aty ku është ura e vogël? 
- Po. 
- Atëherë jemi duke mbërritur. 
Matia ecte dhe nuk ndjente më asgjë në grusht. 
- Gjysh?- pyeti. 
- Po Matia?
- Asgjë. Doja vetëm të të dëgjoja. 
- Ja ku jam, vi i gjithi era spec. 
Matia shtangu në vend. Ishin fiks poshtë një ndriçuesi rruge. 
- Si the, vjen era spec?
- Po – tha gjyshi nga grushti. 
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Matia e afroi dorën pranë fytyrës dh e hapi ngadalë: nuk pa asgjë. 
- Gjysh- tha me zë të lehtë. 
- Ja ku jam – tha gjyshi, i padukshëm. 
- Nuk të shoh gjysh. 
- Ngaqë jam bërë edhe më i vogël. Jam këtu. 
- Po çfarë po thoshe për specin?
- Nuk e ndjen aromën? 
- Jo. 
- Vërtetë? Nuhate mirë Matia!

Matia e afroi pëllëmbën e dorës te hunda. 
- Nuk e ndjej gjysh. 
- Më fort – tha gjyshi. – Duhet të nuhasësh më fort, siç bëja unë me duhanin, 

të kujtohet? 
Atëherë Matia nuhati shumë fort dhe ajri i fishkëlleu nëpër vrimat e hundës. 

- Nuk ndjej asnjë erë speci gjysh – tha. 
- Në fakt nuk ka – tha gjyshi: por zëri i tij nuk vinte më nga pëllëmba e dorës. 

Ishte si të them, përreth ose brenda Matias. 
- Çfarë ndodhi gjysh?- pyeti Matia. 
- Bëra një hile të vogël Matia. Të bëra të nuhasësh fort dorën tënde që të hyj 

brenda teje. Po të kisha kërkuar të më vije brenda në gojë, nuk do të më kishe vënë 
ose do të vinte shumë keq. 

- Atëherë, tani je brenda meje?
- Po. 
- Dhe ky është zëri yt?
- Po, por tani e dëgjon vetëm ti. 
- Po ti, si je gjysh?
- Jam shumë mirë Matia. Një fëmijë është një vend fort i mirë për të jetuar. 

Matia mbeti në heshtje duke menduar. 
- Shkojmë në shtëpi tani, apo jo? – tha. 
- Po, ka ardhur koha. – tha gjyshi. 

- Në këtë pjesë rrëfehet një udhëtim imagjinar i Matias me gjyshin e tij. Gjatë 
rrugës, gjyshi sa vjen e zvogëlohet. Si e shpjegon këtë zvogëlim fizik të gjyshit? 
Sa i vogël bëhet ai në fund të tregimit? Ku e strehon atë Matia për të mos e 
humbur kurrë? 

Kuptoj tekstin 
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1.   Dita e parë e shkollës 

Nesër është dita e parë e shkollës. 
Valentina është shumë e emocionuar dhe bashkë me mamanë kontrollon që në 

çantë të mos i mungojë asgjë. 
Valentina fillon të numërojë: 
Ja ku është kutia, lapsat me ngjyra, penelat, goma, prefësja në formë makine 

shkrimi, vizorja, një fletore me katrorë dhe një me viza, një palë gërshërë, një stilolaps 
i kuq dhe një blu, një laps me gomë, ngjitësi dhe fletorja për të vizatuar. 

- Më duket se janë të gjitha – thotë mamaja
- Tani mund të shkoj të fle e qetë?
- Patjetër! – i përgjigjet mamaja duke i dhënë puthjen e natës së mirë.
Por Valentinën nuk e zë gjumi, është shumë e shqetësuar. Sillet rrotull e rrotull në 

shtrat me sytë hapur që kërkojnë më kot të flenë. Atëherë çohet, gërmon në koshin e 
lodrave dhe nxjerr prej aty pandën e vet prej pellushi. 

- Sonte do të flesh me mua – i thotë.
- Panda rrokulliset në krah të saj në shtrat dhe buzëqesh. 
- Po mendoja diçka – thotë Valentina. – Si thua a do të vish nesër me mua në 

shkollë? Do të rrish urtë e urtë në çantë, por mua më mjafton ta di se ti je aty. 
Panda buzëqesh sërish. Valentina e shtrëngon fort dhe i thotë: 
- Tani është mirë që të flemë. Nesër do të jetë një ditë e gjatë!

Angelo Petrosino, Valentina va a scuola, Piemme Junior 

- Pse nuk arrin të flejë Valentina?
- Çfarë bën që ta zërë gjumi?

- Cila është lodra jote e preferuar?
- Po ti si je ndjerë ditën e parë të shkollës? I kënaqur/ I lumtur/ 

I shqetësuar/ I mërzitur/ I trishtuar
- Në çantën e Valentinës ka disa sende, renditi. 
- Shih çantën tënde dhe rendit sendet që sheh aty.

Kuptoj tekstin 
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2.   Dita e parë e ........   ! 

- Vendos vizë në fjalët që nuk përkojnë me kuptimin e vargut:

Ngrihet Driti që me   natë
   patë
   flakë

Zemra seç i rreh si    shportë
      lot

    zog

Ditë e parë për në       mollë
               shkollë
               kollë

Sapo erdhi        në shtëpi   
         Viti i Ri
         përsëri 

Lahet vishet edhe    shtrihet
     krihet
     shkrihet

Çantën plot e hedh mbi   stinë
    lëndinë 
    shpinë

Mirupafshim i thotë      trenit
     qenit 
     legenit

Ti do ruash mik    mëlçinë
       qershinë
       shtëpinë.

        Dhurata Shehri
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- Për ku po niset Driti?
- A mund të plotësosh fjalën që mungon në titull?

- Kujt i thua ti mirupafshim kur nisesh për në shkollë?
- Në cilin muaj të vitit është dita e parë e shkollës në vendin ku 

ti banon?
- A fillon kudo në botë njësoj? Pyesni miqtë dhe kushërinjtë 

tuaj? 
- Po prindërit tuaj, si e mbajnë mend ditën e parë të shkollës?

3.    Numri 33 ...!

Mësuese pata gicin ngre
Këtë herë në tabelë: 
-Shkruaj numrin “33”!

Gici rri si torovel:
-Nuk e di si është e mbara,
cilin tresh të vë përpara?!

     Ferid Lamaj

Kuptoj tekstin 

- A e di sa kuptime ka fjala “e mbarë”? 
Ne mund të urojmë:   Ditë të mbarë! 

                                     Punë të mbarë!
                                     Udhë të mbarë!

POR…, 
themi edhe “një vajzë e mbarë”

            edhe  “një fillim i mbarë”

Kuptoj tekstin 

Unë dhe teksti



97

POR…,
themi edhe “ana e mbarë” kur duam të tregojmë renditjen e saktë të gjërave, 
sendeve, numrave etj. 

- Cili nga këto kuptime është në këtë vjershë?
- A e di kuptimin e fjalës “torovel”? Në këtë vjershë është përdorur me shaka, për 

të thënë se gici është hutuar aq shumë sa nuk di më se çfarë të mendojë.

- A di të numërosh në shqip? Deri në cilin numër?
- Po prindërit tuaj, deri në cilin numër dinë të numërojnë?
- Gjej ndonjë numër tjetër (si ai 33) që është njësoj, ngado ta 

nisësh numërimin.

PJESËZA GAZMORE

4.   Gënjeshtra e Benit

Një ditë, Beni arriti në shkollë duke qarë. 
Mësuesja e sheh dhe e pyet:
- Çfarë të ka ndodhur, i dashur Beni, që po qan?
- Më vodhën mësuese! – ia kthen Beni i përlotur. 
- Po, më thuaj, çfarë të vodhën? 
- Detyrat,  mësuese!

5.   Detyrat e shtëpisë

Një ditë, Arbri e pyet mësuesen: 
- Mësuese, a do ta dënonit dikë për diçka që nuk e ka bërë?
- Sigurisht që jo, - ia kthen mësuesja. 
- Ah, sa mirë, sepse unë nuk i kam bërë detyrat sot! 

6.   Mësuesja e gjuhës

Mësuesja e gjuhës e ngre Adelën në mësim. 
- Adela, na zgjedho foljen “eci”. 
Adela, pak e trembur, filloi të zgjedhonte foljen:
- Unë eci, ti ecën… ai/ajo…

Unë dhe teksti
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- Më shpejt Adela, se po mbaron ora e mësimit! – i thotë mësuesja 
Ajo, për të nxituar, ia kthen: 
- Unë vrapoj, ti vrapon…

6.   Mësuesja e gjeografisë

Një ditë, mësuesja e gjeografisë i mbodhi nxënësit gjatë pushimit të madh që të 
rregullonin së bashku hartat, për t’i vënë ato në vendet e caktuara.

Më pas, fillon mësimin ku do të flisnin për Alpet. Ajo ngre në mësim Klajdin dhe 
e pyet:

- Ku gjenden Alpet? 
Klajdi, i nervozuar ia kthen:
- Mos më pyet mua mësuese, unë nuk isha kur u rregulluan hartat, pyet të tjerët 

se ku mund t’i kenë çuar.

7.   Një fjalë me shumë O

Në një orë mësimi, mësuesi pyet një nxënëse: 
- Mara, më thuaj një fjalë me dy ose më shumë O. 
- Oktapod, mësues!
- Shumë mirë, Mara! Tani, ti Erik, na thuaj një fjalë tjetër. 
Eriku, mendohet dhe thotë: 
- Gooooooooooooooooooool, mësues!

8.   Provimi i Davidit

Në një klasë hyn mësuesi dhe fillon të tregojë notat e provimit: 
- Leo, Ana dhe Andra keni marrë dhjeta. Renato, ti ke marrë tetë. Joni ti ke 

marrë gjashtë ndërsa ti David ke marrë katër. 
- Po unë, mësues, pse kam marrë katër? – e pyet Davidi i mërzitur. 

Mësuesi, duke e parë shtrembër i thotë: 
- Sepse ke kopjuar testin e Jonit. 
- Unë?! – pyet gjoja i çuditur Davidi. 
- Po, ti. 
- Po ju mësues, nga e dini këtë?
- Sepse u je përgjigjur katër pyetjeve të para njësoj si ai dhe në pyetjen e pestë 

Joni kishte shkruar “Nuk e di”, kurse ti ke shkruar “As unë nuk e di”!
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- A të kanë humbur ndonjëherë detyrat e shtëpisë? A të kujtohet 
se çfarë i ke thënë mësueses? Po ajo si u përgjigj?

-  Gjeni edhe ju së bashku me mësuesen tuaj të gjuhës disa folje 
të tjera që ngjajnë me foljet e gazmores me titull “Mësuesja e 
gjuhës”. 

- A ke qenë ndonjëherë në Alpe? Ato janë male të larta e të thepisura që ndodhen 
në Francë, Itali, Zvicër etj. Edhe në Shqipëri ka Alpe. Ato ndodhen në Veri të 
vendit. 

- Gjej disa fotografi nga Alpet e Shqipërisë dhe ndërto disa fjali për t’i përshkruar 
ato. 

- Gjej edhe ti, si fjala “oktapod”, disa fjalë me shumë O.

10.    Përsëri në shkollë

Më dymbëdhjetë shtator u ktheva në shkollë, tani jam në klasën e katërt, jam rritur. 
Nuk më shoqëroi askush, jam e madhe tani, e mora vetë autobusin. Sapo mbërrita 

takova shokët e klasës, sidomos shoqet e mia më të ngushta, Barbarën dhe Benedetën 
dhe menjëherë filluam t’i tregonim njëra-tjetrës si i kishim kaluar pushimet.

Shoqet e mia ishin shumë të kënaqura dhe plot energji për të filluar një vit të ri 
shkollor gjithë të papritura e surpriza. Menjëherë vumë re shumë fëmijë të klasës së 
parë që i shoqëronin prindërit, të gjithë me përparëse të reja, të rregullt, të përsosur. 
Mbanin çanta të reja fringo që ndonjëherë ishin më të mëdha se ata vetë. Edhe mamatë 
e baballarët e tyre, me kamera dhe aparate fotografike në duar, ishin të emocionuar. 

Pastaj mbërriti mësuesja jonë dhe u kënaqëm që ishte po ajo që kishim pasur vjet. 
Më në fund ra zilja dhe u futëm në klasë. 

Klasa jonë ishte e madhe, plot ditë dhe mbante erë boje të freskët. Muret ishin 
ende të zhveshur, por e dija që tani se me mësuesen tonë do të bënim punime shumë 
të bukura për t’i varur në mure. Unë isha shumë e lumtur që kisha takuar sërish shokët 
e mi të shkollës.  

- Në fillim të pjesës, tregohet për një vajzë që ndjehet tashmë e rritur, e madhe. 
Po fëmijët e klasës së parë, që ajo i përshkruan kështu: “i shoqëronin prindërit, të 
gjithë me përparëse të reja, të rregullt, të përsosur. Mbanin çanta të reja fringo që 
ndonjëherë ishin më të mëdha se ata vetë.”, si do t’i quante ajo nëse do të përdorte 
vetëm një fjalë. 

Unë dhe teksti
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- 

- Po ty, kush të shoqëron në shkollë ditën e parë? 
- Si të janë dukur fëmijët e klasës së parë, kur ti hyre në klasën e 

dytë ose të tretë? A i përshkruan dot ata? Mos ndoshta kështu u 
je dukur edhe ti nxënësve më të rritur dikur?

11.    Derrkuci Çufo dhe bubi kaçurrel

Mësuesja ftoi në mësim derrkucin Çufo. Çufoja u ngrit si i mpirë, sa vrau gjurin 
te banka. Tipi mbajti buzët me dorë që të mos shpërthente në gaz. Çufoja e pa me 
inat, por nuk foli. 

- Ke mësuar Çufo? – e pyeti mësuese Mjellma. 
- ...!
- Pse hesht?
- Jam përpjekur, mësuese. 
- Është përpjekur me derën, - foli nëpër dhëmbë Tipi aq sa të dëgjonin shokët e 

vet. [...]
- Na thuaj Çufo, se kush e ndien më shpejt tërmetin? 
- Salçiçet, - pëshpëriti Tipi, - po askush nuk qeshi. Të gjithë ishin përqendruar 

te përgjigja e Çufos. Çufoja ngriti kokën, pa mësuesen në sy dhe i tha: - Macet dhe 
qentë. 

- Të lumtë, Çufo!
- Në klasë u dëgjua një oh... të gjithë sikur u lehtësuan. 
Çufoja e mori veten. Tani priste pyetjet e tjera. 
- Pa na thuaj, Çufo, ç’bëjnë zogjtë për t’u ngrohur?
- Zogjtë për t’u ngrohur fryjnë puplat. [...]
- Tani do të të bëj pyetjen e tretë, Çufo. Zëri në pyll dëgjohet më mirë kur ka 

dëborë, apo kur s’ka?
Çufoja u mendua. 
- Këtë e di edhe bufi, - tha Tipi. – Domosdo, kur s’ka dëborë.
- Pusho mor Tipi – i shfryu maçoku Sabo.
- Zëri më mirë dëgjohet kur pyllin e ka mbuluar bora, - u përgjigj Çufoja. 
- Pse?
- Sepse nuk fëshfërijnë gjethet, mësuese. 
- Përgjigje e saktë Çufo.  [...]

Kur thirri në mësim Tipin, në klasë s’u ndje asnjë pëshpëritje. Tipi u ngrit duke u 
lëkundur si varkë pa timon. Mezi qëndronte në këmbë. 

Unë dhe teksti
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- Po ti Tipi, ke mësuar?
- Kam mësuar...
- Pa na thuaj zhvillimin e kuajve. Kuajt gjithmonë kështu kanë qenë?
- Ku ta di unë, mësuese, atëherë nuk kisha lindur. 
Në klasë pati vetëm dy të qeshura. 
- Epo mirë, të bëjmë një pyetje tjetër. 
Tipi nxori gjoksin përpara. 
- Si e gjejmë moshën e drurëve?
- I pyesim, mësuese. 
- Kë pyesim? 
- Pyesim ata që i kanë mbjellë. 
- Gjer tani nuk ke thënë asgjë për të qenë. Cilët shpendë e kanë bishtin më të 

gjatë? 
- Kukuvajkat.
Në klasë shpërthyen të qeshurat. 
- Kush e di? – pyeti Mjellma. 
Në klasë u ngritën ca duar. Mjellma pyeti ketrin dhe ai tha se, nga shpendët, 

bishtin më të gjatë e kanë gjelat. 

Gaqo Bushaka

- Në këtë pjesë, është përdorur dy herë fjala “përpjekur”, por me dy kuptime të 
ndryshme:

              “Jam përpjekur, mësuese. 
               Është përpjekur me derën, - foli nëpër dhëmbë Tipi”

Në fjalinë e parë, fjala “përpjekur” ka kuptimin e punës që bëjmë për të kryer 
një detyrë. 

Në fjalinë e dytë, fjala “përpjekur” ka kuptimin e përplasjes me një objekt. 
Përdorimi i njërit kuptim në vend të tjetrit, shkakton habi dhe humor në klasë. 
- Po dy pjesët e mëposhtme, të shkëputura nga ngjarja që lexove, përse na bëjnë 

për të qeshur? 
               “Pa na thuaj zhvillimin e kuajve. Kuajt gjithmonë kështu kanë qenë?
                Ku ta di unë, mësuese, atëherë nuk kisha lindur.” 

      ................................................................................................................................
      ................................................................................................................................

Kuptoj tekstin 
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                       “Si e gjejmë moshën e drurëve?
                         I pyesim, mësuese. 
                         Kë pyesim? 
                         Pyesim ata që i kanë mbjellë.” 

            ...........................................................................................................................
            ...........................................................................................................................

- Po ty, a të kujtohet ndonjë shok apo shoqe e klasës që është 
përgjigjur kështu në mësim?
 .................................................................................................

- Nëse mësuesja të pyet se si e gjejmë moshën e drurëve, si do të përgjigjesh? 
...............................................................................................................................

12.   Mësuesja ime

Mirëdita, unë jam Leopoldina!
Sot dua të flas për mësuesen time të re, Ermentrudën. 
Është e shëmtuar si emri i vet. 
Ka flokë gri, ka mustaqe që të shpojnë kur të puth (por nuk të puth pothuajse 

kurrë) i ka këmbët të trasha dhe me qime dhe shputën gjigante. 

- Çfarë fjalësh do të përdorje për të thënë të kundërtën, pra nëse mësuese 
Emertruda do të ishte e bukur? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Si të mos mjaftonte është edhe shumë e (rretpë)............... 
E ke keq punën po të flasësh me shokun e bankës, po të të bjerë kutia e lapsave 

përtokë, po të bësh ndonjë vizatim në fletët e (tofleres), po të ngjyrosësh ndonjë 
figurë në librin e gjuhës…

Kështu që, kur në klasë është mësuese Ermetruda unë jam e (ëdnaur)…............

- Gjej fjalët që fshihen pas rendit të ndryshuar të shkronjave:
rretpë ..................................................
tofleres ...............................................
ëdnaur.................................................

Unë dhe teksti



103

Pastaj dikush bëri magji dhe mësuese Ermentruda u bë …… 

- Vazhdoje tregimin duke shkruar se  si do të doje të ishte mësuesja jote:
..........................................................................................................................

            ..........................................................................................................................

Bianca Pitzorno

13.   Shkollat më të çuditshme në botë

Pjesa më e madhe e nxënësve shkojnë në shkollë në mëngjes me një çantë librash 
dhe kthehen pasdite në shtëpi me një deng detyrash dhe historish për ngjarje që u 
kanë ndodhur në shkollë. Ata kthehen përsëri aty të nesërmen për t’u ulur në rreshtat 
e bankave, përballë dërrasës së zezë ndërkohë që mësuesja shkruan më dërrasë 
shpjegimin e mësimeve të reja dhe të ushtrimeve për t’u zgjidhur atë ditë. Kjo na vjen 
në mendje kur mendojmë për shkollat. Megjithatë, disa shkolla janë disi ndryshe nga 
ç’kemi parë ne. Ja disa prej tyre: 

Shkolla fillore e ndërtuar në shpellë

Shkolla fillore e Dongzhongut gjendet në një shpellë në fshatin malor të Miaos, 
në provincën e Guizhousë në Kinë. Fjala “dongzhong” do të thotë “në shpellë”. 
Guizhou është një nga provincat më të varfra të Kinës dhe ata nuk kishin para për të 
ndërtuar një godinë shkolle. Kështu që në vitin 1984, komuniteti vendosi të hapë një 
shkollë në shpellë ku do të jepnin mësim 8 mësues dhe do të mësonin 186 nxënës. 
Disa nxënësve u duhej 6 orë çdo ditë për të shkuar në shkollë dhe po aq për t’u kthyer. 
Shkolla në shpellë u mbyll pas 23 vitesh, pra në vitin 2007.

Shkollat-varkë në Bangladesh

Bangladeshi përmbytet dy herë në vit dhe miliona banorë mbesin pa ujë të pijshëm, 
pa energji elektrike dhe pa shërbime të tjera. Prandaj fëmijët e kanë të vështirë të ndjekin 
shkollën. Për të përmirësuar jetën dhe kushtet e mësimit në këtë vend, një shoqatë 
gjeti një zgjidhje  të shkëlqyer. Ajo ndërtoi shtëpi, qendra shëndetësore dhe shkolla 
që lundrojnë në ujë. Deri tani janë ndërtuar rreth 100 shkolla-varkë. Secila prej këtyre 
shkollave përdor energjinë diellore dhe të gjitha janë të pajisura me internet dhe me nga 
një bibliotekë të vogël. Sa herë që ka përmbytje dhe gjërat nuk funksionojnë, në shkollat 
lundruese bëhet mësim si në çdo ditë tjetër. Është paksa e çuditshme të mendosh se është 
shkolla ajo që shkon te nxënësit dhe jo nxënësi që merr rrugën për të shkuar në shkollë! 
Shkollat lundruese shkojnë për t’i marrë nxënësit në brigjet e lumenjve pranë të cilëve 
ata jetojnë. Kur orët e mësimit mbarojnë, varka–shkollë i dërgon edhe një herë nxënësit 
në shtëpi dhe më pas merr një grup tjetër nxënësish. Që nga viti 2002, kur janë krijuar 
shkollat–varkë, prej tyre kanë përfituar rreth 70 000 fëmijë. 
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Shkollat në platformën e trenit

Sa herë që merrte trenin për të shkuar në punë, Inderjit Khuranama, ndeshte 
fëmijë që lypnin nëpër stacione treni në vend që të shkonin në shkollë. Khurana ishte 
nga Orisa, një qytet në Indi. Ajo ishte e sigurt se këta fëmijë kishin nevojë për ndihmë 
për të pasur një të ardhme më të mirë. Meqenëse ishte gati e pamundur t’i ktheje këta 
nxënës në shkollë, ajo çoi shkollën te fëmijët. Kjo ndodhi për herë të parë në vitin 
1985 kur u krijua edhe shkolla e parë në platformën e trenit. Që nga ajo ditë, në këto 
shkolla–stacione kanë mësuar më tepër se 4000 nxënës rreth e qark Indisë. Shkollat 
kujdesen për nevojat e fëmijëve të rrugës si dhe për fëmijët nga familjet e varfra. 
Ata mblidhen në stacionet e trenit që të mësojnë të lexojnë e të shkruajnë. Fëmijët 
mësojnë përmes udhëtimeve, figurave, këngëve, aktrimit, muzikës dhe shfaqjeve me 
kukulla. 

Shkolla shtetërore e Bruklinit

Shkolla shtetërore e Bruklinit është e ndarë në dy cikle. Shkolla e ciklit të mesëm 
ndiqet nga fëmijë të moshës 11-18 vjeç, si dhe shkolla e ciklit të ulët që ndiqet nga 
fëmijë të moshës 4-11 vjeç. Në këtë shkollë nuk ka programe mësimore. Nxënësit 
mund t’i zgjedhin vetë lëndët që duan të bëjnë dhe janë të lirë të shkojnë në shkollë 
ose të qëndrojnë në shtëpi për të mësuar kur dhe sa të duan. Rregullat e shkollës 
i bëjnë vetë nxënësit. Disa nxënës mund të vendosin të qëndrojnë më vete dhe të 
kryejnë studime të pavarura të cilat mund të zgjasin disa vite. Disa të tjerë mund të 
vendosin të luajnë, të shëtisin ose thjeshtë të marrin një sy gjumë. Ka lëndë të tilla si 
“Teli dhe studimet mbi qytetin” ku nxënësit, gjatë asaj lënde, vendosin të diskutojnë 
një program televiziv që quhet “Teli”. Çdo javë, në këtë shkollë organizohen mbledhje 
për të vendosur si duhet të funksionojë shkolla, si duhet të organizohet ajo dhe si 
duhet të pranohen nxënësit e rinj. Aty nuk ka teste, as detyra shtëpie, as nota. Klasat 
drejtohen nga nxënësit dhe mësuesit janë vetëm ndihmës për mbarëvajtjen e lëndëve. 
Sipas drejtorit, shkolla është ndërtuar në mënyrë të tillë që secili nxënës të gjejë vetë 
rrugën e vet.

- Gjeni ndryshimet midis shkollës suaj dhe secilës prej këtyre shkollave.
- Çfarë të pëlqen më shumë te këto shkolla? Cila prej tyre të duket më interesante 

dhe pse? 
- Çfarë nuk ta mbush mendjen te ndonjëra prej këtyre shkollave? Çfarë do të 

ndryshoje ti? 
- Po në shkollën tënde? 

Punë me tekstin
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14.   Kurora e artë e mbretit Heron

Në Sirakuzë, në shekullin III para Krishtit, mbretëronte tirani Heron. 
Një ditë Heroni dyshoi se kishte rënë viktimë e një mashtrimi dhe, si zakonisht, i 

kërkoi ndihmë shpikësit të madh, Arkimedit, të cilin urdhëroi ta thërrisnin menjëherë 
në pallat. 

- Arkimed! - i tha me zë të lartë. – Më nevojiten dijet e tua për një problem që 
më shqetëson. 

- Më thoni, mbreti im, - iu përgjigj shpikësi. – Si mund t’ju ndihmoj? 
- Kam porositur tek argjendari më i mirë i Sirakuzës një kurorë ari për t’ia 

blatuar tempullit, - shpjegoi mbreti. – Por kam frikë se ai më ka mashtruar! Kjo 
kurorë, në pamje të parë, duket e përsosur dhe e gjitha e artë, - pohoi tirani. – Por 
mendoj se argjendari e ka realizuar duke kombinuar arin me ndonjë metal më pak të 
kushtueshëm, për të më vënë në lojë. 

Pasi dëgjoi fjalët e mbretit, Arkimedi mori kurorën në duar dhe tha me urtësi: 
- Duket me të vërtetë e përsosur! Por, meqë ju ka lindur dyshimi për një 

falsifikim të mundshëm, do t’i jap përgjigje dyshimit tuaj.
Kështu, Arkimedi u nis drejt punishtes së tij, i pasigurt në mund t’i gjente një 

zgjidhje problemit të mbretit. 
“Si mund ta zbuloj se ç’metal ka përdorur argjendari për të bërë këtë kurorë të 

shkëlqyer? – mendoi. – Sigurisht, nuk mund ta bëj copash e ta shkrij!”
I zhytur në mendime, Arkimedi vendosi të bënte një shëtitje në ajër të pastër dhe 

më pas një banjë çlodhëse. 
Dijetari, ca nga hutimi e ca nga shqetësimi, si pa kuptuar, mbushi vaskën buzë për 

buzë. Pastaj u zhvesh dhe u zhyt në të. Por, ndërsa po zhyste trupin ngadalë në ujë, 
vuri re se po aq ngadalë uji derdhej nga vaska. 

- Po sigurisht! – tha shpikësi. – Derdhet aq ujë sa hapësirë zë trupi im!
Në atë çast Arkimedit i erdhi në mendje një ide gjeniale. I ngazëllyer doli jashtë 

dhe vrapoi i zhveshur nëpër rrugët e Sirakuzës, duke bërtitur: “Eureka! Eureka! 
Pastaj u kthye në punishte, ndërkohë që lajmi i vrapimit të tij lakuriq nëpër qytet 

mbërriti te tirani. 
Mjaft i nxehur, mbreti Heron e thirri menjëherë në pallat. 
- Mora vesh për britmat e tua të hareshme nëpër rrugë, - i tha shpikësit me ton 

të rreptë. – Pra e paske gjetur zgjidhjen e problemit tij?
- Më erdhi një ide e shkëlqyer!- thirri i kënaqur Arkimedi. – Por duhet ta 

eksperimentoj dhe kam nevojë për ndihmën tuaj. 
- Si mund të të ndihmoj? – pyeti i shqetësuar sovrani. 
- Më jepni një masë ari dhe një argjendi që peshojnë sa kurora juaj, - tha 

Arkimedi. – Kështu do të mund t’ju tregoj nëse argjendari ju ka mashtruar!
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Pasi u mendua një hop, mbreti Heron urdhëroi një shërbëtor besnik t’i sillte 
menjëherë shpikësit dy copa, një ari, një argjendi, që të peshonin sa kurora. Shërbëtori 
iku dhe u kthye sa hap e mbyll sytë tek ata, duke mbajtur në duar dy copat e metaleve 
të çmuara që kishte kërkuar Arkimedi.

Por Heroni, i shtangur nga ndryshimi i vëllimit mes dy masave që shërbëtori 
mbante ndër duar, i ulëriti me ton të ashpër: 

- Të urdhërova të sillje një copë ar dhe një copë argjend të së njëjtës peshë me 
kurorën: përse atëherë dy copat që ke sjellë kanë madhësi të ndryshme?

- Mbreti im, - u përgjigj shërbëtori me përulësi, - i peshuam disa herë edhe 
copën e arit, edhe atë të argjendit dhe të dyja peshojnë aq sa kurora juaj, edhe pse 
njëra është më e madhe se tjetra. Por sinqerisht, nuk di t’jua them. 

Në atë moment ndërhyri Arkimedi duke mbrojtur shërbëtorin: 
- Sovrani im, mos u habisni nga ky ndryshim. Dijetarët e dinë që, edhe pse 

peshojnë njësoj, vëllimi i copës së argjendit është më i madh se i copës së arit. Prandaj 
shërbëtori juaj nuk ka gabuar: masa e argjendit duhet të jetë më e madhe se masa e 
arit, paçka se kanë peshë të barabartë. 

Atëherë shpikësi, mbushi një enë plot me ujë dhe zhyti në të copën e arit. Sasinë 
e ujit që u derdh nga ena e mblodhi në një enë tjetër. E përsëriti këtë veprim edhe për 
copën e argjendit. Pastaj e kreu për herë të tretë e të fundit eksperimentin, duke zhytur 
në të njëjtën enë përplot me ujë kurorën e mbretit Heron. 

Arkimedi e mblodhi kështu tri herë ujin e derdhur nga ena pasi kishte zhytur, një 
nga një, dy copat e metalit dhe kurorën. 

“Tani, këto sasi uji do t’i krahasoj mes tyre, - mendoi.
Kështu, Arkimedi bëri një zbulim befasues: sasitë nuk ishin të njëjta! Sasia e ujit të 

derdhur nga zhytja e arit ishte më e vogël se sasia e ujit të derdhur nga zhytja e kurorës. 
- Pra mbreti kishte pasur të drejtë! – thirri shpikësi
Me këtë eksperimet, Arkimedi nuk zgjidhi vetëm problemin e kurorës së artë të 

mbretit Heron. Në fakt ai kishte zbuluar një të vërtetë shkencore, që ende sot njihet 
si “ligji i Arkimedit”. 

“Çfarë zbulimi!”
Irene Venturi

- A mund ta merrni me mend kuptimin e fjalës së famshme “EUREKA” në shqip? 

- Në pjesën që lexuat na tregohet se si Arkimedi “i ngazëllyer, doli jashtë dhe 
vrapoi i zhveshur nëpër rrugët e Sirakuzës, duke bërtitur: “Eureka! Eureka! 
Përse ai doli lakuriq dhe rendi drejt mbretit?

Punë me tekstin
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- Kërko në internet për të mësuar diçka më shumë rreth shpikjeve të mëdha të 
Arkimedit.

- A mund flasësh për ndonjë shpikës tjetër të madh dhe shpikjet e tij? 

- Po ti vetë, a ke shpikur ndonjë gjë? 

Historia e mëposhtme është në shqip edhe në italisht. Kush prej jush lexon italisht, mund t’i 
krahasojë të dy pjesët dhe të shohë, jo pa habi, se si gjuhët flasin ndryshe për të njëjtën gjë!

15.   Ditari i David Rubinowicz 

Mësuesja e tij e kujtonte kështu: “Biond, me sy të kaltër, i këndshëm, pak i 
përhumbur. Një herë e pashë që ishte shumë i trishtuar. Qante. I ati i kishte thënë që 
gjermanët u kishin ndaluar të shkonin më në shkollë. E gjeta në një cep të oborrit, të 
veçuar, shihte të tjerët ndërsa po luanin. Bashkë me të u zhdukën edhe tre nxënës të 
tjerë hebrenj si edhe shumë të tjerë. Por, nga Davidi më kanë mbetur disa faqe nga 
ditari i tij shkruar në katër fletore shkolle me vija shumë të gjera. Ai e shkroi ditarin e 
vet nga 21 marsi i vitit 1940 deri më 1 qershor të 1942, më pas asgjë...”
David Rubinowicz ishte një djalosh 12 vjeçar, djalë i dy fshatarëve polakë, ishte hebre.
Davidi u deportua në një kamp përqendrimi ku vdiq në një dhomë gazi.
Po ju sjellim disa pjesë të vogla nga ditari i tij. 
1940, 12 gusht – Që kur ka nisur lufta mësoj në shtëpi vetëm, por kur kujtoj 
shkollën, më vjen për të qarë. Tani duhet të rri në shtëpi, nuk mund të shkoj askund. 
Kur mendoj për gjithë luftërat që janë në botë, për gjithë ata njerëz që shemben 
përtokë nga plumbat, nga gazi, nga bombat, nga epidemitë dhe nga të gjithë armiqtë 
e njerëzimit, atëherë nuk kam më dëshirë të bëj asgjë. 
1941, 1 nëntor – Sot kanë vënë disa shpallje ku shkruhet se ata që hyjnë e dalin nga 
lagjja e hebrenjve do të dënohen me vdekje. Deri sot ende mund të hyhej e të dilej 
nga lagjja. Ky lajm më trishtoi shumë, jo vetëm mua por të gjithë ata që e dëgjuan.
1942, 19 janar – Roja na tha të viheshim në rresht për dy dhe të shkonim në 
majë të kodrës. Na tha se ishte një urdhër i kryetarit të bashkisë dhe duhet t’i 
bindeshim. Kështu, na nisi tamam në majë të kodrës aty ku era e ftohtë dhe stuhia 
ishin më të forta, dhe na urdhëroi të punonim. Por, ai vetë shkoi të strukej në një 
shtëpi pasi na tha neve të punonim deri në perëndim të diellit. Ne qanim nga të ftohtit, 
po të gjithë duhet të rrinim atje deri në perëndim deri sa erdhi të na merrte.

- Përgjigju këtyre pyetjeve pasi ta kesh lexuar tekstin:
1. Në cilin vit zhvillohen ngjarjet?
2. Kush ishte Davidi?
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3. Si përshkruhet dhe nga kush? 
4. Si u ndjeve kur lexove se shokët e përjashtonin nga lojërat
5. Pse mësuesja tregon se u “zhdukën” disa nxënës? 
6. Në ç’muaj e shkruan Davidi ditarin e vet? 
7. Ku vdiq Davidi dhe pse e vranë?
8. Çfarë ndjesish të zgjon leximi i ditarit të tij? 
9. Nëse do të mundeshe, çfarë do t’i thoshe Davidit? 

15.  Il diario di David Rubinowicz 
La sua maestra lo ricordava così: “Biondo, con gli occhi azzurri, bellino, un po’ smarrito. 

Una volta l’ho visto triste. Piangeva. Suo padre gli aveva detto che i Tedeschi avevano 
proibito ai ragazzi ebrei di frequentare le scuole. Lo trovai in un angolo del cortile, appartato; 
guardava gli altri giocare. Si sentiva solo, lo avevano escluso. Con lui sono spariti anche gli 
altri tre miei scolari ebrei e anche molti altri. Ma di David mi è rimasta la pagella e il suo 
diario scritto su quattro quaderni di scuola dalle righe molto larghe.”
David Rubinowicz era un ragazzo di 12 anni, figlio di contadini polacchi, ebreo. La sua 
maestra lo ricordava così: 
“David scrisse il suo diario dal 21 marzo 1940 al 1 giugno del 1942, poi più niente... 
David venne deportato in un campo di concentramento dove morì, in una camera a gas. Dal 
suo diario, ecco alcuni piccoli brani.
1940, 12 agosto – Da quando c’è la guerra studio a casa da solo; ma se mi ricordo di quando 
andavo a scuola mi viene voglia di piangere. Adesso devo restare in casa, non devo andare da 
nessuna parte. E quando penso a tutte le guerre che ci sono nel mondo, a quanta gente cade 
ogni giorno per le pallottole, per i gas, per le bombe, per le epidemie e per gli altri nemici 
dell’umanità, allora perdo la voglia di tutto.
1941, 1 novembre – Oggi hanno messo dei manifesti che dicono che chi entra o esce dal 
quartiere ebraico sarà punito con la pena di morte. Perché finora, invece, ancora si poteva 
entrare e uscire. Mi ha rattristato molto questa notizia, non solo a me, ma a tutti gli Israeliti 
che l’hanno sentita.
1942, 19 gennaio – La guardia ci ha detto di metterci in fila per due, con le pale sulle spalle, 
e di andare sulla collina. Ha detto che era un ordine del sindaco e che dovevamo ubbidire. 
Così ci ha portati proprio in cima alla collina, dov’era più forte il gelo e la bufera, e ci ha 
ordinato di lavorare; ma lui è andato a mettersi in una casa, dopo averci detto di lavorare fino 
al tramonto. Noi piangevamo dal freddo, tutti abbiamo dovuto stare fino al tramonto, finché 
lui non è tornato a prenderci.

- Dopo aver letto il testo rispondi:
1. In quale anno e dove si svolgono i fatti?
2. Chi era David?
3. Come viene descritto e da chi?
4. Come ti sei sentito quando hai letto che i compagni lo escludevano dai giochi?
5. Perché la maestra racconta che sono “spariti” alcuni alunni?
6. In quali mesi David scrisse il suo diario?
7. Dove morì?
8. Quali senzazioni ti suscita la lettura del suo diario?
9. Se potessi che cosa vorresti dire a David?
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Natyra
dhe njeriu



110

NËPËR STINËT E VITIT

1.    Këngëzat e stinëve

Këngëzë këndon pranvera:
“Solla zogj e luleshqerra!”

Këngëzë këndoka era:
“Grunjëzat i zverdhi vera!”

Këngëzë këndoka vjeshta:
“Poqa rrushin nëpër vreshta!”

Këngëzë këndon thëllimi:
“Sa dëborë na fali dimri!”

     Adelina Mamaqi

 

- Në këtë vjershë “këndohet” për stinët. Përse këndohet me “këngëza”? A nuk 
këndojnë kështu fëmijët?

- Me cilën stinë fillon këngëza dhe me cilën mbaron?
- Me çfarë fjalësh i këndohet secilës stinë?

Pranverës.........................................................................................................
Verës.................................................................................................................
Vjeshtës............................................................................................................
Dimrit...............................................................................................................

- Cila nga stinët të pëlqen më shumë?
- Shkruaj disa nga gjërat që të pëlqejnë më shumë në këtë stinë.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Kuptoj tekstin 

Unë dhe teksti
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........................................................................................................................

........................................................................................................................
- Çfarë të pëlqen të bësh më shumë gjatë saj?

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
- Shkruaj në krah të çdo sporti të renditur më poshtë stinën ku ai zhvillohet më 

shpesh.
Patinazh në akull .........................................................
Rrollers.........................................................................
Ski.............................dimër..........................................
Tenis ............................................................................
Not...............................................................................
Hokej............................................................................
Gara vrapimi...............................................................
Alpinizëm....................................................................
Sërf..............................................................................

2.   Prendvera

Dehet bora!... Ç’kan lulzue
Fushë e mal për bukuri!
Bleta mjaltin tue kërkue
Nëpër lule fluturon;
E bylbyli mbi qershi
Lavdet Zotit i këndon.

     Luigj Gurakuqi

- Në vargun “Dehet bora!... Ç’kan lulzue” janë dy shprehje pak të vështira për 
t’u kuptuar menjëherë:
Dehet bora ka kuptimin shkrihet bora.
Ç’kan lulzue ka kuptimin sa shumë paskan lulëzuar.

Kuptoj tekstin 
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- Çfarë ndodh në këtë vjershë që tregon ardhjen e stinës së pranverës?
Bora................................................................................................................
Bleta...............................................................................................................
Bilbili.............................................................................................................

- Si quhet ndryshe kënga e bilbilit?
Mjaullimë
Blegërimë
Cicërimë
Hingëllimë

- Pasi të gjesh përgjigjen e saktë, plotëso fjalët e tjera me kafshën përkatëse.
Delja......................................
Bilbili.....................................
Kali........................................
Macja.....................................

3.   Marci

Herë i vranët qielli tërbohet
E re plumbi çan vetima,
Thue t’mbysë botën shiu lëshohet,
Gjimon rrebshëm bubullima,
Fryn shiroku me furi
Mos me t’lanë me ndenjun n’shpi. 

Herë pa pritun moti paqet,
Zbutet ajri, e mallshëm qeshet
Gjithë natyra; herë prap’ faqet
Dimni i ftohtë, n’borë toka veshet,
Kështu na shohim, gjithë habitë,
T’katër stinët tue u ndrrue n’nji ditë! [...]

                     Luigj Gurakuqi

- Rendit më poshtë të gjitha dukuritë natyrore që përmenden në këtë vjershë:
i vranët.........................

Punë me tekstin
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.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

- Po në vendin ku ti jeton, a është marsi po kështu?

- Si mund ta shkruaje ti një vjershë nëse titulli i saj do të ishte 
“Korriku”? Si do të ishte qielli?

i kthjellët..........................
.........................................
.........................................

4.    Ku ikën lulet?

Lulet lanë tokën
Ikën... Po, ku shkuan?
Ngrini, ngrini kokën!
Qiellit fluturuan!

Flladi i pranverës
Luan plot hare,
Në krahët e erës,
Lart… sa lart i ngre!

Lulëzat e vogla,
Me një fije peri,
Qenkan bërë balona
Plot ngjyra ylberi!

     Adelina Mamaqi

Unë dhe teksti
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- A e gjen dot se ku shkuan lulet?
- Po nëse në vend të luleve do të ishte fjala “gjethe”, në cilën stinë do të ishim?
- Kush po luan me lulet?

Era
Shiu
Vetëtima
Bubullima

Nënvizo përgjigjen e saktë dhe shkruaje vargun ku gjendet ajo:

....................................................................................................

- A ke luajtur edhe ti ndonjëherë me balonë?
- A e di se si bëhet një balonë? Bëj një balonë në klasë dhe 

ngjyrose atë me ngjyrat që ka balona në këtë vjershë.

5.   Manushaqja

Jam e vogël e s’kam pse të mburrem,
Ndonëse çel sa pa shkrirë dëbora;
As buqeta nuk bëhem, nuk thurem
Porsi shoqet e mia, kurora.

Po në dimrin me shi e thëllime,
Apo zhegut kapitës të verës,
Unë njerëzve u çel ndër kujtime
Dhe i çmall për një çast me pranverën. 

       Jorgo Bllaci

- Shkruaj vargun se ku tregohet lidhja e manushaqes me stinën e pranverës.

Kuptoj tekstin 
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- Përse kujtimi i manushaqes i çmall njerëzit me pranverën? Në cilën stinë janë 
kur e kujtojnë me mall manushaqen?

- Cila stinë nuk përmendet fare në këtë vjershë?
- Në Shqipëri, manushaqja është lulja e parë që çel në pranverë. Po në vendin 

ku jeton ti është po ajo, apo ndonjë lule tjetër?
- Si do ta shkruaje strofën e parë të vjershës, nëse do t’i këndoje trëndafilit? 

Cilat fjalë do të ndryshoje me patjetër?
Jam .................................. e s’kam pse të mburrem, 
Ndonëse çel .............................................................
...........  buqeta ..........  bëhem, .................. thurem
Porsi shoqet e mia, kurora. 

6.   Vera
Që verën Zoti ne na ka falun,
N’kopshte e ndër ara kokrrat ka dalun;
Kallzit blerohen çohen mbi dhe,
Pemët tek janë pjekun qeshin mbi ne;
Me rreze dielli gjithçka po xenë,
Por i ftohët uji e freskon dhenë. 

      Luigj Gurakuqi

7.   Vjeshta
Vjeshta mrrijni, pemët janë pjekë,
T’mbledhim kokrrat tue këndue;
Kush verës punën e ka ndjekë,
Djersët e ballit ka me i gzue.
Kuj, gja mangut s’ka me i lanë
Punës, ndihmë Zoti ka me i dhanë. 

      Luigj Gurakuqi

8.   Vjeshta
U zhduk vapa, shkoi vera,
dhe bilbili më s’këndon.
erdhi vjeshta me të tjera,
syri ynë që i shikon.
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Teret koha, hapen retë,
ngjyra plumbi përsëri,
duket prapë tjetër jetë,
që natyra ndërron tashti.

Era fryn, fletët bien,
pemët zhvishen si nga mot,
mali, fusha më s’ka hijen,
që e kishin gjer’ në sot.

Bukuritë janë zhdukur,
shiu e bryma zuri vend,
bari lulet kopshti i bukur,
u ndryshuan në çdo kënd.

Por e mirë është vjeshta,
sepse bujku gjithmonë punon,
për të vjelur sot ka vreshta,
nesër arat po lëron.

Njerëzit në çdo anë,
posa ngrihen në mëngjes,
nëpër fusha çdo gjë kanë,
rendin, mbledhin me kujdes.

Pra me punë gjith’ të rrojmë,
se veç puna ne na vlen,
sepse ndryshe s’trashëgojmë,
verën tjetër që po vjen.

      Asdreni

- Dy vjershat me titullin e njëjtë “Vjeshta” janë shkruar në dy dialekte të ndryshme: e 
para, në dialektin gegë dhe, e dyta, në dialektin toskë. Në vargjet më poshtë gjeni se si 
shprehet i njëjti kuptim në dy mënyra të ndryshme.

Vjeshta mrrijni, pemët janë pjekë...
Erdhi vjeshta me të tjera...

Punë me tekstin
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- Rendit këtu më poshtë të gjitha dukuritë natyrore që përmenden në këtë vjershë:

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

- Krahaso dukuritë natyrore që gjete në vjershën “Vjeshta” me ato që gjete në vjershën 
“Marci”.

- Në çdo stinë bujku bën punë të ndryshme. Renditi punët që bën bujku i kësaj vjershe 
në stinën e vjeshtës:
................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

9.   Dimni

Bora malet i ka mblue
Gjethi i landes7 asht shkrumbue8

Mjeri ai qi shpi9 nuk ka
Se shum t’zeza ka me pa
T’vorfnit10 pra ti njitja11 dorën
Sidomos kur t’shofësh borën.

      Luigj Gurakuqi

- Për çfarë flet kjo poezi? A ka ndonjë lidhje mes të ftohtit dhe të varfrit?
- Cilat janë fjalët në poezi që përshkruajnë stinën e dimrit?

7  Pemëve
8  Në kuptimin që nuk ka mbetur më asnjë, shkrumbue – shkrumbuar
9  Shkurtim i fjalës shtëpi
10  Të varfrit
11  Jepja dorën, ndihmoje

Kuptoj tekstin 
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- A ka ndonjë ngjyrë dominuese kjo poezi? Cila është ajo? A ka ndonjë fjalë që 
e shpreh këtë ngjyrë?

- Çfarë kuptimi ka në këtë poezi mbiemri “të zeza”? A është ky një kuptim i 
zakonshëm?

- Më poshtë është dhënë shpjegimi i disa fjalëve të vështira që do të ta bëjnë më 
të lehtë kuptimin e vjershës:
Landës – pemëve 
Shkrumbue – në kuptimin që nuk ka mbetur më asnjë; shkrumbue – shkrumbuar
Shpi – shkurtim i fjalës shtëpi
T’vorfnit – të varfrit
Njitja – jepja dorën, ndihmoje

10.   Dielli i dimrit

Peter e hapi me forcë dritaren dhe i hodhi një sy rrugës së gjerë të qytetit ndërsa 
dielli po hynte në shtëpinë e vjetër. Ajri, ndonëse ishte i ëmbël dhe i lagësht, i dha një 
të rrëqethur në trup, sikur ta kishin spërkatur me ujë në fytyrë.

Kishe ende shumë borë përmbi çatitë e shtëpive, por po shkrihej shpejt e shpejt 
në miliona pikëza uji që shkëlqenin nën diell dhe po rrëshqitnin poshtë me zhurmën 
që bën shiu i verës nëpër ullukët e çatisë. Në rrugë, bora e shkelur nga të ecurit e 
kalimtarëve ishte e fortë dhe e ngjeshur si një pllakë mermeri dhe ende nuk ishte 
prekur nga temperaturat gati pranverore. Kur Peteri e nxori kokën jashtë dritares vuri 
re shumë njerëz nëpër rrugë. Zilkat e slitave tringëllonin dhe lajmëronin vajtje-ardhjet 
e vazhdueshme ose të ndonjë fshatari që kishte sjellë pula, pata apo gjela deti, ose të 
ndonjë bujku që kishte ardhur në qytet me të shoqen thjesht për të bërë një shëtitje.

N. Hawthorne

- Gjej në tekst ato fjalë që përshkruajnë atmosferën e dimrit dhe nënvizoji. 
- Ku ndodhet shtëpia e Peterit? Nënvizo fjalët dhe fjalitë që e tregojnë në 

mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë.
- Si mendon, është fillim dimri apo fund dimri dita që po përshkruan Peteri? 

Nënvizo në tekst fjalitë që e japin përgjigjen e kësaj pyetjeje. 

Punë me tekstin
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- Gjej mbiemrat që përshkruajnë ajrin që ndien Peteri sapo hap dritaren e 
shtëpisë.
..........................
..........................

- Përshkruaj një mëngjes dimri në vendin ku banon ti. 
.................................................................................................
.................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
- A ndryshon shumë nga përshkrimi i Peterit? 

11.   Dimni e plaku 

Nëpër fushë e nëpër male
fryn murrlani me stuhi,
o murrla, njat frymën ndale,
ndalu, akull, mos më ngri:
mos ma ngrini kët pikë gjak. 
-Struku, struku, i shkreti plak.

Po del dimni me kosë n’dorë,
gjeth e bar i ka kositë,
qet ballkoni pjalm e borë,
e plak shkreta, tue mërdhitë,
i thotë vedit me za pak:
-Struku, struku, i shkreti plak.

     Ndre Mjedja

Punë me tekstin
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12.   Gjëegjëza

Të verbojnë, të shurdhojnë.
A e dini ç’lajmërojnë?
Kanë dy emra që bëjnë rimë: 
Ve……… e bu……….. (Vetëtima e bubullima)

     Adelina Mamaqi

- A ke dëgjuar ndonjëherë për rimën? Janë fjalë që vendosen në fund të vargjeve 
të një vjershe, të cilat e kanë të njëjtë pjesën e fundit të tyre.

- Gjej rimat e këtyre katër vargjeve. Cilat vargje bëjnë rimë me njëri-tjetrin? Gjej 
përgjigjet e sakta.
1-3, 1-2, 2-3, 2-4, 3-4.

- Cilat janë shkronjat e përbashkëta që bëjnë rimë në dy vargjet e para?
………

- Po në dy vargjet e dyta?
………

13.   Ylberi

Zakonisht ylberi shfaqet menjëherë pas shiut, kur rrezet e diellit bien mbi piklat 
e ujit që gjenden me shumicë në ajër. Rrezet e diellit janë të bardha, por piklat e ujit 
i zbërthejnë ato në ngjyra nga më të bukurat, si: vjollcë, blu, e gjelbër, e verdhë, 
portokalli, e kuqe, duke na dhuruar harqe shumëngjyrëshe në qiellin e kaltër.

- A ke parë ndonjëherë ylber?
- Sa ngjyra ka ai?

- Shkruaji më poshtë të gjithë mbiemrat që tregojnë ngjyrat e ylberit. Sa janë ato? 
A ka harruar autori i pjesës të përmendë ndonjërën prej tyre? Cila është ajo?
_____________________________________________________________

Punë me tekstin
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- Çfarë forme ka ylberi?
Përpiqu ta vizatosh më poshtë.

14.   Gjëegjëzë

Ngarkuar janë retë tani
Ju hapni çadrat se unë po vij...        (shiu)

15.  Breshër rrumbullaku

Breshër rrumbullaku po bie përdhe
Si vezë trumcaku. Ti a po e sheh?

Nga cila fole paskan rënë ato?
Sa të ftohta qenkan!
Vallë kush i ngroh?

Oh, se ç’zogj të bukur do të kenë brenda!
Ngroh, dielli i zjarrtë sa të çelë veza. 

Ç’vezë të çuditshme!
Pa lëvozhgë, pa cepa.
Vetëm një pikë ujë
Paskan mbajtur brenda?!

     Arian Leka

- Me çfarë i krahason autori kokrrat e breshrit?
- Nga ngjajnë e nga ndryshojnë sipas tij? Shkruaj më poshtë se si i përshkruan 

autori në këtë vjershë.
            Forma         Madhësia         Ngjyra       Temperatura      Çfarë kanë brenda

Breshëri     .............      .................      ...............         e ftohtë         ..............................
Vezë 
trumcaku  e rrumbullakët   ................   ................     ..................     .............................

- Pse janë vezë të çuditshme kokrrat e breshrit?

Kuptoj tekstin 
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- Çfarë emocioni shpreh më shumë vargu: “Oh, se ç’zogj të bukur do të kenë 
brenda!”?

Frikë
Dëshirë
Pyetje
Habi
Ndonjë emocion tjetër

16.   Bora

Kthjelltësia e qiellit shkoi me diellin, me lulet, me verën. Vjeshta trishtimshëm 
erdhi e iku. Tani, po hyn dimëri, edhe qiellin e kanë mbuluar re të qeta e të ftohta. 
Edhe sot, për të parën herë, zuri të bjerë bora…

Prapa qelqeve të dritores, po shikonj. Ngadalë, ngadalë, si kur ka frikë të 
ndëgjohet, bora fluturon flokë-flokë e shtrohet mbi dhe. Bie kudo, e duket se kërkon 
të ndreqë e të zbukuronjë: Dy çupa të vockëla shkojnë, e, në leshërat e arta të tyre, të 
lëshuara mbi shpatullat, bora shkruan trëndafile të ergjenda. Djelmtë qeshin, hidhen, 
lozin, e lëftojnë me topa. Zoqtë vërtiten rreth e rrotull prakeve: ciu, ciu, një thrimë 
buke! Si në verë, gjithë bota janë veshur në të bardha.

Flokë-flokë, ngadalë, po bie bora…
Faik Konica

- Kjo pjesë është shkruar shumë vite më parë dhe ndryshon pak me mënyrën si e 
shkruajmë sot gjuhën shqipe. Nënvizo në këtë pjesë ato fjalë që sot i shkruajmë 
ndryshe. Për shembull:

shikonj – shikoj
dritores – dritares
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

- Në fjalinë: Dy çupa të vockëla shkojnë, e, në leshërat e arta të tyre, të lëshuara 
mbi shpatullat, bora shkruan trëndafile të ergjenda, autori ka përdorur dy 

Kuptoj tekstin 
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ngjyra: ......................., për të përshkruar flokët e verdha të vajzave, dhe .................
.............., për të përshkruar ngjyrën e bardhë të borës.

- Lexoje edhe një herë fjalinë: Zoqtë vërtiten rreth e rrotull prakeve: ciu, ciu, një 
thrimë buke! Pse vërtiten zogjtë nëpër pragjet e dyerve të shtëpive? Ciu-ciu i 
tyre është një këngë apo një lutje për ...............?

BUKURITË E NATYRËS

17.   Rrjedh një lumë...

Zemërak a këngështruar
rrjedh një lumë i vogël,
brigjeve shkëmbore rrjedh,
gjarpëron nën kodër.

[…]
Në të lahet dhe në dimër
pata qafëgjata,
në të yjet të shikohen 
i zbret verës nata.

     Fatmira Beqaraj

- Çfarë kuptimi kanë mbiemrat zemërak dhe këngështruar, që përdorur autorja 
në vargun e parë për të përshkruar lumin? Mbiemri zemërak tregon që lumi 
rrjedh me shpejtësi apo qetë-qetë? Po këngështruar?

- Duke pasur parasysh vargun: brigjeve shkëmbore rrjedh, si mendoni se është 
lumi: i vogël, i rrëmbyer apo i qetë?

18.   Kroi

Mbaj mend ishte një tablo e madhe në një muze të një qyteti gjerman të Zvicrës. 
Artisti kishte prezantuar atje një krua. Kroi i jetës, i fillimit. Dhe bota rendte: fëmijë, 
të rinj, pleq, çupa dhe plaka, të rrëgjuar apo plot shpirt. Po rendnin që të kërkonin një 
jetë për gjëllimin në të fikur, një zgjatje të jetës gjithë shpresë, një shpresë për jetën 
që po venitej...

Kuptoj tekstin 
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S’harroj dot forcën e atyre vërshimeve, veshur me dëborë të virgjër, të shkëlqyer, 
me shndërrim të bardhë në trëndafil. Ku e gjente dritën ai det akulli, ku e nxirrte atë 
shkëlqim të nxehtë? Nga hiri i saj po e nxirrte, apo mblidhte gjithë dritat e përhapura 
në qiell e në tokë? Edhe s’di, ç’është ajo që ndjen njeriu përpara një tabloje të bukur 
dhe madhështore? I pëlqen pamja apo humbet në mendime, që i ngjallin ndjenjat e 
tij të zgjuara? Shikon bukurinë e rrallë që ka përpara, apo përgjon dhe dëgjon zëra të 
pashquar, që dalin nga thellësia e zemrës?

Lumo Skëndo

- Gjej në internet piktura të ngjashme, të cilat të tregojnë një krua 
si ky që përshkruhet në këtë pjesë.

- Çfarë ka të veçantë ai në krahasim me krojet e zakonshme me 
ujë?

- Renditi këtu më poshtë njerëzit që rendin të pinë ujë te ai krua:
fëmijë
................
................
................
................ 

- Po ti, a i ke provuar ndonjëherë emocionet që përshkruan autori kur ke vizituar 
ndonjë muze apo galeri me piktura? Cilin emocion ke përjetuar më shumë: të 
ka pëlqyer pamja apo ke humbur në mendime?

19.   Kroni i ngrim’

Asht nji krue midis nji pylli
Që der’tash s’e pa njeri,
Veçse syn’i ndonji hylli
A ndonj’Zán’aty ka pi.

Për gjith’vjet kur del Pranvera
Vjen tek ai m’u pasqyrue:
Edhe kroni, n’stinat tjera,
Veç ate rrin tue andrrue. 

Unë dhe teksti
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Vyshken gjethet e fryn murrlani,
Dimni buzën nis m’i ngri;
Por atij s’i lodhet zani:
Kndon pranverën n’acari...

     Ernest Koliqi

20.   Pylli

E sheh pyllin, pyllin në mal me drurë të dendur? Shiko sa ngjyra dhe pamje të 
ndryshme, shiko bredhat e zinj të veshur me copa nate, shiko ahet e thatë me gjethin 
e njomë. I sheh ato boriga si shtylla jetike me trungun e tyre të nxirë prej viteve? Në 
këmbët e tyre mbretëron një hije e përjetshme me një lagështim të zi, edhe rrallë e 
diellzuar. Atje gjen vend lulja dhe ai bar i blertë e i rrallë, që i pëlqen qingjit. Kështu 
edhe zemra ime është plot çipa të errët dhe shpresë të rrallë. 

Lumo Skëndo

21.   Agimi
U kuq dielli prej Agimit,
prej ktij prisi që çoi dita,
e kadalë, tu’u rritun drita,
fushë e male po lulzon.

Fryn prej bjeshke era e lehtë,
rruzullimit i ndrron ftyra,
e prej shendit gjithë natyra
n’dukë e n’petka po gazmon.

      Ndre Mjedja

- Agimi i ditës është një nga momentet më të bukura për dikë që vëzhgon natyrën. 
Shëno më poshtë disa nga fjalët që e tregojnë këtë gjë.
..................................
..................................
..................................
..................................

Punë me tekstin
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- Shëno më poshtë fjalët në fund të vargjeve që mbarojnë me të njëjtat zanore, 
pra, kanë rimë.
..................................
..................................
..................................
..................................

- Provo ta shkruash si një hartim të vogël këtë vjershë:
Një ditë u zgjova shumë herët, kur po agonte. Pashë se si po 
lindte dielli dhe........................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

............................................................................................................. ..........

22.   Të isha një herë det...

Të bëhem dallgë vrapuese,
pastaj shkumë e bardhë,
të mbaj mbi gjoks anije,
të njihja një pulëbardhë,
të futem thellë në zgavra,
të bridhja në çdo breg,
të puth me dorë diellin,
dhe erën që këlthet,
të ngrihem lart në qiell,
të bëhem breshër, shi,
pasi të shoh gjithë botën,
të bëhem prapë fëmijë.

     Arian Leka

- Çfarë shpreh më shumë kjo vjershë?
Një dëshirë.

Unë dhe teksti
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Një mallkim.
Një urim.
Një urdhër.

- Nëse nuk do ta lexoje titullin e vjershës, nga cilat fjalë do ta kuptoje që autori 
ka dëshirë të bëhet det? Renditi më poshtë: 

Dallgë................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

23.   Natyra

Kërcej lart në qiell, 
Ndjej shtrëngimin në bel, 
Ndjej forcën e natyrës, 
Kur era i fryn fytyrës. 
Kërce në mes të pyllit
Kur ndjen peshën e yllit, 
Rrotulloje botën përqark, 
Lere të rrëshqasë ngadalë, 
Lerë magjinë të dalë
Dhe uji të rrjedhë në mal. 

     Lora Kureta (nxënëse)

24.   Fosilet

Fosili është mbetje e një bime ose kafshe që ka jetuar shumë kohë më parë. 
Ai mund të jetë një guaskë, një skelet ose thjesht konturi i formës së një kafshe të 
dikurshme. Ai mund të jetë edhe gjurmë e lënë nga një kafshë që ka ecur në tokë. 
Duke studiuar fosilet, shkencëtarët kanë fituar shumë njohuri rreth bimëve e kafshëve 
që kanë jetuar në Tokë mijëra e miliona vjet më parë.

Zakonisht fosilet gjenden brenda shkëmbinjve që dikur kanë qenë të mbuluar nga 
uji i detit.

Një lloj i veçantë fosili është edhe qelibari, i cili mund të quhet në gjuhë të tjera
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edhe amber. Ai është krijuar nga ngurtësimi për mijëra vjet i rrëshirës së pishave 
prehistorike. Me të njerëzit, qysh në kohërat e lashta, kanë bërë sende zbukurimi dhe 
stoli të ndryshme. 

- Zgjidhe këtë rebus për të gjetur një fjalë me shtatë shkronja:
E para është në QIELL, por jo në 
  DIELL
E dyta është në VERË, por edhe në 
  ERË
E treta është në LULE, por edhe në 
  MARULE
E katërta është në ISHULL, por edhe në 
  GADISHULL
E pesta është BREG, por jo në 
  SHTEG
E gjashta është në AR, por edhe në 
  HAMBAR
E shtata është në RE, po jo në 
  DHE. 

(Përgjigjja: qelibari)

25.   Ujët e pusit

Qysh në fmijní dashunova ujnat, si të rrjedhshëm ashtu edhe t’amullt, valët 
pasqyruese, sipërfaqet kristalore…

Shqipni, nuse e ujnavet, âmbëlsija e gjallë e jote freskon ândrrat e netve të mija.
Zbresin gëzueshëm prej bjeshke në jallí Drini e Mati e Arzeni e Semeni e Vjosa 

tue endun valle si krushq djalosharë të kapun dora dora. E kurrë kânga e tyne nuk 
mên. Edhe në ditët mâ të zeza mjerimi, ajo kângë kumbon e përhapet si një epithalam 
urimtar.

Nji lum jetër më rrëmbei papritmas në shkulmat e vet të turrshëm. Gjaku shqiptar 
qi nuk shterret kurr por, si ecin valët e Drinit prej grykës në grykë e prej lugjes në 
lugje, edhe ai rrjedh prej katragjyshavet ndër nipa, mot për mot. Lum i pasun qi nga 
burimet mâ të lashta të fisit njerzuer shkumbon përherë bujar e i fuqishëm n’âmë 
shênjue nga vetë gishti i Perëndis.

Unë e ndjeva veten si për shortí pjesë e atij lumi.
Ernest Koliqi

Punë me tekstin
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- Fjalët me të zeza janë pak të vështira për t’u kuptuar. Kështu, më poshtë, po 
japim kuptimet e tyre:

t’amullt – që nuk lëviz, i ndenjur;
mên – pushon;
epithalam – këngë që këndohet nëpër dasma;
lugje – drurë apo gurë të gërryer për së gjati si govata nëpër të cilin rrjedhin ujërat;
njerzuer – njerëzor;
shortí – magji.

- Lexoje edhe një herë pjesën pasi t’i kesh hedhur një sy kuptimeve të këtyre 
fjalëve.

- Si e quan autori Shqipërinë? ........................................... Përse?
- Cilat janë dy rrjedhat për të cilat flet autori në këtë pjesë?

Rrjedha e .........................
Rrjedha e .........................

- Duke pasur parasysh emrat e lumenjve të përmendur në këtë pjesë, si ............, 
............, ............, ............, ............, gjeni nga e fillon autori numërimin: nga 
Veriu në Jug apo nga Jugu në Veri të Shqipërisë (Arzeni – Erzeni, Semeni – 
Semani)?

- Si e kupton fjalinë përmbyllëse të pjesës: Unë e ndjeva veten si për shortí pjesë 
e atij lumi. Pjesë të cilit lumë e ndien veten autori si me magji?

26.  Tingujt e muzgut

Kur kthejn’ ndër shpija tubat12 me barí.
Jet13 pylli shkret
Nën krah’t e muzgut, që shkon tue u shtri
N’heshtje, si mblojsa14 mbi foshnjen, që fjet.

N’degën mâ t’nalt’ të lisit losin15 n’erë
Gjethët e duhen
Ndër veti porsi zogjt kur kthejn’ n’pranverë,

12  Tufat
13  Mbeti
14  Mbulesa
15  Luajnë

Kuptoj tekstin 
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Puthen pa zâ e mos t’i shoh’ kush ruhen.

Por bulku16 e prish qetsin mâ së parit
Kurrsi s’duron
Kur mbrenda e nxit diçka si era e barit
Të njom’, si flladi në muzg e verën don...

        Martin Camaj

- Pasi të lexosh disa nga fjalët e vështira për t’u kuptuar, që i ke të shpjeguara më 
poshtë, si: 

tubat – tufat,
jet – mbetet,
mblojsa – mbulesa,
losin – luajnë,
bulku – insekt që këndon natën,

lexoje edhe një herë poezinë.
- Cilët janë tingujt që dëgjohen më shumë në këtë natë të heshtur në pyll?
- Si i përshkruan autori gjethet e lisave? Me kë ngjajnë ato?

- Po ty, a të ka qëlluar ndonjëherë të jesh në pyll në muzg? A e 
ke ndier edhe ti të njëjtën atmosferë qetësie?

- Përshkruaje me fjalët e tua.

NE DHE MJEDISI

27.   3 R-të e mjedisit

E njeh shkronjën R? Sigurisht që po. Është shkronja e parë e tri fjalëve, që na 
tregojnë tri mënyra se si ta mbrojmë mjedisin. Shikoje R-në te fjalët:

Ripërdorim   Reduktim   Riciklim
Në shtëpinë e Dritanit, të gjithë i përdorin gjërat sa më shumë të jetë e mundur. 

Dritani vesh bluzat e vëllait të madh. Gjithashtu motra e vogël shëtit me biçikletën e 
Dritanit. Kjo do të thotë se ata i ripërdorin gjërat.
16  Bulkthi, insekt që këndon natën

Kuptoj tekstin 
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Kur Valbona dhe mami shkojnë për të blerë, ato marrin çanta prej cope. Kështu, 
ato përdorin fare pak letër ose plastmasë. Qeset e plastmasës vërtet janë shumë 
praktike, por, kur bien në det, ato bëhen shumë të rrezikshme për gjallesat.

Në shkollën e Erës, një send e përdorin shumë herë, derisa të thyhet apo të bëhet 
i papërdorshëm. Nxënësit pikturojnë nga të dyja anët e letrës. Po kështu, kanoçet 
boshe të bojërave i përdorin për të mbajtur kapëset e letrave. Me copat e letrës që 
kanë tepruar, ata krijojnë mozaikë shumë të bukur. 

Nëse bëjmë më pak mbeturina, do të ketë më pak ndotje dhe ne do të jetojmë 
më mirë në planetin tonë të vogël. Kur të marrim frymë, do të thithim më pak ajër 
të ndotur. Do të notojmë në ujëra të pastra dhe do të shëtisim në pyje plot gjelbërim.

Roza Kurto

Aktivitete

- Vëzhgo me vëmendje mënyrën se si përdoren sende të ndryshme në shtëpinë 
tënde dhe harto një strategji për ripërdorimin e tyre. Tabela e mëposhtme mund 
të të ndihmojë:

Sendi Çfarë materiali është Si mund të ripërdoret
Bluza e vjetër 

e tutës sportive
Tekstil, pambuk Një veshje e ngrohtë dimri 

për qenin tim
Kavanozat e salcës  

së domateve
Qelq

28.  Mbeturinat

E di ti, që vetëm me mbeturinat e shtëpisë sate, po të grumbullohen gjatë gjithë 
vitit, mbushet një kamion plot? Imagjino malin me mbeturina të një qyteti!
A mund të përfytyrosh se çfarë do të ndodhte, nëse ato nuk do të mblidheshin? 
Mbeturinat do të mbushnin rrugët dhe minjtë do të vraponin gjithandej. Yff! Sa pis, 
apo jo?! Çfarë ere!

…
Nëse ti do të ishe magjistar, mund t’i zhdukje të gjitha mbeturinat me shkopin 

tënd magjik. Uau..! Po, por duke qenë se nuk zhduken kaq thjesht, ato duhet të digjen, 
të groposen në dhe ose të trajtohen në vende të veçanta. Kjo është mënyra më e mirë 
për të shpëtuar nga mbeturinat, edhe pse ato nuk zhduken tërësisht.

…
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A të ka ndodhur të shohësh ambalazhe, qese plastike, shishe dhe mbeturina të 
tjera të hedhura në parkun ku ti luan? Sa turp është kur shkon në mal dhe e gjen 
vendin plot me mbeturina! E di ti, që një copë xhami e vetme mund të krijojë zjarr 
në një pyll?

…
Po në plazhe dhe lumenj? Të gjitha mbeturinat që ne hedhim në breg, mund të 

ndotin ujin dhe të dëmtojnë kafshët që jetojnë atje. Peshqit, për shembull, mund të 
hanë qese dhe copa plastike, metale, tapa shishesh dhe bishta cigaresh, duke menduar 
që janë ushqim, krimba ose peshq të vegjël. Nëse hanë shumë mbeturina, peshqit 
sëmuren dhe ngordhin.

…
Mbeturinat nuk të krijohen jo vetëm në tokë apo në det. Edhe hapësira është plot 

me mbeturina. Të tilla janë mbetjet e raketave, të satelitëve të vjetër që rrotullohen 
rreth Tokës, mbeturinat e stacioneve të hapësirës ku kanë ndenjur astronautët. Ato 
janë një problem i madh edhe për anijet hapësinore, të cilat duhet të udhëtojnë me 
shumë kujdes, për të mos u përplasur me to.

Aktivitete

- Prej ç’lënde është bërë?
Bashkë me shokët e klasës harto një listë të sendeve që janë bërë prej një lloj 
materiali, për shembull, prej letre, si:

libri,
fletorja,
kartolina.
..........................
..........................
..........................
..........................

- Ndërto nga një fjali me secilën nga fjalët.
- Ndërto një histori të shkurtër duke përfshirë fjalët: libër, kartolinë, ditëlindje, 

qese, letër…

29.   Kur lahet Hëna
Atë natë, Hëna e plotë vendosi të kridhej në det për t’u larë.
U zhyt e gjitha dhe notoi e notoi për orë të tëra në ujin e errët. Bëri shaka me 

ndonjë peshk që ishte i pagjumë, hodhi ndonjë sy nëpër barkat e peshkatarëve për 
të parë nga afër se ç’kishte brenda, pluskoi e kënaqur dhe u habit me vete që nuk e 
kishte menduar ta bënte këtë edhe herë të tjera.

Përpara se të agonte, Hëna u ngjit du  pati Hënë.
M.A. Scavuzzo
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- Çfarë po bën për herë të parë në jetën e saj Hëna? Nënvizo fjalinë që e tregon 
këtë gjë.

- Çfarë e ka ngjyrosur me të zezë Hënën pasi lahet në det? Përse nuk shkëlqen 
më ajo?

- Me çfarë lënde është bërë pis ajo?
Me miell.
Me baltë.
Me naftë.
Me lëng frutash.

- Si mbërriti nafta në det? Kush mendon se janë shkaktarët e vërtetë të ndotjes 
së ujit të detit?

Peshqit
Algat
Oktapodët
Njerëzit

- A e ke parë se sa të ndotura me njolla janë vendet ku parkojnë 
zakonisht makinat? Ato njolla të zeza e me erë të rëndë janë 
gjurma e ndotjes së naftës që pikon në truall. Gjej vende të tjera 
që janë të ndotura në qytetin ku ti banon. Bisedo me shokët dhe 
shoqet e klasës dhe shkruaji një letër prindërve të tu për t’u 
kërkuar që të kujdesen më mirë për mjedisin dhe qytetin.

30.   Të mbjellim nga një dru

T’mbjellim të gjithë nga një dru,
e çdo dru ta sjell një zog,
e çdo zog ta sjell një këngë,
e çdo këngë një kënaqësi,
ajër të pastër në mushkëri,
e çdo gjeth me jetë të vet,
pluhurin mbi ty - e pret,
si ombrellë,
që t’kesh - shëndet.

Kuptoj tekstin 
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Vetëm duhet - pak kujdes,
pak kulturë e pak vullnet…
e të zbresë mali në qytet.

Do t’i dëgjojmë ciu-ci,
zogjtë e tu e zogjtë e mi.

      Agim Deva

- Në ç’kuptim është përdorur fjala dru në vjershë? Cila fjalë e shënuar më poshtë 
mund të përdorej në vend të saj pa e ndryshuar kuptimin e vjershës?

Manushaqe
Pemë
Çadër

- Përse autori shkruan se çdo dru ta sjell një zog?
- Po zogu çfarë sjell?
- Rendit më poshtë të gjitha gjërat që përmenden në vjershë si të bukura, të mira 

e të dobishme, që vijnë ose që krijohen pasi kemi mbjellë një pemë:
...zog....................................
...këngë................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

- Si mund të zbresë mali në qytet? Cila fjalë e shënuar më poshtë mund të përdorej 
në vend të fjalës mal pa e ndryshuar kuptimin e vjershës?

Mjegulla
Hëna
Natyra
Avioni

- A ke parë ndonjëherë si mbillet një pemë? Nëse jo, pyet prindërit 
ose gjyshërit e tu dhe pastaj tregojua shokëve dhe shoqeve të 
klasës.

Unë dhe teksti
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31.   Sokoli dhe pema

Kolovitet 
duke qeshur
përkul degën gjer përdhe,
rënkon pema 
e mërzitur
por Sokoli s’e vë re.

Kolovitet
i gëzuar
dhe as miqtë s’i dëgjon,
oh, sa bukur
që përkundet,
lot me pemën që rënkon...

Kolovitet
tërë ditën,
por dhe dega nuk e mban,
ndaj këputet
me Sokolin,
që puth tokën edhe qan...

-Oh, u vrava,
u copëtova, -
u rrëzova shumë keq, -
më dhëmb koka,
gunga-gunga, -
koka ime se ç’po heq!

-Mos gënje,
se nuk ke kokë
(i flet pema me urti)
s’ma këputje
krahun mua
po të kishe kokë ti!

     Dionis Bubani
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- Përse rënkon pema? 
- Po dega përse këputet? 
- Si e kupton vargun “që puth tokën edhe qan...”? Cila nga shprehjet e shënuara 

më poshtë mund të përdoret pa ia ndryshuar kuptimin vargut të kësaj vjershe?
Përplaset me fytyrë në tokë.
Ngulet me të ndenjura në tokë.
Bie në majë të gishtave në tokë.

- Në vargjet “s’ma këputje / krahun mua / po të kishe kokë ti!”, me çfarë kuptimi 
lidhet fjala kokë?
Po të kishe mend.
Po të kishe flokë.
Po të kishe kujtime.

- Shëno më poshtë fjalët që e përshkruajnë Sokolin të gëzuar:
duke qeshur .......................
...........................................
...........................................

- Shëno më poshtë fjalët që e përshkruajnë Sokolin të mërzitur:
............................................
............................................
............................................
............................................

- Po ti, a ke hipur ndonjëherë në pemë? Nëse po, na trego më poshtë se si.

Një ditë, ...........................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Kuptoj tekstin 
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.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

32.   Uji

Planeti ynë ka shumë ujë.
Ja pse kur e shikon nga hapësira, ai duket blu. Imagjino sikur të mundnim ta 

vendosnim të gjithë ujin e Tokës në një shishe gjigante të mbushur deri në majë. Në 
qoftë se ti do të zbrazje nga shishja njëqind gota me ujë, vetëm njëra prej tyre do të 
ishte me ujë të ëmbël. Pjesa tjetër do të ishte me ujë të kripur, i cili vjen nga detet dhe 
oqeanet.

Ujërat e ëmbla gjenden më shumë në nëntokë, ndërsa pjesa më e madhe e atyre që 
gjenden në sipërfaqe të tokës është në formën e akullit. Kështu, nëse ti zbraz njëqind 
gota të tjera nga gota gjigante me ujë të ëmbël, vetëm një gotë do të jetë e mbushur 
nga uji i lumenjve, liqeneve dhe nga uji që lëshojnë retë. Nuk është dhe aq shumë, 
apo jo?

…
Sa mistrec është uji! Ai ka qejf të luajë. Herë ngrihet lart e herë zbret poshtë; ose 

rrjedh si ujëvarë. Mund të jetë shumë i nxehtë, si supa, ose mund të jetë shumë-shumë 
i ftohtë, si akulli.

Ai zbavitet duke e ndryshuar formën sipas qejfit. Ai mund të zhduket në ajër dhe 
askush nuk mund ta shohë. Mund të jetë i lëngshëm dhe i rrjedhshëm. Provo ta mbash 
atë në duar dhe do të shikosh që ai derdhet! Disa herë është i rëndë sa një gur dhe herë 
të tjera është i lehtë sa një flok bore.

Të udhëtojë është gjëja që i pëlqen më shumë. 
…
E di nga vjen uji dhe ku shkon ai? Uji bie nga qielli në formën e shiut, breshrit 

dhe borës. Një pjesë e ujit shkon nën tokë; një pjesë shkon në lumenj, në liqene dhe 
në dete.

Kur bën shumë vapë, ti mbushesh me pikla djerse që vijnë nga uji i trupit tënd. 
Nëse ti do të ishe një liqen, pikat e djersës sate do të ngjiteshin lart në qiell e do të 
ktheheshin në re.

Uji është një udhëtar shumë i mirë, që ndjek gjithnjë të njëjtën rrugë.

Nuria & Empar Jimenez

Aktivitet

- Cikli i ujit:
Hidh pak ujë në një qese plastike. Mbyllja grykën me një llastik të lidhur fort,
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në mënyrë që uji të mos dalë nga qesja. Vendose qesen te parvazi i dritares 
në diell. Pas njëfarë kohe, ti do të shikosh sesi qesja nis të djersijë dhe faqet i 
mbulohen me pikla të imëta uji.

33.  Ajri

Ela jeton në një fshat malor. Në ditën e verës, shkolla e saj bëri një ekskursion 
në qytet. Kishte shumë trafik dhe fëmijët mezi e dallonin dritën e diellit, sepse qielli 
ishte bërë gri nga tymi që nxirrnin makinat. Ai ngjante si një re e madhe mjegulle! 
Kur dolën nga autobuzi, fëmijëve filluan t’u digjnin sytë: ata lotonin dhe kolliteshin, 
ndërsa Mirës iu zu fryma, ngaqë vuante nga astma. Si mund të jetojnë njerëzit në këtë 
ajër shumë të ndotur?!

- Thuaju prindërve ta përdorin makinën vetëm atëherë kur është 
e domosdoshme dhe të përpiqen të kryejnë disa punë gjatë një 
udhëtimi të vetëm. Nëse e ngasin ngadalë makinën, prej saj do

të dalin më pak gazra ndotës. Ti, gjithashtu, mund ta ndotësh më pak ajrin, nëse 
lëviz me autobus kur ke nevojë të shkosh diku. Nëse është e mundur, mund të 
shkosh në këmbë ose me biçikletë. Çfarë shpikjeje e mrekullueshme! Dhe mbi 
të gjitha nuk e ndot ajrin.

- Mbaj shënim në një tabelë gjatë një jave se sa herë e kanë përdorur prindërit 
makinën kur kishin mundësi të përdornin autobusin ose biçikletën. Tregojua 
tabelën në fundjavë dhe bisedo me ta.

Ditët e javës Mjeti që u përdor Mjeti që mund të përdorej
E hënë
E martë
E mërkurë
E enjte
E premte
E shtunë
E diel

34.   Origjina dhe historia e biçikletës

Në qershor të vitit 2017 biçikleta ka mbushur 200 vjet. Shpikësi i saj është baroni 
gjerman Karl von Drais. Por historia e biçikletës së sotme fillon që në vitin 1490, 
në disa skica të vizatuara nga Leonardo da Vinçi, ku tregohen dy rrota prej druri të

Unë dhe teksti
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lidhura me njëra-tjetrën nga një bosht prej druri dhe nga një lloj zinxhiri që i bënte të 
rrotulloheshin.

Biçikleta e baronit Von Drais nuk kishte ped-
ale dhe, për të ecur me të, duhet të shtyje me këm-
bë, ndërkohë që rrije ulur në një lloj shale. Nga kjo 
biçikletë, që shtyhej me këmbë për të ecur, u kalua 
te tipi tjetër, të cilit i jepej duke u ulur sipër rrotës 
së madhe dhe duke lëvizur pedalet.

Biçikleta, siç e njohim sot, u krijua rreth 
vitit 1895.

Në botë sot janë disa vende ku biçikleta 
përdoret shumë më tepër se makina. Holanda 
është njëri prej këtyre vendeve ku ka më shumë 
çiklistë se shoferë.

35.   Era

Ajri lëviz rreth nesh dhe ne nuk e vëmë re se sa i fshehtë dhe i ndryshueshëm 
është. Çfarë mistreci! Ai mund të jetë i thatë ose i lagësht, i ftohtë ose i ngrohtë. 
Kur ai lëviz rreth e përqark, quhet erë. Ka ditë që era është e butë dhe e lehtë, por 
ka ditë të tjera kur duket shumë e inatosur. A keni parë ndonjëherë vorbulla ere? Ato 
formojnë një grykë gjigante që zgjatet nga toka dhe ngrihet lart në qiell, duke krijuar 
tornado. Ato shoqërohen shpesh me bubullima e vetëtima. Era fryn aq fort, sa ngre 
dhe merr me vete çfarëdo që gjen gjatë rrugës: pemë, makina, madje edhe njerëz! Sa 
e frikshme!

- Zakonisht, në gjuhën shqipe, fjala “mistrec” përdoret për fëmijët. Një fëmijë 
mistrec është një fëmijë:
i urtë dhe i qetë,
i lëvizshëm dhe i paparashikueshëm,
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i hutuar dhe i përgjumur,
përtac dhe qaraman.

- Përse fjala “mistrec” përdoret në pjesën që lexove edhe për ajrin? Çfarë ka të 
përbashkët në këtë rast ajri me një fëmijë mistrec?

- Shëno më poshtë fjalët që përdoren për të treguar cilësitë e ndryshme të ajrit.
...... i fshehtë ..................
........................................
........................................
........................................

- Shëno më poshtë fjalët që përdoren për të treguar cilësitë e ndryshme të erës.
........ e butë ....................
........................................
........................................
........................................

- Gjej në internet video ku shihen tornado dhe përshkruaj më 
poshtë me fjalët e tua një prej tornadove që sheh.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

NË BOTËN E KAFSHËVE

36.  Zogu dhe djali
Një zog të vogël zuri një djalë,
Ai po dridhej dhe i thosh’ ca fjalë,
Nuk të vjen keq se jam i mitur,
Si ty i vogël dhe s’jam rritur?

Më pret im’ më si ty jot’ ëmë,
Të mos i vete, ç’bëhet prëmë?
Fjalët e zogut djali i dëgjoi,
Qau, e puthi, pastaj e lëshoi.
      Naim Frashëri
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- Çfarë kanë të përbashkët zogu dhe djali në këtë vjershë?
- Përse dridhet zogu?
- Përse qan djali? 

- Me cilën nga fjalët e mëposhtme do ta zëvendësoje fjalën “i mitur” pa e 
ndryshuar kuptimin e vargut “Nuk të vjen keq se jam i mitur”?

i madh
i vogël
i qeshur
i artë

- Po ti, a ke mbajtur ndonjëherë një zog në duar? Përshkruaje më 
poshtë se çfarë ke ndier në ato çaste.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

37.  Një zogu

Ra përtokë dhe gjeth i fundit,
Era loz e bredh me të.
Ikën zogjtë prej katundit,
Pylli këngë nuk ka më.

Ikën shokët dhe të lanë,
Po ti vetëm shkon e vjen…
Pse nuk nise? Kush të mban?
Apo malli për folenë?
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Oh, foleza ku ke lerë
Fsheh e ruan çdo kujtim!
Bor e parë zu të bjerë,
Udh’ e mbarë, zogu im!

Dimri i ftohtë e furtunë
Çerdhen tënde s’do ta prishë.
Zog, o zog, e ruaj unë.
Po do kthehesh ti sërish?

      Xhevat Beqaraj

- Në çfarë stine mendon se jemi në këtë vjershë? Nënvizo fjalët ose vargjet që e 
shprehin më qartë këtë stinë. 

- Me çfarë lidhet fjala “këngë” në vargun “Pylli këngë nuk ka më”? 
Me mjaullimën e maceve.
Me hingëllimën e kuajve.
Me cicërimat e zogjve.

- Bisedo me mësuesen në klasë se përse pjesa më e madhe e zogjve largohen kur 
afron stina e ftohtë.

- Përse autori thotë se foleja ruan çdo kujtim? Me cilën fjalë do ta zëvendësoje, 
nëse do të ishim në botën e njerëzve dhe jo të shpendëve?

Me autobusin.
Me shtëpinë.
Me stadiumin.

- Nëse do të flisje me një zog në pyll, çfarë do t’i premtoje atij? 
Çfarë do t’i kërkoje? Shkruaji përgjigjet e tua këtu më poshtë? 
...................................................................................................
...................................................................................................

38.   Dallëndyshja 

Dallëndyshja është një zog i vogël me flatra të gjata, me bisht si gërshërë, me 
sqep si gjilpërë dhe me gojë shumë të gjerë. Dallëndyshet rrinë çift, femër e mashkull, 
dhe hanë miza, të cilat i zënë duke fluturuar nëpër ajër.
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Ato vijnë në pranverë nga larg, matanë deti, dhe ndërtojnë çerdhet me baltë dhe 
bar të thatë nëpër shtëpi: pastaj pjellin vezë, nxjerrin zogj dhe i risin. Afër dimrit ikin 
në dhe të huaj, nëpër vende të ngrohta. Djemtë e vegjël, kur shohin dallëndyshet për 
herë të parë, u këndojnë kështu:

Moj dallëndyshe, gushëbardhushe,
Faqekuqe, buzëburbuqe,
Sqepgjilpërë, bishtgërshërë.

Kostandin Kristoforidhi

- Nënvizo në tekst ato fjalë që janë krijuar duke bashkuar dy fjalë më të shkurtra, 
që kanë kuptim edhe po të përdoren të ndara veç e veç. Pasi t’i gjesh ato, shënoji 
më poshtë duke i lidhur të dyja fjalët me shenjën +. Për shembull, gushë + 
bardhushe.

..........................+...........................

..........................+...........................

..........................+...........................

..........................+...........................

- Gjej në internet fotografi të dallëndysheve dhe vërej ato tipare të 
tyre që përshkruhen në pjesën që lexuat. A përkojnë fotografitë 
e tyre me mënyrën se si i përfytyruat dallëndyshet duke lexuar 
pjesën e mësipërme?

39.   Legjenda e mëllenjës

Shumë-shumë kohë më parë bëri një dimër shumë i ashpër. Gjithçka ishte 
mbuluar nga bora: rrugët, kopshtet, shtëpitë. Në strehën e çatisë së një pallati ishte 
edhe foleja e një familjeje mëllenjash, që në atë kohë i kishin puplat e bardha si bora. 
Aty jetonin nëna mëllenjë, babai mëllenjë dhe tre zogj të vegjël që kishin lindur pas 
verës. E gjithë familja vuante prej të ftohtit dhe me vështirësi gjenin ndonjë thërrmijë 
sa për të thyer urinë, sepse ato pak thërrime që binin në tokë nga tavolinat e njerëzve 
mbuloheshin sa hap e mbyll sytë nga bora që zbriste prej qiellit. Pas disa ditësh 
babai mëllenjë merr një vendim dhe i thotë të shoqes: “Këtu nuk gjendet asgjë për të 
ngrënë. Po të vazhdojë kështu do të vdesim të gjithë nga uria dhe të ftohtit. Kam një 
ide, do të të ndihmoj ta zhvendosim folenë pranë oxhakut, që të paktën të mos keni 
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ftohtë, deri kur të kthehem unë. Unë po nisem të kërkoj ushqim në ato vende ku bora 
nuk ka mbërritur akoma”.

Dhe kështu bëri: folenë e vendosën pranë oxhakut dhe babai u nis. Nëna dhe 
zogjtë e vegjël qëndronin gjithë ditën në fole duke u ngrohur mes tyre edhe falë 
tymit që dilte prej oxhakut gjithë ditën. Pas tri ditësh babai u kthye në shtëpi me 
ushqim, por gati nuk e njohu familjen e tij. Tymi i zi që dilte prej oxhakut i kishte 
bërë të zeza puplat e zogjve. Për fat, nga ajo ditë, dimri filloi të zbutej dhe mëllenjat 
arritën të gjenin ushqim të mjaftueshëm për të mbijetuar deri në pranverë. Por, ama, 
nga ajo ditë të gjitha mëllenjat lindin me pupla të zeza dhe, për të kujtuar familjen 
e mëllenjave të bardha që u bënë të zeza, tri ditët e fundit të janarit quhen: tri ditët e 
mëllenjës.

- Kërko fotografi të mëllenjave në internet ose në albume për shpendët dhe 
vërej se çfarë ngjyre kanë ato. A munde të gjesh një mëllenjë të bardhë në ato 
fotografi?

- Si do ta lidhje këtë fakt me ngjyrën e mëllenjave në fund të pjesës?
- Diskuto me mësuesen dhe shokët e shoqet e klasës mbi legjendat. Si mund t’i 

përshkruash ato? Ja një ndihmë e vogël:
Legjendat janë disa tregime shumë të lashta dhe ............................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

- Gjej legjenda të tjera dhe krahasoji ato mes tyre në klasë.

40.   Kukuvajka

Porsi kujë violinash pareshtur
Erë e marrë mbi dhe po ushton. 
Në korijen e thellë e të zhveshur, 
Kukuvajka me gaz po këndon. 

Shtegtar, që kalon monopatit, 
Mos e nëm kukuvajkën e shkretë!
Lëre zog’n e përbuzur prej fatit
Të këndojë pas qejfit të vet! 
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Kushedi ç’i ka hipur në kokë, 
Kushedi se ç’kujtim e gëzon
Këtë natë që era mbi tokë, 
Porsi kujë violinash ushton…

       Jorgo Bllaci

- A ke dëgjuar ndonjëherë se si këndon kukuvajka? Ajo duket sikur bën ku-ku, 
ku-ku, ku-ku... dhe ngjan sikur po vajton, pra, po qan në errësirë. Prandaj, në 
Shqipëri, njerëzit e thërrasin këtë shpend që këndon zakonisht në mbrëmje ose 
natën, kukuvajkë. Po ta shohim me vëmendje se si është ndërtuar kjo fjalë, 
gjejmë se ajo përbëhet nga imitimi i zërit të këtij shpendi, pra, “ku-ku” dhe fjala 
“vaj”, që në gjuhën shqipe lidhet me vajtimin, të qarët. Për këtë arsye, kënga e 
kukuvajkës në Shqipëri quhet si këngë vaji dhe dikur njerëzit mendonin se ajo 
sillte trishtim ose fatkeqësi.

- Autori i vjershës që lexove i fton njerëzit të mos e mendojnë këngën e kukuvajkës 
si vajtim, por si një këngë të gëzueshme për vetë kukuvajkën, e cila, në fund të 
fundit, këndon për veten dhe jo për ne njerëzit. Nënvizo vargjet ku kjo gjë duket 
më e qartë për ty.

- Po në vendin ku jeton ti, a ka një shpend që njerëzit e lidhin me trishtimin dhe 
fatkeqësitë?

- Po gëzimin, me cilin shpend e lidhin? Në Shqipëri e lidhim me zërin dhe këngën 
e bukur të bilbilit. Madje, për zërin e tij të bukur e të gëzueshëm këndohen 
shumë këngë popullore. Bisedo për këtë gjë me gjyshërit e tu.

- Dëgjo në internet këngën e kukuvajkës dhe të bilbilit dhe krahasoji ato? A mund 
t’i përshkruash?
Kukuvajka: .......................................................................................................
Bilbili: ..............................................................................................................

- Kur një fjalë imiton ose përsërit një tingull të natyrës (zërin e erës, rënien e ujit, 
zhurmën e valëve etj., ose zërat e kafshëve, shpendëve, insekteve etj.) e quajmë 
onomatope. Duket si një fjalë e vështirë, por ti mund të gjesh shumë shembuj 
në gjuhën shqipe që janë fjalë të tilla.

- Gjej me mësuesen në klasë disa fjalë të tilla në shqip. Pastaj 
gjej edhe në gjuhën ose gjuhët e tjera që ti di. A janë njësoj këto 
fjalë, apo ndryshojnë sipas gjuhëve?
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41.   Dy dhitë 

Dy dhi, duke kullotur një herë në një mal të lartë, hasën në një udhë fort të ngushtë. 
Udha ishte aq e ngushtë, sa mezi kalonte njëra prej tyre. Por edhe të ktheheshe prapa 
ishte e pamundur. Nga ana e sipërme e udhës ndodhej një shkrep guri i lartë. Kurse 
nga ana e poshtme e udhës, ndodhej një rrëpirë e thellë.

Ç’thoni ju, si vepruan dy dhitë?
Njëra prej tyre u ul në gjunjë ngadalë, duke u mbështetur mirë pas shkëmbit të 

gurit. Kurse dhia tjetër kaloi me kujdes të madh, mbi kurrizin e shoqes së vet, që 
rrinte ulur në gjunjë dhe doli në anën tjetër. 

Kështu, të dyja dhitë shpëtuan dhe morën udhën e vet, duke kullotur gjethe të 
egra nëpër ato kodra.

Kostandin Kristoforidhi

- Kjo pjesë është shkuar rreth 150 vjet më parë nga shkrimtari Kostandin 
Kristoforidhi, i cili ka hartuar shumë tekste të shkurtra për fëmijët shqiptarë. Në 
kohën kur ai i shkroi dhe i botoi tregimet dhe vjershat e tij për të vegjlit, librat 
shkollorë në gjuhën shqipe ishin shumë-shumë të rrallë. Prandaj Kostandin 
Kristoforidhi është një emër shumë i dashur për ne.

- Në këtë pjesë tregohet se në ç’mënyrë dy dhi, që gjenden përballë njëra-tjetrës 
në një udhë shumë të ngushtë, ia dalin të gjejnë zgjidhjen për të vijuar udhëtimin 
e tyre pa rrezikuar jetën e asnjërës. Nënvizo në tekst ato fjalë që tregojnë se sa 
e vështirë dhe e rrezikshme ishte udha.

- Duket sikur njëra nga dhitë shërbeu si urë për tjetrën. Si e përshkruan autori 
mënyrën e saj të veprimit?

- Përpiqu të vizatosh momentin kur dhitë ndihmojnë njëra-
tjetrën. 

42.   Trumcakët 

Dimni kishte ba fort i ftohtë, e bora kishte ra kand e kand. Nëpër udha, ndër 
kopshtije e oborre, nëpër fusha e gjithë kahë faqja e tokës ishte mblue me borë. Për 
t’gjatë strehve t’shpijave ishin ngri hej t’giatë, e në disa shpija t’ulta gati mrrishin 
n’tokë. Msojtoret ishin mbyll prej boret t’madhe e nuk mund shkoshin fmija m’u msue.
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Një tubë trumcakë t’ngratë ishin kenë grumbullue nën strehë t’shpisë ku rrite 
Zefi i vogël e, gati n’ankim e vaj, cicrojshin, herë tue u mbledhe n’tubë, herë tue e da 
largas. Ata t’ngratë i kishte shtrëngue uja e s’mujshin me gjetë kërkund shujtë. Zefit 
iu dhimtne e shkoi te e ama e i lypi nji copë bukë për me ia qitë zogjve. E ama t’iu 
pa zemrën e bardhë t’Zefit e puthi n’ballë e i dha nji copë bukë t’madhe. Zefi muer 
bukën e duel n’oborr, e aty ia grimcoi zogjve, t’cilët, tue pa bukën, e pranë cicirrimin 
e, fluturim, nganë mbas atyne dromcave. 

Zefi u knaq kah ata skieposhin dromcat e, për gjithë ditën, sa ngiati bora, i ngrini 
gromca atyne trumcakëve, që u msuene mbas tij e, porsa e shifshin tue dalë jashtë, 
ngjitshin me hangër. 

Zefi që pat zemren e dhimbshme n’fmimi edhe kur u rrit kje zemerbardhë e i mirë 
me gjithkend. 

Luigj Gurakuqi

- Edhe Luigj Gurakuqi është një shkrimtar që ka shkruar shumë tregime e vjersha 
për fëmijë. Por ndryshe nga Kostandin Kristoforidhi, ai i ka shkruar ato sipas 
gjuhës që flitej e shkruhej në qytetin Shkodrës e në Veri të Shqipërisë, pra, në 
gegërisht. 

- Nëse gjatë leximit të kësaj pjese ke hasur fjalë që nuk i kupton qartë, nënvizoji 
disa prej tyre dhe bisedo me mësuesen dhe me prindërit e tu për të mësuar 
kuptimin e tyre. 

43.   Sa gabime! Sa gabime! 

- Ku po shkon, moj zonja Fokë,
Me gjithë këtë tortë mbi kokë?
- Shkoj për drekë te dy patokë.

Pa shiko këtë luan,
Po ha gjellë me patëllxhan!
Thotë: “Jam vegjetarian”!

Krokodili, nëpër Vjosë,
Ç’po vallëzon me një bretkosë,
Veshur me fustan bojë rozë!

Ja dhe flutura krahë artë,
Nëpër lule poshtë e lart,
Mbledh nektar, të bëjë mjaltë!
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Sa gabime, sa gabime,
Paska poezia ime!...
Bëji ti ca korrigjime!

     Adelina Mamaqi

- Autorja e kësaj vjershe quhet Adelina Mamaqi. Ajo është një shkrimtare shumë 
e dashur për fëmijët e vegjël shqiptarë, për të cilët ka shkruar shumë libra të 
bukur. Në këtë vjershë ajo ka bërë me qëllim disa gabime në lidhje me kafshët, 
mënyrën se si ushqehen ato, si sillen apo ku jetojnë. Prandaj na fton që t’i 
gjejmë këto gabime e t’i korrigjojmë. 

- Lexo me vëmendje vjershën dhe shëno këtu poshtë se ku qëndron gabimi për 
secilën kafshë apo insekt:
Foka..................................................................................................................

 Luani................................................................................................................
 Krokodili..........................................................................................................
 Bretkosa...........................................................................................................
 Flutura..............................................................................................................

- Krijo edhe ti një vjershë të ngjashme, por duke përdorur kafshë 
të tjera dhe gabime të tjera. Tregojua prindërve dhe kërkoju të 
gjejnë gabimet në vjershën tënde:

Ku po shkon, moj zonja .......................,
Me gjithë këtë ..................... mbi kokë?
Shkoj për drekë te dy ..............................

Pa shiko këtë ...........................,
Po ha gjellë me ...................................!
Thotë: “Jam vegjetarian”!

................................., nëpër ...............................,
Ç’po vallëzon me një .........................................,
Veshur me ..................... bojë ..............................!

Ja dhe ............................. krahë artë,
Nëpër ............................. poshtë e lart,
Mbledh ........................., të bëjë .............................!
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Sa gabime, sa gabime,
Paska poezia ime!...
Bëji ti ca korrigjime!

44.   Qentë mendojnë se ne jemi lule

S’e di pse qentë
Njerëzit si lule i mendojnë
Përmes aromës
Edhe zotin e shtëpisë e dallojnë
Ofrohen me delikatesë
Thuajse do të na bien petalet
Na marrin aromë nga koka
Deri te sandalet.

Natyrisht i zoti i shtëpisë është trëndafili
Ndërsa zonja është zambaku
Kur vonon ta ushqejë qenin
Si gur e shqetëson meraku.

      Dije Demiri Frangu

- Cila është fjala që, sipas qenve, i bën njerëzit të ngjajnë me lulet në këtë vjershë?
Ngjyra
Forma
Aroma

- Nënvizo në tekst rastet kur përdoret kjo fjalë. 
- Gjej edhe disa sinonime (fjalë që kanë kuptim të ngjashëm me të) të kësaj 

fjale. Shkruaje edhe një herë vjershën duke e zëvendësuar fjalën a........... me 
sinonimin e saj, që ke gjetur.

........................................................

........................................................

.........................................................
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- Në vargjet: 
             Ofrohen me delikatesë
             Thuajse do të na bien petalet

  cila fjalë e tregon ngjashmërinë e njerëzve me lulet? 
- Në dy vargjet e para autorja thotë:
             S’e di pse qentë
             Njerëzit si lule i mendojnë.

Po ti a e di tani?

45.  Lejomëni të prezantohem: jam një qen

Më lejoni t’ju prezantohem? Quhem Brendon dhe vij nga Hungaria, nga një 
shtëpi e lashtë qensh pastorë. Vëllezërit e mi quhen Bela, Bratko e Benci. I kam 
humbur lidhjet me ta.

Për ne qentë kështu ndodh gjithmonë, i humbim lidhjet me njëri-tjetrin pas ndonjë 
jave nga lindja. Na ndajnë, na caktojnë nëpër shtëpi të reja, nëpër padronë të rinj me 
mjedise e aroma të reja. Nuk është edhe aq e lehtë t’i ndërrosh kaq shpejt zakonet, pa 
një, pa dy, po ne ia dalim të përshtatemi dhe, nëse gjithçka shkon mirë, zëmë vendet 
më të mira nëpër shtëpitë ku shkojmë të jetojmë. Kjo është e gjitha: nëse do të kesh 
jetë të këndshme, duhet të zësh vendet më të mira. Sot vendi më i mirë në shtëpi është 
stoli i gjerë në kopsht pranë portës kryesore, me një jastëk të butë sipër, ka pak hije 
e pak diell. Sot nuk vijnë vërdallë as ato mizat bezdisëse. Por ja, papritur hija bëhet 
më e madhe dhe më e errët dhe… Opaaa! Është afruar pa u ndier, sërish, me ngadalë 
dhe pastaj, fap, një kërcim dhe, ndërsa është ende në ajër ka nxjerrë kthetrat, drejt e 
në turirin tim…

Pse dreqin e kanë marrë këtë mace? Pse? Në fillim u tregova i sjellshëm me të, 
desha t’i jepja mirëseardhjen, doja ta nuhasja e ta lëpija…

Jutta Richter

- Si do të ishte tregimi nëse atë do ta kishte shkruar një mace? Vazhdoje ti.

Kur mbërrita në shtëpi gjeta edhe një qen, ai quhej Brendon…
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Punë me tekstin
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...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

46.   Një maçok i keq

Emrin e ka Hepzibah, ishte i keq nga natyra, e kalonte ditën duke dremitur nëpër 
shtëpi dhe hante shumë, po ta gjykoje nga pamja e tij prej bullafiqi. Atëkohë ishte 
më i madh se të gjithë ne. Një krijesë monstruoze, sytë me bisht, me një peliçe të 
kreshpëruar të zezë me pulla kafe, me dhëmbë të gjatë e të verdhë, që i dilnin jashtë 
buzës së poshtme, me putra të pajisura me kthetra, me të cilat na gërvishtte ne, kotelet 
e vogla.

Çdo mbrëmje, në orën e ushqimit, kishte për zakon të afrohej te ne me hapa 
lëkundës, për të inspektuar propozimet e shefit të kuzhinës, ngaqë e dinte mirë se, me 
siguri gabimisht, ndonjëherë na jepnin për të ngrënë diçka më të shijshme se buka e 
mbetur apo ndonjë kërc. Sa herë që ndodhte kjo, Hepzibahu të dërrmonte me grushte 
sa majtas djathtas, duke na marrë përpara me të shtyra derisa mbërrinte i pari te tasi 
i ushqimit. 

Alesandro Peronuzzi

- Shndërroje maçokun e keq në një kotele të vogël e të këndshme duke ndryshuar 
fjalët e nënvizuara me fjalë të tjera, me kuptim të kundërt me to.

Emrin ka Hepzibah, …………………….. nga natyra, e kalonte ditën 
…………. nëpër shtëpi dhe hante …........, po ta gjykoje nga pamja e tij 
prej …….......... Atëkohë ishte më ……….. se të gjithë ne. Një krijesë 
……….........., sytë me bisht, me një peliçe të kreshpëruar të zezë me pulla 
kafe, me …………………………….., që i dilnin jashtë buzës së poshtme, me 
………………………………………., me të cilat na ………….. ne, kotelet e 
vogla. 

Çdo mbrëmje, në orën e ushqimit, kishte për zakon të afrohej te ne me 
…………........, për të inspektuar propozimet e shefit të kuzhinës, ngaqë e dinte 
mirë se, me siguri gabimisht, ndonjëherë na jepnin për të ngrënë diçka më të 
shijshme se buka e mbetur apo ndonjë kërc. Sa herë që ndodhte kjo, Hepzibahu 
të ……………….......... sa majtas djathtas, duke ……………………......... 
derisa mbërrinte ……..... te tasi i ushqimit. 

Punë me tekstin
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47.   Gjirafa

Koka si pjepër,
sa plepi – qafa,
këmbët – si shtylla,
kjo është gjirafa.

Lëkura e gjirafës
plot pika-pika,
krejt si fustani
që e vesh Mrika.

Një gjirafë gome
kam parë në vitrinë,
por qafa e saj
deri n’tra s’mbërrin.

Gjirafa e vërtetë
që n’Afrikë jeton,
në shitoret tona
kurrë nuk banon.

     Mark Krasniqi

- Nga dallon gjirafa prej të gjitha kafshëve të tjera në botë? Është:
më e vogla,
më e gjata,
më e lehta,
më e rënda,
më e shkurtra.

- Cila nga pjesët e trupit të gjirafës është më e gjatë se e çdo kafshe tjetër?
Hunda
Bishti
Gjuha
Qafa

Kuptoj tekstin 
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- Më çfarë e krahason autori në vjershë qafën e saj? Përse? Nënvizoje në vjershë.
- A ka diçka në vjershë që është më e gjatë ose më e lartë se qafa e gjirafës? Cila 

është? Përse? Nënvizoje atë.

- Krahasoji pjesët e trupit të gjirafës me gjëra të tjera:
Koka si .......................................
Qafa si ........................................
Këmbët si ...................................
Lëkura si ....................................

- Përfytyro sikur je kacavjerrë në qafën e një gjirafe. Si do të 
dukej bota përreth prej andej?

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Kuriozitet për gjirafat

A e dini pse gjirafat janë si gjurmët e gishtave tanë, unike në 
botë? Sepse në botë s’gjen dot dy gjirafa që t’i kenë njësoj motivet 
e lëkurës. Figurat bojëkafe dhe vijat ngjyrë kremi ndryshojnë te 
çdo gjirafë. Këto motive të lëkurës i ndihmojnë ato të njësohen me 
vendet që kanë nuanca lara-lara për shkak të degëve me gjethe në 
pyjet me bar të Afrikës.

48.   Pylli qan për sorkadhen

Sorkadhen e zunë në çark një mbrëmje
Kur ngrihej pas fletëve ylli,
Natën me mall e me dhembje
Sorkadhen e re e kërkonte pylli.

Punë me tekstin
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Kur dita niste te fekse
Sa mbyllej syri i yllit,
Rënkonin drurët me vesë
Dhe s’ishte vesë! Ishin lotët e pyllit…

       Dritëro Agolli

- Po ti, a ke parë njerëz që përloten kur i merr malli për një njeri të dashur? 
- A nuk të ngjan edhe pylli në këtë vjershë si një njeri që ndien mall, trishtim dhe 

përlotet?
- Cila nga fjalët e shënuara më poshtë shpreh më mirë se çfarë ndien pylli për 

sorkadhen?
Krenari
Gëzim
Dashuri
Habi

- Gjej cilat janë fjalët që përdoren më shpesh në fund të vargjeve të vjershës. 
Nënvizoji ato.

- A e gjen dot përse? Bisedo edhe me mësuesen.

- Përshkruaj me fjalët e tua se si do të ndihet pylli kur sorkadhja 
e shpëtuar nga çarku të rikthehet aty.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

49.   Kafshët sot

Në Tokë jetojnë miliona lloje kafshësh të ndryshme dhe çdo lloj ka karakteristikat 
e veta. Për të lehtësuar studimin e mbi 10 milionë llojeve të ndryshme të tyre,

Kuptoj tekstin 
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shkencëtarët i kanë ndarë në pesë grupe: gjitarët, zvarranikët e amfibët, shpendët, 
insektet, peshqit. Sidoqoftë, këto janë thjesht emërtimet që njerëzit u kanë bërë 
kafshëve. Kushedi si e kanë ndarë mendjen kafshët të na quajnë ne njerëzve...?!

- Përfytyro sikur je një qenush. Si do të të ngjante ty një bebe e 
sapolindur? Me siguri si një këlysh pa dhëmbë, apo jo?

- Si na shohin shpendët ne njerëzve që nuk dimë fare të 
fluturojmë?

......................................................................................................................

- Po avionët që kemi ndërtuar ne njerëzit, si u duken?

......................................................................................................................

- Po peshqit, kur ti futesh me kamerdare në det dhe llapashitesh gjithë ditën në 
breg?

......................................................................................................................
- Po kur nuk e zhyt dot kokën më shumë se dy minuta?

......................................................................................................................

50.   Kuajt

Mendohet se kuajt jetonin dikur nëpër lëndinat e Polonisë deri në Mongoli, ndërsa 
sot kali si kafshë shtëpiake gjendet anembanë globit. Por kuajt e egër janë shumë 
më të paktë. Ata jetojnë kryesisht në Francë, në Spanjë dhe në disa zona të Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës dhe të Australisë. Kuajt e egër jetojnë kryesisht në kope. 
Kopetë përbëhen nga një kalë mashkull dhe shumë kuaj femra. Sot dihen rreth 300 
raca kuajsh që janë të ndryshëm si nga pamja, ashtu edhe nga përmasat. 

Pesha e një kali mund të jetë nga 300 kg deri në 2000 kg. Shqisat më të 
rëndësishme për kuajt janë shikimi dhe dëgjimi; kjo kuptohet edhe nga madhësia 
e syve dhe e veshëve. Bishti i kalit mund të arrijë deri në tokë dhe ai shërben për të 
larguar insektet nga trupi i tij. 

Njeriu filloi t’i zbusë këto kafshë rreth 5000 vjet më parë dhe i ka përdorur 
si kafshë pune, por edhe si mjet transporti. Sot kuajt përdoren edhe për aktivitete 
sportive si hipizmi apo edhe garat e shpejtësisë së kuajve.

Unë dhe teksti
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Kuriozitete për kuajt

1. Kuajt mund të flenë si të shtrirë, ashtu edhe në këmbë. 
2. Kuajt mund të bëjnë një vrap të shkurtër sapo lindin. 
3. Kuajt shtëpiakë mund të jetojnë mesatarisht rreth 25 vjet. 
4. Në shekullin e nëntëmbëdhjetë, një kalë jetoi 60 vjet. 
5. Kuajt kanë rreth 205 kocka në skeletin e tyre. 
6. Kuajt janë barngrënës. 
7. Kuajt mund të kalërojnë me shpejtësi rreth 40 km në orë. 
8. Shpejtësia rekord që arriti një kalë ishte 88 km në orë. 
9. Në të gjithë botën numërohen rreth 60 milionë kuaj.
10. Shkencëtarët mendojnë se kuajt janë zhvilluar rreth 50 milionë vjet më parë 

nga një krijesë shumë herë më e vogël se kuajt e sotëm. 
11. Ponët janë kuaj të vegjël.

Historia e mëposhtme është edhe në shqip, edhe në frëngjisht.
Kush prej jush lexon edhe frëngjisht, mund t’i krahasojë të dyja pjesët 
dhe të shohë, jo pa habi, se si gjuhët flasin ndryshe për të njëjtën gjë.

Edhe për kafshët dhe marrëdhënien tonë me to...

51.   Gara me kuaj 

Ishte një ditë e bukur qershori. Gara e madhe me kuaj ishte gati të fillonte. Kali 
Rozëbud shkëlqente nga pastërtia. Barbi e kishte larë e krehur me kujdes. 

– Jemi stërvitur shumë mirë Rosëbud, – i tha Barbi kalit, – prandaj duhet ta 
fitojmë garën. Rozëbudi tundi kokën në shenjë pohimi. 

Altoparlanti buçiti: Pjesëmarrësi i parë të futet në pistë! Ulur mbi shpinën e 
Rozëbudit, Barbi preku me thembra ijët e kalit dhe hyri në pistë. Skiperi, e mbështetur 
te kangjellat shikonte garën. – Paçi fat! – thirri ajo.

Kur drejtuesi i garës thirri: “Me vrap!”, Rozëbudi u nis me të katra në pistë. 
Drejtuesi i garës dhe komanda të ndryshme. Barbi dhe Rozëbudi kryen çdo gjë në 
mënyrë të përkryer. 

Pjesëmarrësja e dytë në garë ishte një vajzë që quhej Linda. 
Pas Lindës konkurruan dhe kalorësit e tjerë me përvojë. Në fund të garës, drejtuesi 

shpalli rezultatet. Barbi arriti rezultatin më të mirë, po ashtu edhe Linda. Të dyja 
fituan çmimin e parë.



157

– Urime, – u tha drejtuesi i garës, – Barbi dhe Linda fitojnë nga një kordele blu 
dhe nga një kupë argjendi. 

– Të lumtë Barbi, – thirri Skiperi. – Sa dëshirë kam ta ngas kalin ashtu si e nget ti!
– Në qoftë se stërvitesh çdo ditë, do t’ia arrish qëllimit, – i tha Barbi motrës së 

vogël. 
Altoparlanti buçiti përsëri: “Të përgatiten kalorësit e vegjël!” – Më erdhi radha! 

– tha Skiperi e shqetësuar. 
Skiperi dhe kali i saj Deizi u futën në pistë. 
– Deizi, nëse do të paraqitemi mirë, do të fitojmë edhe ne një çmim – i pëshpëriti 

Skiperi kalit të saj. 
Papritur, Deizi i shqetësuar nga spektatorët dhe kuajt e tjerë, u hodh përpjetë. 
– Ya! – thirri Skiperi duke tërhequr frerët me forcë. Deizi hingëlliu i nervozuar. 

Sa më shumë përpiqej Skiperi ta qetësonte, aq më tepër nervozohej Deizi. 
Atë çast, një rreze dielli vezulloi mbi kupën e argjendtë dhe reflektoi drejt e në 

sytë e Deizit. Kali i shqetësuar tërhoqi kokën me forcë. Pastaj, kërceu si shigjetë mbi 
kangjella dhe doli nga pista. 

– Oh, jo! – thirri Barbi e shqetësuar. 
Barbi kërceu pa humbur kohë mbi Rozëbudin dhe e ndoqi pas. 
– Më shpejt, më shpejt! – thërriste Barbi duke nxitur Rozëbudin. – Duhet të 

arrijmë Deizin dhe Skiperin. 
Që të shkurtonte rrugën, Barbi e ngau kalin drejt një muri guri. Rozëbudi e 

kapërceu me lehtësi. 
“Rozëbudi dhe unë jemi stërvitur shumë mirë”, mendoi Barbi e ngazëllyer. “Ne 

jemi vërtet një skuadër e shkëlqyer”. […]
– Jepi Rosëbud. Edhe pak dhe i arritëm, – i tha Barbi kalit. Barbi u përkul të kapte 

frerët e Deizit, por nuk mundi. Barbi e provi përsëri. Kësaj here ia arriti qëllimit.
Ajo tërhoqi frerët, Deizi ndaloi. 
– A je mirë? – e pyeti barbi Skiperin kur zbritën nga kuajt. Skiepri pohoi me kokë. 
– Pse ndodhi kështu? – pyeti Skiperi Barbin. 
– Kuajt tremben njëlloj si njerëzit, – iu përgjigj Barbi, – por ata nuk mund të 

flasin. Gjithçka që mund të bënte Deizi ishte të vraponte. [...]

Kalorësja Barbi

La course de chevaux

C’était un beau jour se Juin. La grande épreuve allait juste commencer. Rosebude 
était tout brillant de propreté. Barbie l’avait lavé et coiffé soigneusement. 

– Nous nous sommes entraînés dur, Rosebude, – dit Barbie à son cheval, – et 
nous devons donc gagner la course. Rosebude hocha la tête en signe d’approbation. 

Le haut-parleur cria : – Premier participant en piste ! A cheval sur le dos de 
Rosebude, Barbie toucha les hanches du cheval de ses talons et entra en piste. Skipper, 
appuyée contre les grilles, les suivait des yeux. – Bonne chance ! – cria-t-elle. 
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Lorsque le juge cria : – « Courez ! », Rosebude partit ventre à terre autour de la 
piste. Le juge donna divers commandements. Barbie et Rosebude les accomplirent 
parfaitement. La deuxième participante était une fille qui s’appelait Linda. 

Après Linda participèrent les autres cavaliers experts. A la fin de la compétition, 
le juge communiqua les résultats. Barbie avait le meilleur score, Linda aussi. Elles 
gagnèrent le premier prix tout les deux. – Félicitation, – dit le juge, – Barbie et Linda 
gagnèrent chacune un ruban bleu et une coupe d’argent. 

– Bravo Barbie, – cria Skipper. – Comme j’aimerais faire du cheval comme toi ! – 
Si tu t’entraînes tous les jours, tu pourras y arriver, – répondit Barbie à sa petite sœur. 
Le haut-parleur cria de nouveau : « Les cavalier débutants se préparent à  entrer en 
piste ! » – C’est mon tour ! – dit Skipper toute inquiète. 

– Skipper et son cheval Daisy entrèrent en piste. 
– Daisy, si nous nous présentons bien, nous pouvons gagner un prix, nous aussi, 

– chuchota Skipper à l’oreille de son cheval. 
Soudain, Daisy gêné par la présence des spectateurs et des autres chevaux, se 

cabra. 
– Hoa ! – cria Skipper en freinant très fort. Daisy hennit excité. Plus Skipper 

essayait de le calmer, plus il devenait nerveux. 
A ce moment-là, un rayon de soleil scintilla sur la coupe d’argent et se réfléchit 

droit sur les yeux de Daisy. Le cheval dressa la tête aveuglé par le rayon scintillant. Il 
sauta sur les grilles, tel que la foudre, et sortit de la piste. 

– Oh, non ! – cria Barbie effrayée.
Barbie se précipita immédiatement sur le dos de Rosebude et partit à leur 

poursuite. 
– Plus vite, plus vite ! – criait Barbie tout en encourageant Rosebude. – On doit 

absolument attraper Daisy et Skipper. 
Affin de raccourcir le chemin, Barbie conduit le cheval du côté d’un mur de 

pierre. Rosebude le franchit facilement. « Rosebude et moi, on s’est entraînés très 
bien » pensa Barbie exultée,  « nous formons une équipe vraiment super ! » […]

– Allez Rosebude, encore un tout petit peu et nous y sommes, – lui dit Barbie. 
Elle se pencha pour attraper les brides de Daisy, mais il lui fut impossible. Barbie 
essaya de nouveau, et cette fois-ci, elle y arriva. 

Elle donna un coup de freins. Daisy s’arrêta. 
– Tu vas bien? – demanda Barbie à Skipper lorsqu’elles descendirent du cheval. 

Skipper fit un signe de tête pour dire bien. 
– Qu’est-ce qui s’est passé ? – demanda Skipper.
– Les chevaux s’effrayent aussi bien que les hommes, répondit Barbie, - mais ils 

n’arrivent pas à parler. Tout ce que Daisy pouvait faire pour exprimer sa peur fut de 
courir. […]

Chevalier Barbie
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Fëmijët, libri
dhe artet
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FËMIJËT DHE LIBRAT

1.   Kënga e abetares

Abetare, abetare,
Sillma diellin në dritare!

Lehtë, lehtë e bukur, bukur,
Dora ime, sa e lumtur,
Hap një faqe kthen një fletë
Nëpër shkronja – bota vetë.

Rrjedh në fjalë plot kumbim,
Gjuhë e lashtë e vendit tim.

Me ty mendjen lartësoj,
Me ty zemrën e gëzoj,
Bëhem zog e fluturoj.

Abetare, abetare,
Ti je dielli në dritare.

      Xhevair Spahiu

- Në vjershën që sapo lexove, autori në fillim i kërkon abetares t’ia sjellë 
diellin në dritare. Po në vargun e fundit, pse thotë: “Ti je dielli në dritare”?

- Si e kupton vargun: “Nëpër shkronja – bota vetë”?
- Lexoji edhe një herë vargjet:

Me ty mendjen lartësoj,
Me ty zemrën e gëzoj,
Bëhem zog e fluturoj.

- Për çfarë e ka fjalën autori kur thotë “me ty”?
- Si e kupton secilin prej vargjeve:
Përse abetarja të lartëson mendjen?
Përse ta gëzon zemrën?
Përse bëhesh zog e fluturon pasi e mbaron abetaren?

Kuptoj tekstin 
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2.   Miushi në bibliotekë

Dhe miushit seç iu tek,
shkon te një bibliotekë.
Në banak zonjës i flet:
– Nëm një libër a gazetë!

U ngrys zonja në fytyrë.
– O miush. Gabim ke hyrë.
pasi librat ti, – i tha, –
s’i lexon, porse i ha!…

      Ferit Lamaj

- Pse u ngrys në fytyrë zonja që jepte librat në bibliotekë? Gjej vargjet që japin 
përgjigjen e kësaj pyetjeje.

- Po ta zëvendësosh fjalën miush me fjalën maçok, a do të ketë të njëjtin kuptim 
vjersha?

- Ju keni mësuar në shkollë që miushi është një kafshë që bën pjesë në familjen 
e brejtësve. A njeh ndonjë brejtës tjetër, të ngjashëm me miushin, që ka shumë 
qejf t’i hajë librat?

3.   Të rrëfesh përralla si Musine Kokalari

Rrëfimi i përrallave ka diçka magjike; edhe kur i shkruan ato. Ngjan sikur grimcat 
e kësaj magjie mbërrijnë në shpirtin e çdo fëmije që i lexon dhe e marrin për pak çaste 
me vete në botët e tjera, që ai as nuk e di se ekzistojnë. Ja, provojeni vetë...

– E bukura e dheut

Flakë e madhe në oxhak. Kër... kër bënin drutë që digjeshin, dhe nipërit e mbesa 
pritnin me gojë hapët që të dëgjonin përrallën.

Nënua plakë, me leshra të bardha si dëbora që bie në dimër, me syze majë hundës, 
e nisi kështu:

Kuptoj tekstin 
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“Na qe, mos na qe, na qenë tri motra, njëra m’e bukur se tjetra. Një ditë ishin ulur 
në fund të kopshtit ndënë degët e shegës. Me punë në dorë e kokë më kokë flitnin me 
njëra-tjetrën dhe nuk dëgjonin nëse shkonte njeri udhës.

Trakër-trukër bënin këmbët e kalit. Djal’ i mbretit, princi i bukur që shkëlqente 
si dielli, e mbante nga kapistra. Ky iu afrua murit dhe dëgjoi zëra grash. Mbajti kalin 
dhe vuri veshin: 

– Sikur unë të marr për burrë djalin e mbretit, – tha motra e madhe, – me duart e 
mia do të bëj kaq shumë pëlhurë, sa të vesh gjithë ushtarët. 

– Edhe unë, sikur të marr për burrë djalin e mbretit, – shtoi motra e dytë, – me 
duart e mia do të gatuaj një bukë kaq të madhe, sa të hanë e ngopen gjithë ushtarët.

– Unë, – tha motra e vogël, – sikur të marr për burrë djalin e mbretit, në krye të 
motit do t’i bëj një djalë dhe një vajzë me yll në ballë e me hënzë ndënë sqetull.

Djali i mbretit i dëgjoi fjalët e të tri motrave. Largohet dhe vetë në pallat të vet. 
Flet me babanë dhe i thotë:

– Dua të martohem me motrën e madhe. 
Ndenji pak pa folur nënua.
– Po pastaj, – e pyeti mbesa e vogël, se s’i durohej asaj. 

Dhe nënua e nisi fjalën ku e kishte lënë...

Por ndryshe nga nënua plakë, unë Musinea, po e ndërpres përrallën këtu, që ju ta 
zbuloni vetë magjinë, kur të lexoni librin që shkrova netëve të gjata të dimrit për ju...

Persida Asllani

- Kush po e tregon këtë përrallë?
- Kush po e dëgjon përrallën?
- Pasi në pjesën që sapo lexove të gjesh premtimet e tri motrave, shkruaji më 

poshtë:

Motra e madhe:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Motra e dytë: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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Motra e vogël:
............................................................................................................................
............................................................................................................................

- Po ti, cilën motër do të kishe zgjedhur po të ishe si princi?

- Si do ta vazhdoje përrallën. Para se ta shkruash vijimin, kujtohu 
që ajo e ka titullin “E bukura e dheut”.

4.   Një libër? Po, faleminderit!

Marini nuk e kishte shumë qejf të lexuarit. Një ditë, mësuesja e ftoi të zgjidhte një 
libër nga biblioteka e klasës. Marini zgjodhi librin më të hollë, me më shumë figura 
dhe me shkronja më “të mëdha”. Pastaj e futi në çantë duke u ankuar nëpër dhëmbë:

– Ja dhe një detyrë tjetër! Gjithë e diela pasdite do të më kalojë duke lexuar librin.
Të dielën pasdite nxori librin nga çanta. U ul në tavolinë, por... nuk ishte rehat. U 

ul në divan, por... nuk gjeti pozicionin e duhur. 
Atëherë u shtri mbi tapet dhe, më në fund, nisi të lexonte. Pas dy-tre rreshtash e 

ndjeu se u gjend në një vend të mrekullueshëm, përpara një kështjelle me mijëra roje 
të armatosura. Ai ishte mbi një kalë të bukur, i veshur me një armaturë që shkëlqente. 

Pas faqes tjetër u gjend brenda në kështjellë, në sallën e mbretit. Menjëherë e 
nderoi mbretin duke u përulur, dhe pastaj përshëndeti mbretëreshën dhe princeshën 
flokartë. Sa e bukur ishte!

Dhe, fjalë pas fjale, rresht pas rreshti, faqe pas faqeje, ai filloi të kryente heroizma. 
– Marin, o Marin, nuk dëgjon? Kam disa herë që të thërras. Hajde, se kam shtruar 

darkën! – i foli mami. 
Marini mbylli librin duke folur me vete:
“Të lexosh një libër nuk qenka detyrë. Asnjëherë nuk jam kënaqur kaq shumë.”

E. Mordan

- A e gjen dot se çfarë lloj libri po lexonte Marini?
- Nënvizoje pjesën e tekstit që tregon të dhëna për llojin e librit.
- Pse nuk e dëgjon Marini mamanë që po e thërret?
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- Sipas teje, a do të shkojë ai përsëri në bibliotekë për të marrë një libër tjetër, 
pasi ta mbarojë këtë që po lexon?

- Çfarë libri do të merrje ti po të ishe në vend të Marinit?
- A të ka ndodhur edhe ty me librat siç i ka ndodhur Marinit, apo 

akoma e quan detyrë t’i lexosh?
- Nga të gjithë librat që ke lexuar, si detyrë apo për kënaqësinë 

tënde, cili është ai që të ka pëlqyer më shumë. 

                                             Aktivitet
- Bëni një panair të vogël libri ku secili nxënës të sjellë librin e tij të 

preferuar.
- Shkëmbeni me njëri-tjetrin librat tuaj të preferuar. Në fund të javës së 

mësimit, shkëmbejini librat me një nxënës tjetër, derisa të keni lexuar të 
gjithë librat e preferuar të njëri-tjetrit. Deri në fund të vitit shkollor duhet 
t’i keni mbaruar, prandaj keni mundësi të diskutoni me njëri-tjetrin edhe 
një herë për të kuptuar a janë po ata libra që ishin në fillim të preferuarit 
tuaj apo, pasi keni lexuar edhe shumë të tjerë, keni ndërruar mendje.

5.   Matilda

Pasditen kur i ati s’deshi t’i blinte një libër, Matilda mori rrugën fillikat drejt 
bibliotekës së qytezës. Me të mbërritur iu prezantua bibliotekares, zonjëzës Felps, 
dhe e pyeti nëse mund të ulej aty një copë herë e të lexonte një libër. Zonjëza Felps, 
e shastisur disi që shihte një picirruke të pashoqëruar nga prindërit, iu përgjigj 
prapëseprapë se ishte e mirëpritur.

– Ju lutem, ku gjenden librat për fëmijë? – pyeti Matilda.
– Ndodhen atje, në raftet e poshtme, – iu përgjigj zonjëza Felps. – Ke dëshirë të 

të ndihmoj të gjesh një libër të bukur plot me figura?
– Jo, faleminderit! Jam e sigurt se ia dal mbanë vetë, – ia priti Matilda.
Qysh prej atij hopi, teksa e ëma merrte arratinë drejt bingos, çdo pasdite Matilda 

rendte drejt bibliotekës. Udha zgjaste veçse dhjetë minuta e mandej, ulur qetë-qetë 
në një qoshkë, ajo përpinte njërin pas tjetrit gjithfarë librash për nja dy orë të mira.

Kur s’i mbeti më as edhe një libër fëmijësh në bibliotekë pa lexuar, Matilda nisi 
ta hidhte vështrimin gjetkë, në kërkim të diçkaje tjetër. 

Zonjëza Felps, që në ato pak javë e kish kundruar tërë admirim, kësaj here u ngrit 
nga tryeza e punës dhe iu avit:
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– A mund të të ndihmoj, Matilda? – e pyeti. 
– Po pyesja veten ç’mund të lexoja tanimë. Ua nxora fundin tërë librave për 

fëmijë, – ia priti Matilda.
– Ma do mendja që ke parë ilustrimet? 
– Sigurisht, por edhe librat i kam lexuar që të gjithë. 
Zonjëza Felps, e gjatë dhe hijerëndë, i uli sytë drejt Matildës, e cila po ashtu ai 

ktheu vështrimin.
– Mendoj se disa ishin shumë të dobët, – tha Matilda, – por disa të tjerë ishin të 

mrekullueshëm. Më shumë nga të gjithë më pëlqeu “Kopshti i fshehtë”. Ishte plot e 
përplot me mistere. Misteri i dhomës pas derës së mbyllur dhe misteri i kopshtit pas 
murit të madh. 

Zonjëza Felps shtangu. – Sa vjeç je tamam-tamam, Matilda? – e pyeti.
– Katër vjeç e tre muaj, – iu përgjigj Matilda. 
Zonjëza Felps u shastis sa s’thuhet, por nuk e dha veten.
– Ç’lloj librash do të doje të lexoje tani? – e pyeti.
– Do të doja të lexoja ndonjë libër të mirë nga ata që lexojnë të rriturit. Ndonjë 

libër të famshëm, por s’i di emrat e autorëve. 
Zonjëza Felps u hodhi një vështrim të ngeshëm rafteve. Ajo njëmend s’e 

kishte idenë ç’të zinte me dorë. “Si mund të zgjedhësh një libër të famshëm për të 
rritur për t’ia dhënë ta lexojë një vajze katërvjeçare?”, pyeti veten zonjëza Felps. 
Fillimisht mendoi që të përzgjidhte një roman adoleshentësh, nga ata për shkollaret 
pesëmbëdhjetëvjeçare, por çuditërisht e zuri veten tek ecte në mënyrë të pavetëdijshme 
përtej raftit të tyre. 

– Pa shikoje njëherë këtë. Është shumë i famshëm dhe shumë i mirë. Nëse është 
ca i gjatë për ty, më thuaj, dhe atëherë të gjej diçka më të shkurtër e më të thjeshtë. 

– “Shpresa të mëdha”, – lexoi Matilda, – nga Çarls Dikens (Charles Dickens). Do 
të ma kishte ënda ta lexoja.

– Po luaj nga mendtë e kokës, – tha me vete zonjëza Felps, ndërsa iu drejtua 
Matildës:

– Sigurisht që mund ta lexosh. [...]

Roald Dahl

- Pse çuditet zonjëza Felps kur Matilda vjen për herë të parë në bibliotekë? Gjej 
me cilat fjalë përshkruhet në tekst habia e saj dhe nënvizoji ato.

- Po më pas, përse çuditet sërish zonjëza Felps? Për çfarë e pyet ajo Matildën që e 
habit aq shumë? Gjeji në tekst fjalitë që e tregojnë këtë habi të dytë të zonjëzës 
Felps dhe nënvizoji ato.
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- A e ke lexuar në ndonjë gjuhë tjetër librin “Matilda”? Nëse 
po, gjeje në gjuhën që e ke lexuar këtë pjesë dhe krahasoje me 
pjesën shqip që sapo lexove.

- Libri i famshëm “Matilda” është bërë edhe film. A e ke parë atë?
- Nëse po, si të duket Matilda? A është ajo që ti kishe menduar kur e lexove këtë 

pjesë? Po zonja Felps?

6.   Një tregim i shkruar mirë

Një tregim mund të shkruhet mirë, nëse zbatojmë këto gjashtë porosi. Vëreni tabelën.

SFONDI 
(i kuq)

NJË NGJARJE 
FILLESTARE

(blu)

PËRGJIGJJA E 
BRENDSHME

(e gjelbër)

PËRPJEKJA
(portokalli)

PASOJA
(e verdhë)

REAGIMI
(rozë)

paraqit 
personazhin 
kryesor 
(protagonistin), 
vendin dhe 
kohën kur 
zhvillohet 
veprimi

ndodh diçka 
që bën të fillojë 
historia

çfarë mendon të 
bëjë personazhi 
në lidhje me atë 
që ka ndodhur

protagonisti 
fillon të 
realizojë 
planin e tij

çfarë bën 
protagonisti 
më pas

si përfundon 
ngjarja dhe 
çfarë mendon 
protagonisti

Lexo tregimin e mëposhtëm dhe ndaje në gjashtë kategoritë e tabelës së mësipërme, 
duke ngjyrosur secilën kategori me ngjyrën përkatëse.

Lopa dhe qumështi

Një fermer kishte një lopë që i jepte çdo ditë një kovë me qumësht. Një ditë, 
fermeri mendoi se mund të ftonte disa miq në shtëpinë e vet. Që të kishte qumësht 
të mjaftueshëm për t’u ofruar miqve, ai mendoi të mos e milte lopën për dhjetë ditë 
rresht.

Veproi kështu ngaqë mendonte se ditën e dhjetë, kur ta milte lopën, do të merrte 
dhjetë kova me qumësht. Por, kur e moli lopën, ajo i dha më pak qumësht se zakonisht, 
po më të trashë e më të thartë.

Fermeri u mërzit shumë.
L. Tolstoi, “Kafshët protagoniste”
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7.   Titulli i saktë

Lexo me vëmendje fillimet e këtyre katër historive dhe pastaj vendosi secilës 
titullin që i shkon më shumë, duke zgjedhur prej titujve të mëposhtëm:

POPULLI I DETIT     TOPI I BURGOSUR
KTHEHEMI NË SHKOLLË    YLLI QË BIE

………………………………………………...………………………………….......

Në një fshat jetojnë Sara dhe Eriku, një çift të sapomartuarish. Një natë, ndërsa 
po vrojtonin qiellin, shohin një yll që po binte.

Eriku i thotë Sarës:
– Shpejt, mendo një dëshirë, po mos e thuaj se pastaj nuk realizohet.

……………………………………………………………...…………………….......
Larg, në det të hapur, uji i detit është i kaltër si petalet e lulemisrit dhe i tejdukshëm 

si një kristal i pastër, por është shumë i thellë, kaq i thellë sa një amforë nuk mund ta 
takojë kurrë fundin e tij. Për të mbërritur deri aty duhet të vendosim disa shtëpi njëra 
mbi tjetrën. Pikërisht aty jetojnë gjallesat detare. 
…………………………………………...……………………………………….......

Pushimet mbaruan. Sot fillon shkolla. Misheli është e gëzuar pasi do të luajë 
sërish me shokët e vet. Prindërit i kanë blerë një çantë të re. Brenda ka futur një top, 
dy fletore, një litar për të kërcyer, librin e matematikës, një kukull, dy byzylykë, një 
kuti me unaza, një lepurush prej pelushi dhe një vizore të vogël.
………………...………………………………………………………………….......

Ata të së tretës C takoheshin çdo pasdite për të luajtur. Në fakt, jo të gjithë, po 
vetëm ata që ishin pranuar në skuadër, siç e quante Mara, kryetarja e grupit. Çdo ditë 
luanin nga një lojë të re dhe e përsërisnin me orë të tëra derisa ta luanin në mënyrë të 
përsosur. 

– Luajmë me të burgosur? – pyeti Ebi, një e ardhur rishtas në skuadër. 
– Çfarë loje është kjo? – e pyetën të tjerët.
– Marrim një top dhe vihemi të gjithë në rreth, me përjashtim të njërit…

Zbulimi i Kamilës

1. Lexoje dhe shkruaje vetë fundin e historisë.
Kamila është vetëm në shtëpi dhe, ndërsa po lexon, dëgjon një zhurmë të 

çuditshme që vjen nga dera e hyrjes. 
Ngrihet dhe i afrohet portës disi e frikësuar. E hap dhe sheh jashtë: 
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SHEH

Një zonjë të moshuar që mban disa 
çanta të mëdha

Një burrë të veshur në mënyrë shumë 
elegante

Kush ishte? Ç’kërkonte atje? Çfarë 
ndodh? Si mbyllet historia? 

Kush ishte? Ç’kërkonte atje? Çfarë ndodh? 
Si mbyllet historia?

  MBYLLJA QË SHËMBËLLEN SI E VËRTETË  MBYLLJA FANTASTIKE
………………………………………….  ………………………………………........

………………………………………….  …………………………………………....

………………………………………….  …………………………………………....

………………………………………….  …………………………………………....

NJERIU DHE ARTET

8.   Lapsi magjik

Lapsi im, sa çudi,
bën një pikë, bën një vijë, 
bën një hundë, bën një sy,
bën një dorë e bën një tjetër,
një njeri krijon në letër.

Pyet lapsi:
– Ç’kërkon tjetër?

– Një arush dhe një ketër,
doemos dhe zonjën dhelpër.

Lapsi im, sa çudi,
kush ta dha këtë magji?

      Nexhati Tafa
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- Përse çuditet autori i vjershës në vargun e parë me lapsin e tij?
- Renditi më poshtë të gjitha gjërat që lapsi vizaton në letër:

1. ........................
2. ........................
3. ........................
4. ........................
5. ........................
6. ........................
7. ........................
8. ........................
9. ........................

- Pasi t’i rendisësh gjërat që lapsi ka vizatuar, mendo për vështirësinë që ato 
kanë. A janë renditur nga më e lehta te më e vështira për t’u vizatuar, apo jo?

- Vendosi fjalët e gjërave që ka vizatuar lapsi sipas grupeve të mëposhtme:

     Kafshë        Pjesë të trupit të njeriut    Pjesë vizatimi
.........................  .........................  .........................
.........................  .........................  .........................
.........................  .........................  .........................
......................... . ........................  .........................

9.   Fantazi

Diellit që rri mbi det
Po t’i bësh
Dy këmbë,
një sqep,
a nuk ngjan porsi lejlek?
Ja tani si gjuan peshk!

Lërë librin, picirruk,
Merr një laps edhe ca ngjyra,
Bëj një rreth porsi fytyra. 
Mbi një letër, mbi një fletë
Bëji diellit një portret. 
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Hënës që rri na vështron
dhe nga qielli nis buzëqeshje
po t’i bësh
një trung,
ca gjethe,
a nuk ngjan porsi limon? 

Lëre librin picirruk,
Merr një laps, merr dhe një fletë,
Bëj një trung, bëj dhe ca gjethe. 
Bëji hënës një portret,
Që ta kesh kujtim për vete. 

      Arian Leka

- Të kujtohet kur ke qenë me pushime në bregdetin shqiptar? Detet e Shqipërisë, 
deti Adriatik dhe deti Jon, gjenden që të dy në perëndim të saj, pra, andej nga 
perëndon dielli. Me siguri edhe ti ke qenë duke notuar kur dielli po perëndonte 
në det. E mban mend pamjen e diellit në atë çast? Me këtë pamje në mendje 
përpiqu të shpjegosh kuptimin e vargut: “Ja tani si gjuan peshk!”.

- Përpiqu të gjesh pse autori e krahason hënën me limonin? Cila pjesë e limonit 
mendon se e krijon ngjashmërinë me hënën: ngjyra, forma apo shija?

- Duke iu bindur urdhrave të autorit, merr vërtet një laps dhe 
përpiqu të vizatosh atë që kërkon ai.

10.   Konkursi i zërave të bukur

Ndoshta fajin e kishte akullorja ose uji i ftohtë i burimit, këtë askush nuk e dinte 
saktë; e sigurt ishte se Bilbili qe ngjirur e nuk këndonte dot; dhe, kur ngjiret një bilbil, 
edhe i vogël qoftë ai, bilbili ynë, do kohë që ta marrë veten. Bilbili u ngjir vërtet pa 
dashje, por hapi shumë punë. Kush do të këndonte mbrëmjen e Vitit të Ri dhe për 
mbylljen e semestrit të parë? Askush... Aha... kjo nuk vete, nuk vete fare që në një 
mbrëmje të tillë të mos këndojë askush. U ftuan shumë të vinin e të provonin
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zërin te “Lëndina e luleve” dhe kandidatët nuk munguan të dyndeshin. Mbase është e 
çuditshme, por sa për e vërtetë, është e vërtetë, sido që ta kesh zërin tënd, ai të duket 
i bukur. Kur erdhi Bilbili me Cinxërin, lëndina gumëzhinte. Ca kishin ardhur për të 
provuar, ca për të dëgjuar, domosdo kishte dhe nga ata që donin të argëtoheshin, si 
puna e Merimangës. Bilbili i vuri përpara Cinxërit fletën me nota dhe vetë u ul mbi 
një trung të prerë si pastësy.

– Kush do të vijë i pari? – pyeti Bilbili. 
Në “Lëndinën e luleve”, që nesër mund të quhet edhe “Lëndina e zërave të 

bukur”, për një çast ra heshtja. E para doli...

Gaqo Bushaka

- Disa fjalë në këtë pjesë të duken të vështira. Mendoj se disa prej tyre janë:
Semestër – është një fjalë që përdoret shumë për të treguar se viti shkollor ndahet 

në dy pjesë: pjesa e parë (semestri i parë) është deri kur fëmijët marrin pushimet 
e dimrit, për Krishtlindje e Vit të Ri; semestri i dytë mbaron kur fëmijët marrin 
pushimet e verës. 

- Nënvizo në tekst fjalët që tregojnë emrat e shpendëve dhe insekteve të pyllit. 
- Pse do të ndërronte emri i lëndinës, nga “Lëndina e luleve” në “Lëndina e 

zërave të bukur”?

- Po të ishe ti konkurrent në këtë garë, me cilën këngë do të 
paraqiteshe para Bilbilit?
...................................................................................................

- Vijoje historinë duke treguar se cila nga kafshët e pyllit e ka zërin më të bukur...
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

11.   Vizatimet e çmendura

Lodolinda është një vogëlushe, që veç ta shohësh sa bukur vizaton. Kur është e 
kënaqur, vizaton fluturat e qiellit duke puthur tulipanët e kuq dhe të verdhë. Kur është 
e zemëruar, vizaton shelgje lotuese nën dritën e hënës. Kur inatoset shumë e kërkon të 
thyejë gjithçka, vizaton një anije piratësh, që godet me gjyle topi një kullë buzë detit e
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që e ndan më dysh, si kallam. Kur bëhet e urtë manare, vizaton shelegë duke kullotur 
mes lulelakrave. E kur bëhet e urtë, e urtë fare, vizaton shelegë hipur mbi patina me 
rrota, që rrëshqasin pa u lodhur hiç nga njëra lulelakër të tjetra.

Kur Lodolinda ia nis një vizatimi me spërdredhje e rrumbullakosje, nuk dihet se 
ku do të dalë, te një re, dele apo lulelakër.

Italo Kalvino

- Pjesa që sapo lexove është krijuar e gjitha duke bashkuar dy elemente: një 
emocion që ndien Lodolinda dhe një vizatim që ajo bën kur ndihet ashtu. Gjeji 
dhe shkruaji të gjitha emocionet e Lodolindës, që jepen në këtë pjesë:

e kënaqur
e zem…………..
………………...
………………...
………………...

- Çfarë vizaton ajo kur është e kënaqur? ……………………………….........
- Po kur është e zemëruar?....................................................................................
- Po kur është e inatosur?………………………………………………..............
- Po kur bëhet e ……….. si manare?....................................................................
- Po kur bëhet e ……… fare? …………………………………………..............
- Përse mendon se autori i quan të çmendura vizatimet e Lodolindës?

- Po ti çfarë bën kur je i/e kënaqur? Po i/e zemëruar?
- Nëse do të vizatoje edhe ti, çfarë do të vizatoje po të ishe i/e 

inatosur?

Kuriozitete
Arti
Njerëzit e parë kanë pikturuar figura kafshësh në mure shpellash prej më shumë 

se 15 000 vjetësh. Mendohet se arti i hershëm është krijuar për praktikat rituale që 
lidheshin me gjuetinë ose me adhurimin hyjnor. Që nga ajo kohë, njerëzit kudo kanë 
krijuar lloj-lloj veprash në pikturë, skulpturë, gdhendje e qeramikë, të cilat i quajmë 
vepra arti. 

Ou!
Disa penela pikture janë tejet të hollë, vetëm me një ose dy qime. Piktorët 

përdorin lupa zmadhuese për të parë se ç’po nxjerrin nga dora me to!
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12.   Violina

Në koncert një kanarinë
Luante në violinë:
Shtraus, Verdi, Paganini...

Zoti buf, përtypthi thotë:
– Ka tri orë, s’e sharron dot!

      Ferid Lamaj

- Vjersha që sapo lexove tregon se si dy personazhet tona e përjetojnë ndryshe 
muzikën:
Kanarina është zgjedhur nga autori të jetë ajo që i bie violinës. Përse mendon 
se autori e ka bërë këtë zgjedhje? Çfarë mund ta lidhë kanarinën me muzikën?
Bufi është spektatori i koncertit, por ai duket se nuk e pëlqen. Gjeje në vjershë 
dhe nënvizoje vargun që na tregon se si bufi nuk po e pëlqen koncertin me 
violinë të kanarinës. 

- Çfarë kuptimi ka në vjershë fjala “përtypthi”?
- Po fjala “sharroj” me cilin veprim të kanarinës lidhet?

13.   Himni i lumturisë

Një herë e një kohë ishte një kompleks me shtatë instrumente muzikore: një piano, 
një violinë, një kitarë, një flaut, një saksofon, një klarinetë dhe një bateri. Jetonin bashkë 
në të njëjtën shtëpi, por nuk shkonin fare mirë me njëri-tjetrin. Ishin të gjithë shumë 
krenarë sa mendonin secili se ishin mbretërit e të gjitha instrumenteve muzikore dhe 
se nuk kishin aspak nevojë për njëri-tjetrin. Jo vetëm kaq, po çdonjëri dëshironte të 
luante ato melodi që i pëlqenin dhe askush nuk donte të ndiqte partiturat muzikore. Të 
gjithë njëzëri mendonin se ndjekja e partiturës ishte dhunim i patolerueshëm i lirisë 
së tyre shprehëse. Sapo ngriheshin në mëngjes, secili instrument fillonte të tingëllonte 
meloditë e veta lirshëm dhe, për t’ua kaluar të tjerëve, përdorte tonet më të forta e më 
të larta. Rezultati: një tmerr i vërtetë zhurmash kaotike.

Një natë, bateria nuk po vinte dot gjumë në sy prej shqetësimit të gjithë ditës nga 
zhurmat dhe, për të kaluar kohën, ia nisi të binte fort e pandërprerë. Kjo u desh që të 
mbushej kupa. Për herë të parë të gjitha instrumentet ishin në një mendje: nuk mund
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të vazhdohej më kështu dhe duhet të ndaheshin, secili të jetonte më vete. Sapo ishin 
duke dalë nga dera e shtëpisë kur në të trokiti një shkop bashkë me një partiturë, të 
cilët po kërkonin instrumente muzikore për t’i drejtuar. Ata iu drejtuan instrumenteve 
të zemëruara me njëra-tjetrën me shumë kujdes e me mirësjellje duke u kërkuar të 
provonin një përvojë të re, të luanin secili sipas natyrës së vet, por me nota, ritme 
e kohë të harmonizuara. “Me një sy shihni nga partitura, me syrin tjetër vështroni 
gjestet që u bëj unë pasi t’u kem dhënë shenjë të filloni” – u tha shkopi i dirigjimit. 
Meqenëse ishin shumë të lodhura nga rrëmuja e kaosi në të cilin kishin jetuar, por 
nga ana tjetër ende e donin njëri-tjetrin e nuk kishin dëshirë të ndaheshin, vendosën 
ta provonin këtë përvojë të re. Filluan të luajnë secili me pasion duke dhënë më 
të mirën e tyre, duke iu bindur të gjitha notave të partiturës e të gjitha gjesteve të 
shkopit. Dalëngadalë, filluan ta dëgjonin njëri-tjetrin me kuriozitet e me gëzim dhe 
zbuluan bukurinë e të luajturit bashkë. Kur shkopi u bëri shenjën e përfundimit, një 
lumturi e pafund kish mbushur zemrat e tyre: kishin luajtur “Himnin e lumturisë” të 
Bethovenit.

- Pse grindeshin instrumentet muzikore me njëri-tjetrin? Gjej pjesën në tekst që 
i përgjigjet kësaj pyetjeje.

- Çfarë mendon se do të kishte ndodhur po të kishin vendosur të jetonin më 
vete secili prej instrumenteve muzikore? A do të mund të dëgjonim ndonjëherë 
“Himnin e lumturisë”? 

- Gjeje në kanalin YouTube “Himnin e lumturisë” të Bethovenit dhe dëgjoje 
bashkë me shokët e klasës.

- Përpiqu të ndash nga njëri-tjetri tingujt e secilit instrument në pjesë të caktuara 
të himnit. Sa instrumente arrin të dallosh?

- A janë të njëjtat instrumente që përmenden në pjesën që sapo lexove?
- Renditi instrumentet e përmendura në tekst:

1. ……………………….
2. ……………………….
3. ……………………….
4. ……………………….
5. ……………………….
6. ……………………….
7. ……………………….

Punë me tekstin
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14.   Pikaso dhe demi

“Gjithë jetën jam përpjekur të mësoj të vizatoj si një fëmijë.”
Pablo R. Picasso

Dikur mendohej se sa më shumë hollësi të kishte një pikturë, aq më “e bukur” 
ishte. Kjo ishte shumë e drejtë në të shkuarën, kur piktura e shfaqte botën si të vërtetë. 
Por arti e rikrijon natyrën dhe sendet. Pablo Pikaso, për shembull, është një nga ata 
piktorë modernë që është përpjekur ta shfaqë një send a një kafshë jo duke e treguar 
atë si duket në të vërtetë, por duke i hequr gjithnjë e më shumë hollësitë. Ja si duket 
“demi i tij” kur nis ta pikturojë dhe shikoni si përfundon.

Demi i parë përpiqet ta kopjojë kafshën, i fundit na tregon sesi të njëjtën kafshë 
mund ta shohë secili në mënyrën e vet dhe ta vizatojë si e mendon ai vetë. Demi i 
fundit është më shumë se një dem, është “demi i Pikasos”.

- Cili dem ju pëlqen më shumë?
- Ç’do të thotë për ty ta rikrijosh një send si artist?

- Shiko një lule dhe “krijo” lulen tënde. Krahasoje të njëjtën lule me lulet e 
shokëve të tjerë të klasës.

1 2

3 4
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5 6

7 8

9 10

15.   Shtëpia dhe piktori

Një çift të sapomartuarish jetonin në një shtëpi me çati të kuqe. Një mëngjes, kur 
gruaja u zgjua, vuri re se një prej mureve të dhomës nuk ishte më. E trembur deri në 
palcë, zgjoi të shoqin, që mbeti me sytë e shqyer nga habia e tmerri. Të dy bashkë, 
duke i dhënë kurajë njëri-tjetrit, u ngritën nga shtrati, panë me vërejtje, prekën murin: 
ishte zhdukur vërtet. 

– Çfarë mund të ketë ndodhur? – pyeste gruaja e frikësuar.
– Kush mund ta ketë bërë këtë? – thoshte burri me gjysmë zëri. 
Ndërsa po flisnin, vunë re se edhe një mur tjetër i dhomës po zhdukej ngadalë.
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Vunë duart në kokë, filluan të bërtasin, zbritën vrik nga shkallët, dolën nga shtëpia 
dhe, kur ishin jashtë, vunë re se gjysma e shtëpisë nuk ishte më.

Nja pesëdhjetë metra më tutje, në mes të një lëndine, ishte një piktor që po 
pikturonte.

Vrapuan drejt tij dhe hetuan të çuditur se ai po pikturonte pikërisht shtëpinë e 
tyre. Pjesa e shtëpisë që ishte pikturuar në telajo ishte pikërisht ajo që ishte zhdukur. 
Në çastin që ata mbërritën, piktori nisi të pikturonte çatinë, kur ja, ndërsa ai po e 
pikturonte, edhe çatia u zhduk.

– Ndal! Mos pikturo më! – bërtiti gruaja. 
Piktori e vështroi i çuditur dhe e pyeti:
– Pse?
– Nuk e shikon që ajo që ti e pikturon në telajo zhduket në realitet? – tha burri 

duke treguar me gisht nga shtëpia, apo nga ajo që kish mbetur prej shtëpisë.
– Po kush je ti? Je magjistar? Pse e bën këtë? – pyeti gruaja duke ia ngulur sytë 

me tmerr.
– Unë? Po unë jam një piktor i thjeshtë… – u përgjigj ai duke fërkuar ballin dhe 

vazhdoi. – Por, prit një çast, ja çfarë mund të ketë ndodhur… Dje takova një plak të 
çuditshëm që më dhuroi një penel në këmbim të një pikture që unë i dhurova… dhe 
sot në mëngjes po përdor pikërisht këtë penel.

– Duhet të jetë penel magjik, – tha burri, – penel që bën të zhduken gjërat që 
pikturohen prej tij.

- E ke dëgjuar ndonjëherë shprehjen: “E trembur deri në palcë”? Si e kupton atë?
- Gjej shprehje të tjera të ngjashme me të që tregojnë frikën. Për shembull:

I kishte hyrë lepuri në bark; …………………………………………………..
- Pse mendon se shtëpia zhduket kur e pikturon piktori? Nëse peneli i tij është 

magjik, a mos vallë autori e ka fjalën për magjinë e artit që na bën ta shohim 
botën që na rrethon me një sy tjetër e të na duket më e bukur?

- A të ka ndodhur ndonjëherë në ndonjë ekspozitë pikturash që 
të kesh parë që piktura ta tregojë aq bukur objektin e pikturuar, 
sa ai të duket krejt si i vërtetë? Nëse po, a mund ta kujtosh 
titullin e pikturës dhe emrin e autorit?

- Pasi ta lexosh deri në fund tregimin, përpiqu ta përfundosh atë! Çfarë ndodhi 
me piktorin?
1. Nuk pikturoi më me atë penel?
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2. Vazhdoi të pikturojë, sepse piktura dilte shumë e bukur dhe nuk i bëhej vonë 
se gjërat që ai pikturonte zhdukeshin?

3. Gruaja dhe burri e ndaluan të pikturonte?
4. Piktori i vizatoi edhe burrin, edhe gruan në pikturë, prandaj ata u zhdukën 

dhe nuk e ndalonin dot më?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

16.  Kur një piktor e njeh mjeshtërinë e vet 
Gjëja e bukur bëhet e vërtetë... 

Bananiti kishte mbetur gojëhapur duke dëgjuar Jaseminin dhe Çalamanin që 
i tregonin njëri-tjetrit peripecitë e tyre. Thikën e mbante ende në dorë, por nuk e 
kujtonte më pse e kishte marrë. 

– Çfarë donit të bënit? – e pyeti Çalamani dyshues. 
– Edhe unë po e vras mendjen, – u përgjigj Bananiti.
Por vetëm një vështrim përreth iu desh që të binte sërish në dëshpërimin më 

të thellë: pikturat e veta ishin po aty, të shëmtuara si në kapitullin e shtatë të këtij 
tregimi. 

– Po shoh që ju jeni piktor, – tha plot respekt Jasemini që nuk kishte pasur kohë 
ta bënte më parë këtë zbulim. 

– Mendoja, – mërmëriti trishtueshëm Bananiti, – mendoja se isha piktor. Por do 
të qe mirë të ndërroja zanat. Do të zgjedh një zanat që të ketë të bëjë me ngjyrat sa 
më pak të jetë e mundur. Do të bëhem varrmihës, për shembull, dhe do të kem të bëj 
vetëm me të zezën.

– Por edhe në varreza ka lule, – vërejti Jasemini. 
– Në këtë tokë, të zezë, krejt të zezë dhe vetëm të zezë nuk ka asgjë.
– Qymyri, – tha Çalamani.
– Por po ta ndezësh bëhet i kuq, i bardhë, i kaltër.
– Boja e zezë është e zezë e kaq. 
– Por me bojën e zezë mund të shkruhen histori plot ngjyra dhe gazmore. 
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– Dorëzohem, – tha Çalamani, – e shyqyr që nuk vura bast me një putër se tani 
do të më kishin mbetur vetëm dy. 

– Diçka do të bëj edhe unë, – psherëtiu Bananiti. 
Jasemini, ndërsa vinte vërdallë nëpër papafingo, u ndal para portretit të një burri 

me tre hundë, që më përpara kishte zgjuar edhe vëmendjen e Çalamanit. 
– Kush është? – pyeti. 
– Është një çambelan i madh i oborrit.
– Është me fat që ka tre hundë, sepse i nuhat aromat të shumëfishuara për tre. 
– Oh është histori e gjatë. Më ngarkuan detyrën për t’i bërë portretin dhe 

pretendoi që t’ia bëja me tre hundë. Diskutuam gjatë, unë doja t’ia bëja vetëm me një, 
pastaj propozova të kënaqej me dy. Por nuk ia dola. Ose tre, ose fare portret. Dhe e 
shihni çfarë ka dalë? Një gogol, një gjë që u tregohet fëmijëve për t’i trembur, atyre 
tekanjozëve. 

– Edhe ky kali, – pyeti Jasemini, – është kalë i oborrit? 
– Kalë? A nuk e sheh që është lopë? 
– Jasemini kroi veshin. 
– Ka të ngjarë të jetë lopë, po mua më duket kalë. Ose, më mirë të themi, që do 

të ishte kalë po të kishte katër këmbë, por ka trembëdhjetë. Me trembëdhjetë këmbë 
mund të bëheshin katër kuaj dhe të tepronte një këmbë. 

– Po lopët kanë trembëdhjetë këmbë, – protestoi Bananiti, – kështu e mësojnë 
fëmijët në shkollë. 

Jasemini dhe Çalamani u panë sy më sy duke psherëtirë: “Po të ishte maçok 
gënjeshtar, do t’i mësonim si të mjaullinte. Po kështu si është, çfarë mund t’i mësojmë 
këtij të ngrati?”

Për mendimin tim, – tha Jasemini, – piktura do të bëhej më e bukur nëse e do t’i 
hiqje ndonjë këmbë. 

– Po pra, dhe pastaj të gjithë do të qeshin me mua dhe kritikët e artit do të 
propozojnë që të më mbyllin në çmendinë. Tani po e kujtoj se ç’doja të bëja me 
thikën: doja t’i bëja copash pikturat e mia. Ja, këtë do të bëj, menjëherë. 

Iu afrua telajos me thikë në dorë dhe me pamje kërcënuese, asaj telajoje ku ishin 
bërë çorap në një rrëmujë të papërshkrueshme trembëdhjetë këmbët e kalit që ai e 
quante lopë. Ngriti dorën për të bërë prerjen e parë, pastaj u duk sikur ndërroi mendje. 

– Mundi i gjithë këtyre muajve, – psherëtiu. – Sa e dhimbshme qenka ta 
shkatërrosh me duart e tua!

– Ja kjo po që është frazë e bukur, – tha Çalamani, – kur të kem një bllok 
shënimesh do ta shkruaj që të mos e harroj. Por, meqë ra fjala, përpara se ta bësh 
copash pikturën, pse nuk provon t’i bindesh propozimeve të Jaseminit? 

– Mirë e ke, – thirri Bananiti. – S’kam asgjë për të humbur. Ka kohë sa të duash 
për ta prerë pikturën.  
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Filloi të kruante me thikë me shumë zotësi ngjyrat e pikturës derisa i zhduku pesë 
nga trembëdhjetë këmbët. 

– Që tani më duket më mirë, – i dha zemër Jasemini. 
– Trembëdhjetë minus pesë, tetë, – tha Çalamani. – Kaq do të ishin mirë nëse 

piktura do të paraqiste dy kuaj. Më falni, desha të them dy lopë. 
– Të heq dhe ndonjë tjetër, ë? – pyeti Bananiti. 
Dhe pa pritur përgjigje kruajti edhe një palë këmbë të tjera. 
– Zjarr...zjarr...1 – komentoi Çalamani, – edhe pak ka mbetur. 
– Hë, si duket?
– Lër vetëm katër, shihe një herë si duket? 
Kur këmbët u bënë vetëm katër, nga telajo doli një hingëllimë gëzimi dhe fill pas 

kësaj kali kërceu në dysheme dhe bëri një xhiro nëpër papafingo me trok të ngadaltë. 
– Dreqi ta hajë, dreqi ta hajë, po filloj të ndihem më mirë. Atje brenda ishte ca si 

ngushtë.
Ndërsa po kalonte pranë një pasqyre të vogël, që ishte varur në mur, e vështroi 

veten me sy kritik, pastaj hingëlliu me kënaqësi:
– Kalë i bukur, jam vërtet një kalë i bukur! Zotërinj, nuk di si t’ju falënderoj. Po 

të rastisni nga anët e mia do t’ju bëj një xhiro me galop. 
– Nga cilat anë? Ej, ndalo, ndalo! – thërriste Bananiti.
Por tashmë kali e kishte kaluar portën që të nxirrte te shkallët: katër thundrat e 

tij u ndien që kërcisnin nga njëri kat në tjetrin dhe dalëngadalë miqtë tani qenë në 
gjendje ta shihnin kur po kapërcente rrugicën dhe të drejtohej për nga fusha.

Bananiti ishte djersitur krejt nga emocioni.
– Si përfundim, – tha kur arriti të merrte frymë prej emocionit, – ishte vërtet kalë. 

Duhet t’i besoj se e tha vetë. Dhe ta mendosh që në shkollë, me figurën e tij na kanë 
mësuar germën “l”: l, l, l ... lopë. 

– Hajde tani, hajde, – mjaullinte Çalamani plot entuziazëm, – kalojmë në një 
pikturë tjetër. 

Bananiti kaloi në një gamile me shumë gunga, aq shumë sa ngjanin si dunat e një 
shkretëtire. Kroi e kroi dhe më në fund mbetën dy.

– Po bëhet e bukur, – mërmëriste duke u dridhur. 
– Po bëhet e bukur edhe kjo pikturë. Mendoni që në fund do të bëhet e vërtetë 

edhe kjo? 
– Kur të jetë i bukur sa duhet, po, – tha Jasemini. 
Por nuk ndodhi asgjë. Gamilja mbeti e palëvizur në telajo, krejt indiferente, sikur 

të mos kishte asnjë lidhje me piktorin. 

1  Lojë fëmijësh ku lojtarët thonë zjarr…zjarr kur lojtari i afrohet vendit ku është fshehur lojtari 
tjetër. Përkundrazi, kur largohet thonë ujë…ujë.
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– Bishtat! – thirri papritur Çalamani. – Ka tre, aq sa do të mjaftonin për një 
familje gamilesh.

Kur u zhdukën edhe bishtat e tepërt, gamilja zbriti solemnisht nga telajo, mori 
frymë e çliruar dhe i hodhi një vështrim falënderimi Çalamanit: 

– Shyqyr që u kujtove për bishtat. Rrezik të mbetesha përjetë në këtë papafingo. 
Dini të ketë ndonjë shkretëtirë këtej rrotull?

– Ka një në qendër të qytetit, – tha Bananiti, – është një shkretëtirë publike, po në 
këtë orë është e mbyllur. 

– Ai e ka fjalën për një kopsht publik, – i shpjegoi Çalamani gamiles.
– Shkretëtira të vërteta zor se gjen më afër se tri mijë kilometra prej këtu. Po 

kujdes se mos të shohin rojet se do të përfundosh te kopshti zoologjik. 
Edhe gamilja u pa në pasqyrë para se të largohej dhe iu duk vetja e bukur. Pas 

pak, edhe ajo kapërceu rruginën me trok. Një roje nate që e pa, nuk u besoi syve dhe 
filloi të pickonte veten fort që të zgjohej.

– Shihet që jam plakur, – i dha dum me vete, kur gamilja u zhduk në kthesë. – 
Tani më zë gjumi edhe gjatë shërbimit dhe shoh në ëndërr sikur jam në Afrikë. Duhet 
të kem më kujdes se mund të më pushojnë nga puna.

Tashmë Bananitin nuk do ta ndalte më as kërcënimi me jetë apo ndonjë letër 
anonime. Kërcente sa në një pikturë në një tjetër, duke punuar me thikë e duke thirrur 
nga gëzimi:

– Kjo po që është kirurgji: kam bërë më shumë operacione unë në dhjetë minuta, 
sesa profesorët në spital për dhjetë ditë. 

Pikturat, sapo u hiqje gënjeshtrat me të cilat ishin mbushur plot, bëheshin të 
bukura, bëheshin të vërteta, madje të gjalla. Qen, dele, dhi kërcenin nga telajot dhe 
merrnin rrugën për në botë duke kërkuar ndonjë vend ku të ishin të lumtur, ose 
shkonin qoftë edhe në kërkim të minjve, nëse ishin maçokë.

Gianni Rodari

- Kjo pjesë është shkëputur nga romani i famshëm i Gianni Rodarit “Jasemini në 
vendin e gënjeshtarëve”, një vend ku të gjitha fjalët ishin gënjeshtra, asnjë send 
nuk kishte emrin e vet të vërtetë, po një tjetër që nuk ishte emri i tij i saktë. Për 
shembull, qenve u thërrisnin maçokë, bukës gomë etj. Gjeje dhe nënvijëzoje 
në tekstin e mësipërm atë pjesë ku tregohet e njëjta gjë për disa kafshë të tjera. 

Punë me tekstin
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- Cila është arsyeja që, sipas teje, kafshët e pikturuara nga piktori Bananit sapo 
u ngjajnë kafshëve të vërteta bëhen të vërteta, të gjalla dhe dalin nga pikturat?

- Pasi t’i lexoni edhe një herë pjesët: “Shtëpia dhe piktori” dhe “Kur një piktor 
e njeh mjeshtërinë e vet/ Gjëja e bukur bëhet e vërtetë”, zbuloni çfarë kanë të 
përbashkët dhe ku ndryshojnë këto dy pjesë nga njëra-tjetra kur flasin për artin 
e pikturës.

- Në të dyja pjesët tregohet sesi ngjan piktura me gjërat reale, por dy piktorët 
ndryshojnë mes tyre:
Njëri i …………………………………………………………………….........
.…………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………........................ 
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Gjithësia
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1.   Gjëegjëza

Një ditë si vetull
Një ditë si petull
Diellin sheh me mall
Tokës dritë i fal.

   (Hëna)

Porsi top është rrumbullak
I shkon Diellit rreth e qark
Kur lëviz askush s’e ndjen
Bashkë me motrën shkon e vjen
Është e moçme sa s’tregohet
Por nuk lodhet as ankohet
Kur e sheh prej shumë larg
Ngjan si perlë blu në varg!
    (Toka)

Netëve të gjata
Ndrisin nëpër qiell
Pikëza plot dritë
Prej andej nuk bien!

     (Yjet)

- Përse në gjëegjëzën e parë krahasohet Hëna edhe me vetullën edhe me petullën. 
Cilat janë tiparet e Hënës që lidhen me formën e vetullës dhe petullës?

- Gjej se cila është motra e Tokës në vargun “bashkë me motrën shkon e vjen”.
- Përse Toka krahasohet me një perlë blu? Në pjesën që vijon, me titull “Toka në 

hapësirë”, nënvizo fjalitë që e përshkruajnë këtë pamje të saj. 
- A e di përse nuk bien yjet nga qielli? Pyesni mësuesen dhe prindërit.

Punë me tekstin
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2.   Toka në hapësirë

Përfytyroni sikur ndodheni në hapësirën kozmike.
Ju ktheni kokën dhe shikoni planetin që e quajmë Tokë. Ç’pamje ka? Ai është 

i rrumbullakët, si top, me ngjyra kryesisht blu e të gjelbër dhe me njolla të bardha. 
Ai është edhe i vogël, shumë më i vogël se shumica e planetëve të tjerë që janë afër 
nesh. Disa prej tyre janë gjigantë dhe mund ta përfshijnë Tokën brenda vetes disa 
herë. Dielli është akoma më i madh, një masë gjigante zjarri e flake, gjëja më e 
ndritshme në qoshen tonë të vogël të hapësirës kozmike. Të gjithë nxehtësinë, dritën 
dhe energjinë e saj Toka e merr nga Dielli.

Nëse e shikoni Tokën për një kohë të gjatë, do të vini re se ajo nuk qëndron në 
vend. Ajo lëviz rreth Diellit duke përshkuar një rreth të stërmadh. Ky rreth quhet 
orbita e Tokës. Një udhëtim i plotë i saj rreth Diellit zgjat një vit.

- Po ti, a e di se për sa kohë i vjen rrotull Diellit?
- Po nëse do të ishe banor i Hënës, sa do të zgjaste ky udhëtim i 

plotë rreth Diellit?

3.   Dielli, Hëna dhe Deti

Shumë-shumë kohë më parë, Dielli dhe Hëna jetonin në Tokë në një pallat të 
mrekullueshëm mbuluar me ar e argjend. Deti ishte miku i tyre dhe një ditë Dielli dhe 
Hëna vendosën ta ftojnë për drekë.

- Miqtë e mi, – u përgjigj Deti, – ju falënderoj shumë, por nuk besoj se ka vend 
për mua në shtëpinë tuaj: unë jam shumë, po, shumë i madh.

- Çfarë thua kështu? – iu përgjigj Dielli. – Në shtëpinë tonë ka gjithnjë vend 
për miqtë.

- Patjetër, – këmbënguli Hëna, – dhe ti je një mik i shtrenjtë. Prandaj mos na 
detyro të të lutemi; të presim nesër në mesditë.

Të nesërmen, Deti shkoi në pallatin e miqve të vet me të gjithë peshqit, molusqet 
madje dhe me guaskat, por, sapo hyri, uji e përmbyti shtëpinë dhe filloi të ngrihej 
gjithnjë e më shumë.

Dielli dhe Hëna në fillim u ngjitën sipër tryezës, pastaj në katin e dytë, pastaj mbi 
dollap, në çati e në fund, për të mos u mbytur, u strehuan në qiell. Atje lart u ndien 
kaq mirë, sa vendosën të qëndronin përjetë.

G. Paodam

Unë dhe teksti
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4.   Si ka lindur Toka?

Që në kohët më të lashta njeriu ka kërkuar gjithnjë ta shpjegojë lindjen e Tokës 
dhe misteret e tjera të natyrës. Për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të veta, njerëzit kanë 
krijuar shumë tregime fantastike: mitet.

Sot, shkencëtarët, falë sistemeve të studimit shumë të ndërlikuara, kanë dhënë 
dhe japin përgjigje e shpjegime gjithnjë e më të sigurta për lindjen e Tokës.

Lexoji dy variantet e mëposhtme për lindjen e Tokës.

1. Në fillim të kohëve ishte vetëm njëfarë veze e madhe pule. Brenda vezës 
kishte dy forca në luftë me njëra-tjetrën: Yin e Yang. Një ditë Yin e Yang e 
thyen vezën. Pjesët më të rënda dhe më të dendura të saj mbetën poshtë dhe 
formuan Tokën. Pjesët më të lehta u ngjitën lart dhe formuan qiellin.

2. Gjithësia e ka origjinën në një kohë shumë të largët, nga bigbengu i madh: 
shpërthimi i një topi të madh zjarri në të cilin ishte përqendruar një energji e 
madhe. Shpërthimi formoi një re gjigante gazi dhe pluhuri prej të cilës lindën 
Dielli, Hëna dhe të gjitha yjet.

- Këto dy variante janë mënyra të ndryshme se si njerëzit kanë shpjeguar lindjen 
e gjithësisë. E para e tregon këtë gjë në një mënyrë të ngjashme me legjendën. 
Është një mit. E dyta e tregon në një mënyrë më shkencore. Është një tezë 
shkencore. Zakonisht mënyrën legjendare e gjejmë nëpër legjenda, përralla e 
mite, kurse mënyrën shkencore e gjejmë në enciklopedi, në librat shkollorë etj. 
Gjej dallimet ndërmjet pjesës 1 dhe 2.

- Gjej se cila nga pjesët që lexuat më lart: “Dielli, Hëna dhe Deti” dhe “Si ka lindur 
Toka?”, tregon në mënyrë legjendare dhe cila tregon në mënyrë shkencore.

- Gjej shembuj të tjerë që tregojnë në mënyrë legjendare lindjen e gjithësisë dhe 
në mënyrë shkencore lindjen e Tokës.

5.   Miti finlandez i zanafillës së gjithësisë

Në kohën më të lashtë që ka ekzistuar ndonjëherë, kur nuk ishte shfaqur ende as 
Dielli e as Hëna, kur kishte vetëm ajër dhe det, Lunatari, zana e bukur e natyrës, zbriti 
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nga shtëpia e saj krejt e kaltër dhe filloi të vërtitej nëpër det.
U lëkund mbi valë dhe e zuri një gjumë i ëmbël. Një shqiponjë e stërmadhe u 

shfaq në qiell. Ishte e lodhur dhe kërkonte një vend ku të pushonte. Lunomari e ngriti 
ngadalë njërin gju nga uji dhe shqiponja u ul të pushonte mbi të.

Mbi gjurin e perëndeshës zogu ndërtoi folenë e vet dhe vendosi aty gjashtë vezë 
të arta dhe një vezë të hekurt, dhe i mbuloi. Shqiponja i mbuloi me trupin e saj vezët 
për një ditë, për dy ditë, për tre ditë dhe ato u bënë gjithnjë e më të nxehta.

Ditën e katërt nxehtësia u bë aq e madhe, sa zana nuk e përballoi dot më. Lëvizi 
vrullshëm dhe vezët u përmbysën e u thyen. Atë çast ndodhi diçka e mrekullueshme.

Lëvozhga e vezëve të arta u zmadhua duke formuar kupolën e qiellit dhe sipër-
faqen e lakuar të Tokës. Të kuqtë e vezëve formuan trupat qiellorë: Diellin, Hënën, 
yjet. Copat e vogla të vezës së hekurt u bënë re dhe vrapuan me shpejtësi mbi det.

Kështu lindi bota.

- Popuj të ndryshëm kanë krijuar mite të ndryshme për të 
shpjeguar se si është krijuar gjithësia: yjet, Toka dhe Hëna. Më 
sipër sapo lexuat një mit finlandez.

- Gjej edhe ti mite nga popuj të tjerë që tregojnë mbi krijimin e botës. Për 
shembull, sot janë shumë të njohura mitet indiane, mitet maja, mitet egjiptiane, 
mitet etruske, mitet eskimeze, mitet kineze, mitet arabe etj.

6.   Galaktikat

Galaktikat janë grumbullime të stërmëdha yjesh në gjithësi. Një galaktikë 
formohet nga miliarda e miliarda yje. Ato kanë formë: spirale, vezake ose të çrregullt.

Galaktika ku gjendet sistemi ynë diellor dhe planeti ynë, Toka, quhet “Udha e 
Qumështit”. Ajo ka mbi 200 miliardë yje.

- Shëno se si thuhet në gjuhët e renditura më poshtë galaktika 
jonë:

anglisht ....................................................

italisht ......................................................

greqisht ....................................................

Unë dhe teksti
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gjermanisht ..............................................

frëngjisht ..................................................

etj. ............................................................

7.   Gjithësia

Dheu ‘shtë një yll i qiellit,
Që lëvrin në hapësirë
I vjen rreth e rrotull diellit
Mer të ngrysur e të gdhirë

Diellinë e ka atë
E hënënë e ka bijë
Bashkë me ta dit’ e natë
Rron siç është një fëmijë1

Njerëzit në qiej janë,
Se dheu brënda në qiej rron, 
Në hapësirët pa anë
Si dallëndyshja fluturon...

     Naim Frashëri

- Së bashku me mësuesen gjej se çfarë kuptimi ka fjala “Dhè” në vargun “Dheu 
‘shtë një yll i qiellit”.

- Gjej strofën ku autori përshkruan rrotullimin e Tokës rreth Diellit si një 
enciklopedist.

- Gjej strofën ku autori përshkruan lidhjen familjare të Tokës, si në një legjendë, 
me Diellin dhe Hënën.

1  familje

Punë me tekstin
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- Në vargjet:
Diellinë e ka atë
E hënënë e ka bijë

fjalët e nënvizuara, që dikur autori Naim Frashëri i ka shkruar në dialektin 
toskë, po t’i shkruajmë në shqipen e sotme janë: Diellin dhe Hënën.

Ja se si është shkruar për qiellin dhe për Tokën në një 
libër shkolle 100 vjet më parë në gjuhën shqipe, por në 
dialektin gegë.

8.   Naltësia e qiellit

A doni me e dijtë sa i naltë asht qielli?

Po ta them menjiherë. Me pasë krahët e nji zogut e me fluturue me ta në ajër si 
fluturon nji zog, në mujsh me mbërrijë te nji yll e me pyetë atje: “Sa nalt asht qielli?” 
kishin me t’u përgjegjë: “Lum djali as ne nuk e dijmë. Por lyp ma nalt te njaj yll 
njatje, ndoshta ai e di, nuk ke udhë shumë me ba, s’janë veç njiqindmijë milja rrugë”.

Por edhe me mujtë m’u shtye ti te njaj yll ashtu se ashtu kishin me t’u përgjegjë; 
e me fluturue prap ma nalt prej nji ylli në tjetrin, prej këtij qielli më atë qiell, kurrgja 
me tepër s’kishte me dijtë sa nalt asht qielli. 

9.   Toka fluturim

Me pasë si m’u çue fluturim prej këndej e m’u kapë në ate yll, që i thonë ylli i 
mbramjes, e që përveç hanës, ashtë ma i afërmi, kishim me u bindë prej mrekullinash 
që na rrethojnë. Sa ma fort i afrohemi, aq ma i madh kishte me na u dukë ai yll: i 
madh sa hana, mandej ma i madh, ma i madh, sa me iu dukë skajet. Në nji shej vendit 
kishim me fillue me pa male, lugina, në mbramje kishte me na u dukë si një tokë 
tjetër.

Tue u ngjitë përpjetë, kjo toka jonë kishte me shkue gjithnji tue u zvoglue, nji 
herë si hana, mandej edhe ma e vogël; në fund kishim m’e pa tue shëndritë si nji
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yll tjetër larg sa nuk e di kush. Kqyre, kqyre, kishim me i thanë në ndonji vendasit 
të atjeshëm, kqyre atë yll të bukur! Atje asht vendi ku kam le, atdheu im; atje kam 
babë e nanë. Por ta lamë atë yll e të zbresim në këtë tokën tonë. Sa ma fort i avitena, 
aq ma e madhe na duket. Para se me zbritë krejt të ndalena në nji shej vendit pezull 
mbi te, që të shofim me sy ndodhjen e mrekullueshme, që asht rrotullimi i tokës. I 
shofim krejt ujnat e pamatuna, që mbulojnë të shumtën e syprinës së saj, edhe tokën e 
rrethue në të tanë anët prej të paskajit oqean, e detnat, e seicilën pjesë të dheut e ishuj 
të mëdhej e të vegjël, që gja si numron.
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Teksa rritem...
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FËMIJËT DHE FESTAT

1.   Kush i sjell dhuratat?

Është një festë e madhe dhe e bukur shumë
Na vijnë dhuratat, natën kur flemë gjumë
Kush i sjell dhuratat, Babagjyshi vallë?
Kështu e lexova mbrëmë në përrallë.

Babagjyshin mjekërbardhë ne kurrë s’e takuam
E pamë nëpër ëndrra dhe me të u zgjuam.

        Andra Marku

- A e beson vogëlushja që dhuratat i sjell babagjyshi, apo jo?
- Gjej në vjershën e mësipërme ato vargje që na krijojnë përshtypjen se ajo beson 

te Babagjyshi. 
- Gjej ato pjesë që na krijojnë përshtypjen se ajo dyshon se dhuratat i sjell 

Babagjyshi.

- Po ti, a beson te Babagjyshi?
- A e ke parë ndonjëherë atë?
- A t’i ka sjellë gjithmonë ato që i ke kërkuar në letër?

2.   Gjëegjëzë

Sa kalon mesnata
Me një thes mbi shpinë
Mbushur me dhurata
Kapërcen çatinë.

Kuptoj tekstin 
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Zbret nëpër oxhaqe
Ha nga një biskotë
Le diçka poshtë bredhit
Por emrin s’e thotë...

Veçse çdo fëmijë 
Emrin mirë ia di
Kur zbulon dhuratën
Me duar e tij....

     (Babagjyshi)

3.   Ditëlindja

Tringëllin zilja e zgjimit. Zanita, aty, fare afër saj e dëgjon. Përton të ngrihet. 
Shtrati i butë e i ngrohtë, cicërimat e ëmbla të zogjve, aroma e këndshme e trandafilave 
e përgjumin edhe më tepër vajzën. Nga dritarja gjysmë e hapur, lart në qiell vështron 
retë. Herë-herë ato lëviznin ngadalë-ngadalë dhe herë-herë qëndronin si të mbërthyera 
në vend. Ç’formë të bukur e të çuditshme kishin! Ngjanin si torta me krem. Dhe i 
nguliti në mendje. Do t’i thoshte mamit që një tortë, në formën e atyre reve, t’ia blinte 
për ditëlindje. Sa do të habiteshin shoqet!

Fatmira Beqaraj

- Shkruaji më poshtë fjalët e pjesës që janë të përsëritura dy herë ngjitur me 
njëra-tjetrën dhe me një vizë ndarëse në mes.
……………………..
……………………..

- A do të ndryshonte kuptimi i fjalisë po t’i shkruanim vetëm një herë? Provoje?
- Po të duash të thuash të njëjtin gjë, me çfarë fjalësh do ta zëvendësoje ngadalë-

ngadalë?
………………….

- Me se mund të të ngjajnë tjetër retë?
- A ke provuar ndonjëherë me ndonjë shok apo shoqe t’i shohësh 

retë për disa minuta? Ato mund të ngjajnë me shumë gjëra, 
sidomos me kafshë të ndryshme. 

Kuptoj tekstin 
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Provoje një herë në një ditë me re të bardha. Krahasoji ato që pe me ato që arrin 
të shohë shoku apo shoqja.
A shihni të njëjtat gjëra?

FËMIJËT DHE TEKNOLOGJIA

Historia e mëposhtme është edhe në shqip, edhe në italisht.  
Kush prej jush lexon edhe italisht, mund t’i krahasojë të dyja pjesët dhe të shohë,  

jo pa habi, se si gjuhët flasin ndryshe për të njëjtën gjë. 

4.   Kush është më i miri?

Enrikoja i vogël fle. Ai sheh ëndrra dhe buzëqesh. Mbi tavolinë, jo larg nga 
krevati i tij, janë një stilolaps, një laps dhe një Kompjuter Laptop. Ky i fundit sapo ka 
ardhur në shtëpinë e Enrikos dhe sheh me kureshtje përreth.

Gjyshja e Enrikos është shtrirë në krevat, po nuk po fle, se mendon për përrallat 
e reja që do të shkruajë dhe do t’i tregojë Enrikos. Papritur, në heshtjen e thellë 
dëgjohen ca murmurima. Kush të jetë vallë? Enrikoja fle. Mos vallë flet në gjumë? Jo, 
buzët e tij s’lëvizin fare. Kush flet pra? Janë sendet mbi tavolinë. Edhe ato kanë zërin 
e tyre, një zë të veçantë me një gjuhë të veçantë që e kuptojnë vetëm shkrimtarët. Po 
edhe gjyshja e Enrikos është e tillë.

Kompjuterin ia kanë blerë Enrikos babi dhe mami. Do t’ia bëjnë surprizë, po 
Enrikoja ende s’e di, do ta marrë vetëm në mëngjes.

Stilolapsi i drejtohet me inat Kompjuterit:
– S’e marr vesh fare, përse ke ardhur këtu?!
– Mirëseardhje e bukur kjo, s’ke ç’i thua! S’e paske fare ndjenjën e mikpritjes! 

– ia pret Kompjuteri.
– Ndjenjë mikpritjeje? Mos ke ardhur këtu si mysafir? Ti ke ardhur këtu si 

grabitës, ti do të ma rrëmbesh dashurinë e Enrikos tim.
– E ke gabim, i dashur Stilolaps, – ndërhyn Lapsi, – Enrikoja është imi se atij i 

kanë mësuar të shkruajë vëllezërit e mi. Dhe tani ai më kërkon mua, më do vetëm 
mua.

– Të donte ty dhe vëllezërit e tu kur ishte i vogël, tani më do mua dhe unë i 
mjaftoj atij! – vazhdoi Stilolapsi plot mburrje. Prandaj ti, i dashur Kompjuter, je i 
tepërt këtu. Sa budallenj janë prindërit e Enrikos që të kanë sjellë në këtë shtëpi. 
Kompjuterat vetëm të këqija u sjellin fëmijëve. E para u lodhin sytë, e dyta u marrin 
kohën kur gjoja i shëtisin nëpër botë, i lënë pa mësuar dhe pa u çlodhur, e treta jam 
vetëm unë që mund t’i mësoj të shkruajë bukur.  
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– Ç’më bëre të qesh! – ia ktheu Kompjuteri. – Kur më kërkon ndihmë mua, 
mjafton një komandë dhe hop! Shkrimi zhduket. E kupton tani, Stilolapsi im i 
shtrenjtë, sa i domosdoshëm jam unë?

– Tërë fletoret e Enrikos janë shkruar me ndihmën time dhe ti s’mund t’i shkosh 
pas në shkollë. – iu kërcënua Stilolapsi.

– Unë jetoj shumë më tepër se ju! – u mburr Kompjuteri. – Unë mund të rri me 
Enrikon për vite të tëra. Unë mund ta lidh me tërë botën. Me mua mund të bëjë me 
qindra shkrime. Me mua...

– Ashtu, po gjyshja e Enrikos ty s’të do! Ajo më do mua dhe vëllezërit e mi! – 
shpërtheu Stilolapsi.

– Ç’më bëre të qesh! – ia ktheu Kompjuteri. – Me të vjetrit mbahesh ti, me ata që 
kanë mbetur prapa botës?

Gjyshja e Enrikos kafshoi buzën e mërzitur. Në disa raste do të ishte më mirë të 
mos dije gjuhën e sendeve. 

Ishte e vërtetë se ajo i pëlqente më shumë stilolapsat se kompjuterat. Lapsi dhe 
Stilolapsi po heshtnin. Dukej se ky send i çuditshëm, pjesëtari i fundit i botës së tyre, 
i kishte mundur. 

– Doni të dini një gjë? – thirri ai. – Edhe ajo, gjyshja e Enrikos, që është 
mendjemadhe e më përbuz mua dhe të drejtohet ty për ndihmë, Stilolaps i gjorë, në 
fund të fundit s’mund të bëjë pa mua, se shtëpitë botuese ia kërkojnë librat me CD. 
Kështu që u kërkon ndihmë atyre që më njohin mua! E kuptuat apo jo?

– S’ke ç’të bësh, koha ecën përpara! – tha me vete gjyshja e Enrikos dhe shoi 
dritën. Mbase, – mendoi duke vështruar Kompjuterin, – edhe mua do të më duhet të 
miqësohem me ty. Sot s’mund të bëjë njeri pa ty. Edhe fëmijët.

(Këtë tregim-përrallë gjyshja e Enrikos e ka shkruar me stilolaps, po më vonë i ka 
kërkuar një shoqeje t’ia hedhë në kompjuter, ndryshe, ai s’mund të bëhet libër. Kur të 
bëhet libër, ajo do t’ia dhurojë Enrikos së vogël.)

Klara Kodra

- Cilët janë personazhet e kësaj pjese?
- Ndaji ato në sende dhe njerëz. 

Sende    Njerëz
.................  .................
.................  .................
.................  .................

Kuptoj tekstin 
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- Përse grinden Stilolapsi dhe Lapsi me Kompjuterin?
- A mendoni se Stilolapsi ka të drejtë që frikësohet se do të humbasë dashurinë 

e Enrikos? 
- Gjyshja e Enrikos arrin ta kuptojë gjuhën e sendeve ngaqë është.....................

- Po ti a arrin ta kuptosh gjuhën e sendeve?
- Cilin do më shumë nga personazhet sende të kësaj pjese?
- Më poshtë, e njëjta pjesë është shkruar në gjuhën italiane; nëse e njeh këtë 

gjuhë, krahasoje këtë fragment duke u përqendruar në fjalët e shkruara me të 
zezë. A nuk ngjajnë te të dyja gjuhët?
Gjyshja e Enrikos është shtrirë në krevat, po nuk po fle, se mendon për përrallat 
e reja që do të shkruajë dhe do t’i tregojë Enrikos. Papritur, në heshtjen e thellë 
dëgjohen ca murmurima.
La nonna di Enrico è stesa nel letto, ma non dorme perchè pensa alle nuove 
fiabe che scriverà e raccontera a Enrico. Improvvisamente nel profondo silenzio 
si sentono alcuni mormorii.

- A mund të gjesh ndonjë fjalë tjetër që është e ngjashme në të dyja gjuhët?

Chi è il migliore?

Il piccolo Enrico dorme. Lui ogna e sorride. Sul tavolino, non lontano dal suo 
letto, ci sono una stilomatita, una matita ed un compiuter Lap-top. Quest’ultimo è 
appena arrivato a casa di Enrico e si guarda intorno con curiosità.

La nonna di Enrico è stesa nel letto, ma non dorme perchè pensa alle nuove fiabe 
che scriverà e raccontera a Enrico. Improvvisamente nel profondo silenzio si sentono 
alcuni mormorii. Chi sarà mai? Enrico dorme. Forse parla nel sonno? No, le sue 
labbra non si muovono affatto! Chi parla allora? Sono gli oggetti sul tavolino. Anche 
loro hanno la loro voce particolare, un linguaggio particolare che è capito solo dagli 
scrittori. E la nonna di Enrico è per l’appunto una scrittrice.

Sono stati il papà e la mamma di Enrico a comprargli il computer, vogliono fargli 
la sorpresa, ma Enrico non lo sa, lo saprà solo al mattino.

La Stilomatita si rivolge con ira al computer:
Non riesco a capire cosa sei venuto a fare qui!
– Ma guarda che bel benvenuto! Non hai un filo di sentimento dell’ospitalità! – 

replica il Coputer.

Unë dhe teksti
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– Sentimento d’ospitalità? Forse che sei venuto da ospite? Tu sei venuto da ladro, 
tu mi vuoi rubare l’affetto del mio Enrico? 

– Ti sbagli, cara Stilomatita – interviene la Matita – Enrico è mio perchè sono 
state le mie sorelle ad insegnargli a scrivere. Ed ora lui cerca me. Vuole bene solo a 
me.

– Voleva bene a te ed alle tue sorelle quando era piccolo, adessa vuole bene a me 
ed io basto a lui – seguita la Stilomatita fieramente – Perciò tu, caro Computer, qui 
sei di troppo. Che sciocchi i genitori di Enrico a portarti in questa casa! I compiuter 
ai bambini non recano altro che danni. Prima di tutto, stancano loro gli occhi, in 
secondo luogo rubano loro il tempo quando pretendono di fare girare loro il mondo, 
li lasciano senza studiare e senza riposare, in terzo luogo sono solo io a potergli 
insegnare a scrivere bene! 

– Non mi fate ridere! – replica il Computer – Quando chiede aiuto a me basta un 
solo comando e – hop! – lo scritto scompare. Capisci ora, carissima Stilomatita, che 
sio sono indispensabile?

– Tutti i quaderni di Enrico sono scritti col mio aiuto e tu non puoi andare a 
scuola con lui.

– Io vivo molto più a lungo di voi! – si vantò il Computer – Io posso restare con 
Enrico interi anni. Io lo posso collegare a tutto il mondo. Con me può fare centinaia 
di scritti. Con me...

– Già, ma la nonna di Enrico non ti può soffrire! Vuole bene a me ed alle mie 
sorelle! – proruppe la Stilomatita.

– Non mi far ridere! – replico il Computer – Ti appoggi ai vecchi tu? A quelli che 
sono rimasti indietro rispetto al tempo?

La nonna di Enrico si morse le labbra, offesa. In qualche caso è meglio non 
conoscere il linguaggio degli oggetti. 

Era vero che lei preferiva le stilomatite ai computer. 
La Matita e la Stilomatita tacevano. Pareva che questo strano oggetto, l’ultimo 

entrato a far parte del loro mondo, le avesse vinte.
– Volete sapere una cosa? – esclamò – Anche quella superba nonna di Enrico che 

mi disprezza e chiede aiuto a te, disgraziata Stilomatita, alla fin fine non può fare a 
meno di me perchè le case editrici vogliono gli scritti in CD! Cosi che chiede aiuto a 
quelli che conoscono Me! Avete capito?

– Non ci si può fare niente, il tempo va avanti – disse fra sè la nonna di Enrico 
e spense la luce. Forse – pensò, guardandi il Computer – toccherà anche a me fare 
amicizia con te. Oggi nessuno può fare a meno di te. Nemmeno i bambini.

(Questo raconto-fiaba è stato scritto dalla nonna di Enrico colla stilomatita, ma poi lei 
ha cheisto ad un’amica di copiarglielo al computer, se no questa storia non avrebbe 
potuto diventare libro. Quando diverrà libro, lei la regalerà ad Enrico).

Klara Kodra
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 KURIOZITETE

- A e dini se kur u shpik kompjuteri i parë në botë?
Charles Babbage, matematikan anglez, shpiku në vitin 1830 
kompjuterin e parë mekanik. Ai e quajti atë “Motor analitik”, ndonëse 
nuk arriti ta përfundonte tërësisht.

5.   Gjëegjëza për botën që na rrethon

Rri në dorë, rri në mur 
Gjithë jetën, nuk fle kurrë!   (Ora)

*   *   *

Rrumbullake o me kënde, 
Detin sjell në shtëpinë tënde.   (Pishina)

*   *   *

Me ujin kur takohet, 
Zë qan edhe … hollohet.   (Sapuni)

*   *   *

E bën shtëpinë
Të ketë një stinë.   (Kondicioneri)

*   *   *

Bishti po t’i digjet
Përmbi yje ngjitet!   (Raketa)

*   *   *

Shpendë e kafshë marrin vrapin
Rreth e rrotull e na mbartin,
Shoku-shokun kurrë s’e kapin!   (Karuseli)

*   *   *
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Ka ekran, po s’është televizor.
Ka dhe një “miush”. Merre në dorë!
Fare pak “miushin” po ta luash,
Gjen çfarë do!... dhe luan, po të duash!   (Kompjuteri)

*   *   *

Si tepsi është, po nuk pjek
As Bakllava e as byrek.
Në ballkon, po e vure, 
Botën në shtëpi e prure!   (Antena satelitore)

       Adelina Mamaqi

- Të gjitha vjershat e mësipërme janë gjëegjëza, pra, pjesë që duke na treguar 
disa tipare të sendit që fshehin na zbulojnë se cili është ai send.

- Gjej cilat janë tiparet që na bëjnë të kuptojmë se fjala e fshehur është:
Ora -              ................................................................................................
Pishina -        ................................................................................................
Sapuni -         ................................................................................................
Kondicioneri - ..............................................................................................
Raketa -           ..............................................................................................
Karuseli -        ..............................................................................................
Kompjuteri -    ..............................................................................................
Antena satelitore - ........................................................................................

- Shkruaj disa gjëegjëza të tjera që di për sendet e shtëpisë.
..................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Kuptoj tekstin 
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- A mund të krijosh edhe ti një gjëegjëzë, për shembull, për:
lavatriçen,
televizorin,
hekurin e hekurosjes?

Kujtohu të vendosësh tiparet kryesore të tyre, për shembull: lavatriçja lan rrobat 
e pista i kthen në të pastra; televizori na sjell brenda në shtëpi njerëz dhe vende që 
shtëpia jonë nuk do t’i nxinte dot; hekuri i hekurosjes i shtyp rrobat si një rul që 
shtron rrugën.

6.   Semafori

Semafori s’është si ne,
S’ka dy sy, por një… dy… tre!

Gojë s’ka. Çudi, vërtet:
Me dritë – ngjyra ai flet!

Syri i kuq, kur ndizet, thotë:
“Rruga nuk kalohet dot!”

Syrin portokall, po ndezi,
Thotë “Stop”, duhet të presim!

Po u ndez syri jeshil,
Mos ki frikë. Në rrugë dil!

Sa herë dritat ndez e shuan,
Nga rreziku ne na ruan. 

     Adelina Mamaqi

7.   Pak minuta te dentisti 

Tak…tak…tak...
– Hyr!
Dera u hap dhe dentisti, një goxha ari pa fytyrën e një derrkuci.
– Jemi dy.
– Të dy hyni!
Çufos iu tha pështyma “Mos kujton ky që unë kam dhëmballë për të hequr!”
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Derrkucit iu mbajt fryma nga frika.
Dera u hap më shumë dhe brenda hynë Çufoja bashkë me Tipi arushin.
– Mirëdita – përshëndetën shokët.
– Mirë se erdhët.
– Ulu! – i tha dentisti Çufos duke i treguar poltronën.
– Ulu, mos ia prish xhaxhit – i tha Tipi aq i qetë, sikur të kishte ardhur për Çufon 

e jo për veten, por shoku e mori veten.
– Doktor, Tipit i dhemb dhëmballa, ka gjithë natën pa fjetur.
– Epo ulu ti Tipi atëherë.
– Mua nuk më dhemb më…
– Uluuuuuuuuuu… – i foli dentisti.
– Ha shumë ëmbëlsira ai – tha Çufoja.
– Le të hajë, – tha doktori, – por pas të ngrënit duhet të lani dhëmbët, madje mirë 

është të hani dhe një kokërr mollë.
– Për mollë, unë ha një kosh – tha Tipi.
– Një kokërr, të thashë, e shumta dy – tha dentisti sërish.
– Po ti i lan dhëmbët? – e pyeti dentisti Çufon.
– Të dielave – foli Tipi.
– Të lutem doktor, unë përgjigjem vetë. Sigurisht që i laj…
– O doktor, fillove ti me mua… – u hodh Tipi.
– Mbarova – tha doktori.
– Sa lehtë, ç’u djersita kot! Çufo hiqe dhe një ti që ta kesh kujtim nga pushimet.
– Më mirë e ndajmë përgjysmë kujtimin tënd – tha Çufoja.
Doktori qeshi dhe shokët u larguan pa harruar të përshëndeteshin me të.

Gaqo Bushaka

- Si i kupton në këtë pjesë shprehjet: iu tha pështyma dhe iu mbajt fryma? Çfarë 
emocioni përshkruajnë ato?

- Nënvizo atë pjesë të tekstit ku tregohet se Tipi donte që edhe shoku i tij Çufoja 
të ulej në poltronën e dentistit.

- Cilat janë ushqimet e preferuara të arushit Tipi që shoku i tij Çufoja ia tregon 
dentistit?

Kuptoj tekstin 
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- Në dialogun:
      – O doktor, fillove ti me mua… – u hodh Tipi.
      – Mbarova – tha doktori.

çfarë kuptojmë se ka ndodhur me arushin Tipi? 

- A ke pasur edhe ti frikë kur ke shkuar për herë të parë te dentisti? 
Përshkruaje këtu me pak fjali emocionin që ndjeve më shumë.

8.   Misheli, që e thërrisnim Baroni

Misheli ishte i gjatë dhe i hollë dhe e kishte lëkurën ngjyrë kafeje me qumësht.
Kokën e kishte plot kaçurrela të errëta dhe sytë i kishte të zinj, me qerpikë të gjatë 

e të harkuar.
Vishej gjithnjë sikur sapo kish dalë nga ndonjë sfilatë mode: me papijon, me 

këmishë të bardhë, xhaketë blu me xhepa të fshehur dhe me një xhepth nga ku dilte 
një shamizë prej mëndafshi, pantallona gri të hekurosura me vijë perfekte.

Por Misheli dinte të vishej edhe sportiv. Në këto raste vishte një xhaketë të bardhë 
të mrekullueshme prej lëkure kaprolli, që ngjante aq e çmuar dhe delikate, sa askush 
nuk guxonte as ta prekte me dorë.

Ia kishim vënë emrin Baroni dhe nuk mendoj se kishte ndonjë emër tjetër që i 
përshtatej më mirë.

C. Nostlinger

Nënvizo mbiemrat e përdorur në këtë pjesë për të përshkruar veshjen e Mishelit.

- Renditi këtu pjesët e veshjes duke i ndarë në dy grupe:
Pjesët e veshjes elegante                             Pjesët e veshjes sportive
Papijon                                                        ...............................................
.........................................                          

- A ka ndonjë pjesë të veshjes elegante që mungon te veshja sportive? 
- Pse e thërrisnin Baroni shokët e klasës? A ka ndonjë lidhje me mënyrën e 

veshjes ky emër që i kishin vënë?

Unë dhe teksti
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- Përshkruaje edhe ti veshjen e një shoku apo shoqeje të shkollës, 
që të pëlqen më shumë se si vishet. Përpiqu të përdorësh sa më 
shumë fjalë nga këto që janë renditur më poshtë:

e bukur
elegante
sportive
e ngushtë
e gjerë
vezulluese
e errët
e bardhë
e kuqe
blu
e gjelbër
e ngrirë
me lule
me viza
me kuadrate

9.   Këpuca

Moj këpucë budallaqe,
pse u zgjidhe përsëri?
Nuk e sheh? M’u skuqën faqet:
të të lidh akoma s’di.

Moj këpucë, moj këpucë,
tekanjoze, nuk merr vesh?
ç’më je futur mu në llucë,
gojë hapur me përqesh?

Po këpuca (çfarë këpuce!)
thotë: gjyshen mos e thirr
lidhmë vetë të mos skuqesh,
Si mendoni, thotë mirë?

      Adelina Mamaqi

Unë dhe teksti
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- A është i vogël apo i madh njeriu që po e thotë këtë vjershë për këpucën? Gjeje 
dhe nënvijëzoje atë pjesë të vjershës që të ndihmon ta kuptosh. 

- Pse e quan budallaçkë këpucën? 
- Po tekanjoze? 
- Pse skuqet fëmija që po flet me këpucën? 
- Shprehja “çfarë këpuce” është pyetje apo jo? Nga e kupton? (Kujdes! Shih me 

vëmendje shenjat e pikësimit.)

- Po ti a ke mësuar t’i lidhësh vetë lidhëset e këpucës?
- A të ka ardhur turp ndonjëherë nga shokët kur nuk dije dhe 

mami ose babi ta kanë lidhur këpucën në sy të shokëve?

10.   S’kemi tri, por kemi katër 

Viçi: -Mu! e keci: -Me!
edhe qengji: -Be-be-be!
seç na bëhen bashkë tre…

Thotë qengji:
-Be-be-be,
nga sa këmbë kemi ne?

Gjegjet viçi:
-Mu-mu-mu,
më dëgjoni mua ju:
kafshët anembanë,
katër këmbë kanë!

Ia nis keci:
-Unë e di,
ja sa kemi: një, dy, tri…

Thotë qengji:
Be, be, be,
pse, tri këmbë kemi ne?

Kuptoj tekstin 
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Hidhet viçi:
-Mos nxitoni,
me ngadalë i numëroni.
Mu-mu-mu, po filloj vetë:
këmbë e parë,
këmbë e dytë,
këmbë e tretë…

-Mu! e Me! e Mu! e Be!
gjithnjë u dilnin tre…

Viçi, qengji, keci tok,
qanë që të tre me lot!

-Mu-mu-mu! e Me-me-me!
Mu-mu-mu! e Be-be-be!
Pse nga tri të kemi ne,
kurse kafshët anembanë
katër këmbë kanë?

Shkoi Agroni aty pari
edhe i pushoi së qari:

-Kaq gjë të vogël s’dini?
Ju nga katër këmbë kini.
Hajt t’i numërojmë bashkë:
një… dy… tri… katër!

Thirri keci:
-Me-me-me,
neve pse na dilnin tre?

-Kec i dashur,
ju të tre,
numëroni gjer më tre,
gjer më katër,
sot për sot,
ju nuk numëroni dot.
Kur të rriteni, do mësoni
dhe më tej të numëroni.
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Viçi, keci, qengji tre
nisën qeshën:
-Me-me-me!
-Mu-mu-mu! e
-Be-be-be!
Edhe bashkë me Agronin,
gjer më katër numëronin!

      Odhise Grillo

- Gjeni në këtë vjershë si bëjnë secila prej kafshëve që po flasin e po numërojnë.
   Viçi       ..........................
   Qengji   ...........................
   Keci      ...........................

- Pse u dalin vetëm tri këmbë personazheve që po numërojnë?
- Kush ua tregon numrin e saktë të këmbëve?
- Si i qetëson pasi ishin shumë të mërzitur se u dilnin vetëm tri këmbë?

- Po në ndonjë gjuhë tjetër që njihni, për shembull, në italisht, në 
anglisht, në greqisht, në frëngjisht apo në gjermanisht, si bëjnë 
këto kafshë?

- A bëjnë njësoj si në shqip?

11.   Blerta na harroi gërshetat 

Nëna dhe babai
na e pyesin:
- Blertë,
Çfarë vizatove
përmbi atë fletë?

Kuptoj tekstin 

Unë dhe teksti
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- Vizatova veten,
a nuk e shikoni?
Ju jeni të rritur
si nuk e kuptoni?

- Po ç’ke ngatërruar
bletë edhe qershi
flutur e kalem
mollë dhe kuti?

- Jo asgjë, asgjë
nuk kam ngatërruar,
në fletore veten
unë kam vizatuar!

Po habitet nëna
babai bën çudi...
- Ti nuk je kalem,
ti nuk je kuti!

Mollë edhe qershi
ti nuk je, moj Blertë,
pastaj këtu ç’duan
një flutur,
një bletë?

- Jua thotë gjyshja
pritni kur të vijë...
- Kur s’e dimë ne
gjyshja s’mund ta dijë!

- Jo e di, e di!
Gjyshe moj, vrapo,
se ç’kam vizatuar,
eja na trego.

Ja ku erdhi gjyshja,
vizatimin pa...
- Kjo këtu është Blerta! -
prindërve u tha.
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Se, kur afron mbrëmja
edhe do të flerë
i këndoj një këngë,
që gjumi ta zërë.

Gjumi mbi qepalla
vete edhe vjen
unë, një këngë, mbesës
nis edhe i them:

“I ke faqet mollë,
sytë si qershi
hundën si kalem,
gojën si kuti”.
Pa i them: “Je bletë”
Pa i them: “Je flutur”,
se është punëtore,
sepse është e bukur.

Pra, në vizatim
është vetë Blerta
veçse ka harruar
të bëjë... gërshetat!

     Odhise Grillo

- Blerta thotë se në fletë ka vizatuar veten. Po çfarë ka vizatuar ajo në të vërtetë? 
Renditi gjërat që Blerta ka vizatuar:

bletë
.......
.......
.......
.......

- Pse vetëm gjyshja e kupton se në vizatim është vetë Blerta?
- Gjyshja i thotë Blertës je bletë. Çfarë cilësie të saj kërkon të tregojë duke e 

krahasuar me bletën? Gjeje pjesën dhe nënvizoje.

Kuptoj tekstin 
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- Gjyshja i thotë Blertës je flutur. Çfarë cilësie të saj kërkon të tregojë duke e 
krahasuar me fluturën? Gjeje pjesën dhe nënvizoje.

- Lidhi me shigjeta pjesët e vizatimit me pjesët e fytyrës së Blertës.

Mollë   sytë
Qershi   gojë
Kuti   hundë
Kalem   faqe

12.   Hunda sa... një ... patëllxhan!

Neri paska një zakon. 
(Oo, sa keq!... sa keq!)
Me gisht hundën e trazon, 
Gishtin kurrë s’e heq!

Po një ditë, krejt papritur, 
Qan, i vogli, qan:
Hunda na i qenka rritur, 
Sa... një... patëllxhan!

I tha zogu Cicici:
– Mos e prek me gisht
Edhe hunda përsëri,
bëhet aq sa ish!

Thonë fjalën ia dëgjoi
Zogut, Neritani
Ndaj… si zog, na fluturoi 
Edhe … patëllxhani!...

...Dhe pastaj... me vrap, me vrap,
Hunda e bukur... erdhi prapë!

      Adelina Mamaqi

13.   Një ditë që filloi ters

– Hajde, zgjohu, Lola! Nxito, se jemi shumë vonë!
Ç’ishte ky zë që më buçiste në vesh? Po kjo dorë që më tundte nga shpatullat? Sa
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shumë më fliheeeeej! Në kohën që hapa njërin sy, vëllai im u zhduk në korridor. Ishte 
me të mbathura dhe po përpiqej të fuste njërën dorë në mëngën e bluzës.

– Hajde, lëviz! – bërtiti për herë të fundit.
Atë mëngjes ne ishim vetëm në shtëpi. Pieri, babai im jo i vërtetë, kishte ikur për 

në zyrë, si zakonisht, shumë herët në mëngjes. Ndërsa mami kishte dalë pas tij për të 
pritur gjyshin në stacionin e trenit. Një ditë më parë na kishte thënë: “E dini që kam 
shumë besim te ju, ë? Vetëm po ju kujtoj që, para se të shkoni në shkollë, ta ushqeni 
Kroketën dhe ta nxirrni jashtë të kryej nevojat.”

Kroketa është qenushja jonë e vogël, fringo e re. Ajo është më e butë se një top 
leshi, por është më e lëvizshme se një plesht. Dhe nuk është gjithmonë e pastër. 

Me kokën ende në jastëk pashë orën: 8:20. Ishte 8 e 20 minuta! Kërceva pupthi 
nga shtrati. Rrëmova në komo për rrobat e brendshme. Vesha fundin dhe pulovrin që 
ishte në karrige. S’kisha kohë të krihja flokët edhe pse ndieja një lëmsh të madh prapa 
kokës.

Pashë Tomin të zbriste shkallët vetëtimthi.
– Nxito! – më tha shpejt e shpejt, duke kaluar.
Rrëmbeva çantën dhe i shkova pas si hije. Në kuzhinë, Kroketa kërcente dhe lehte 

si e çmendur. Oh, dreq! Afër derës që të nxirrte në kopsht ishte një pellg i verdhë. 
Meqë Kroketa i kishte pllaquritur mirë putrat dhe kishte ecur nëpër dyshemenë e 
kuzhinës, gjurmët e saj formonin një vizatim të çuditshëm.

Christine Sagnier

- Pse Lola gjendej vetëm me të vëllanë në shtëpi atë mëngjes? Ku kishin shkuar 
prindërit?

- Cilat ishin detyrat që u kishte lënë mamaja për të kryer para se të shkonin në 
shkollë?

- A të ka ndodhur edhe ty ta nisësh “ters” një ditë, si Lola?

- Si do ta përfundoje tregimin? A arriti Lola të krihte flokët? 

A mundi ta pastronte pellgun e verdhë që kishte bërë Kroketa, si dhe vizatimet 
e çuditshme që kishte bërë nëpër dysheme pasi i kishte ngjyer putrat në të?

Kuptoj tekstin 

Unë dhe teksti
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14.   Historia e një dhëmbi të prishur

Vizitën e fundit te dentisti Alfi e pati bërë kur po mbushte gjashtë vjeç. Thjesht 
i dhembte një dhëmb, por që përfundoi në katastrofë. Dentisti, zoti Erstuajli, ishte 
plak i stërlashtë. Pavarësisht se qe shumë zemërmirë, ai duhej të kishte dalë me kohë 
në pension. Ngjante si breshkë, madje si breshkë plakë. Mbante ca gjyzlykë kaq të 
trasha, sa i dukeshin sytë si topa tenisi. Zoti Erstuajli i tha Alfit që dhëmbi në fjalë qe 
prishur dhe nuk ia vlente ta mbushte më, ndaj, për fat të keq, s’i mbetej rrugë tjetër 
përveçse t’ia shkulte.

Ia tërhoqi, ia tërhoqi, ia tërhoqi me darët gjigante prej çeliku. Po dhëmbi nuk 
dilte. Madje e vuri gjurin mbi karrige, pranë kokës së Alfit, për ta zënë më mirë atë 
qerrata dhëmb. Po prapë nuk dilte.

Atëherë dentisti antik i thirri për ndihmë infermieres së vet, që ishte edhe ca më 
e lashtë. Zonja Prig mori urdhër ta mbante djalin fort dhe ta tërhiqte prapa me gjithë 
fuqitë. Por përsëri dhëmbi nuk doli. Nuk vonoi dhe u thirr për ndihmë recepsionistja 
e ngjallur, zonja Viëll. Ajo peshonte më shumë se zoti Erstuajl dhe zonja Prig së 
bashku. Po, pavarësisht nga pesha e saj, dhëmbi prapë nuk doli. [...]

Ndërsa Alfi i gjorë priste i tmerruar në karrigen e dentistit, zoti Erstuajl doli në 
dhomën e pritjes për të kërkuar përforcime. E gjithë turma e pacientëve që prisnin aty 
për t’u vizituar, u thirr për ndihmë. Dentisti plak i ftoi të hynin brenda të gjithë, të rinj 
e pleq, të hollë e të trashë. [...]

Kur kjo sprovë e hidhur mori fund, zoti Erstuajl dhe të gjithë ata që e ndihmuan, 
dergjeshin të hallakatur nëpër dyshemenë e klinikës. 

– Kaq e pat edhe kjo punë! – i njoftoi të gjithë, teksa ndihmësja e tij, zonja Prig, 
e ndihmonte të ngrihej në këmbë. Ah, qerratai i vogël, sa kokëfortë që ishte!
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

David Walliams

Punë me tekstin

- Si e përshkruan Alfi dentistin, zotin Erstuajli?
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- Renditni disa nga tiparet e tij që përmenden në tekst: 
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

- Pse mendoni se dentisti e kishte aq të vështirë t’ia hiqte dhëmbin Alfit?
- Sa njerëz ftoi dentisti për ta ndihmuar?
- A arriti t’ia hiqte dhëmbin dentisti i vjetër Alfit?
- Në fund të pjesës ke disa rreshta të zbrazët. Mbushi duke e krijuar vetë fundin 

e historisë. Po sikur të mos ia ketë hequr dot, kë duhet të thërrasë për ndihmë? 
- Po sikur t’i ketë hequr dhëmbin e gabuar?
- Pasi ta shkruash vetë fundin e historisë, gjeje librin “Dentistja shtrigë” nga është 

shkëputur kjo pjesë dhe lexoje përfundimin. Ky libër është shumë i njohur dhe i 
dashur për fëmijët, prandaj është përkthyer në shumë gjuhë të botës. Atë mund 
ta lexosh në gjuhën shqipe ose në ndonjë gjuhë tjetër që njeh. Autori i tij është 
shkrimtari shumë i njohur anglez David Walliams.

15.   Limona dhe limonadë 

Ishte java e tretë e pushimeve verore dhe Arba ishte e mërzitur, kishte vapë dhe 
etje. Shumë etje. Një gotë e madhe me limonadë me të vërtetë do të bënte punë. 

– E gjeta! – thirri. – Do të ngre një tezgë për të shitur limonadë. Do të bëhem e 
pasur!

Shumë shpejt Arba ishte futur në biznes. Ajo kishte një kanë me limonadë, një 
frigorifer portativ të mbushur me akull dhe shumë gota plastike. Klientja e parë e 
Arbës ishte zonja Laura e derës ngjitur.

– Mmmmmm, sa e mirë moj Arba! – i tha ajo. 
Pastaj erdhi djali që korrte lëndinën e zonjës Rita. Ai kishte shumë etje dhe i bleu 

dy limonada.
Edi dhe Besardi, vëllezërit nga rruga përballë, u ulën pranë Arbës për pak kohë. 

Bashkë me të ata i shitën limonadë një gruaje që kishte dalë për vrap, ca fëmijëve me 
biçikleta dhe një dadoje që po tërhiqte një karrocë me një bebe që sapo kishte filluar 
të ecte.

…. Më vonë, një pasdite, Arba u habit kur e pa Edin dhe Besardin të vinin drejt saj.
– Po mendonim nëse je e interesuar që ne të bëhemi ortakë, – i tha Edi.
– Ne kemi atë shokun që banon te parku matanë rrugës, – shtoi Besarti. – Sot atje 

ka ndeshje basketbolli. Ndoshta mund të shkonim bashkë, të shisnim. 
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Arbës i shkoi mendja te gjithë ata njerëz të etur e të uritur te parku. Do të ishte 
kënaqësi të punonte edhe me shokët e saj. 

– Ide e shkëlqyer, – tha me zë të lartë. – Oburra! Do të bëhemi të pasur!

Nancy Loewen

- Si i lindi Arbës ideja për të bërë biznes?
- Kush ishte klientja e parë e saj?
- A e dini çfarë kuptimi ka fjala ortakë? Pyetni prindërit ose kërkojeni atë në 

fjalor.
- Pse iu duk ide e shkëlqyer të bëhej ortake me shokët e saj Edin dhe Besardin?
- Gjej në tekst ato fjalë që mendon se lidhen më shumë me fjalën biznes.

1. .............................
2. .............................
3. .............................
4. .............................

Përcakto për secilën fjalë nëse është folje, emër apo mbiemër.

- A ke provuar ndonjëherë të bësh biznes?
- Po ndonjë nga shokët e klasës?

- Diskutoni në klasë për ato që dini mbi biznesin, si dhe për përvojat tuaja 
personale në biznes, nëse keni të tilla. 

 KURIOZITET

- Kur ishte hekuri më i shtrenjtë se ari?

- Veglat e hekurit u zhvilluan në Egjipt, Mesopotami dhe Indi 
gjatë periudhës së hekurit. Gjatë kësaj kohe, hekuri ishte më 
i kushtueshëm se ari.

 

Kuptoj tekstin 
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16.   Tekanjozët

Dua një shtëpi llastiku
Ngjyrë shege, formë fiku
Ku nuk hyn as shi, as erë
Pa dritare dhe pa derë.

Dua një libër me rërë
Bërë pa fije, pa gjilpërë
Me kapak që s’rri në dorë
Pa figura, pa një shkronjë. 

Dua një triko prej druri
Se kështu ma thotë truri
Kur ma thotë truri mua
Bëj prapësira sa të dua.

Dua një kapuç prej xhami
Që ta lajë me leckë mami
Dhe ta nder pastaj në tel
Nga e hëna në të diel.

Dua dhe këpucë prej guri
T’i përplas me forcë pas muri
Dhe kur të godas një top
Të mos kthehet prapë në tokë.

Dua një këmishë prej reje
Ta kem dhuratë prej teje
Që kur vjershën ta dish mirë
Të jetë zhdukur çdo dëshirë
Që të vjen në kokë dhe hop
Ikën, të lë, çamarrok. 

      Arian Leka 
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- Si duhet të jetë shtëpia që kërkon tekanjozi? Renditi tiparet e saj. 
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

- Si duhet të jetë libri që kërkon tekanjozi? Renditi tiparet e tij.
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

- Si duhet të jetë trikoja që kërkon tekanjozi? Shkruaje tiparin e saj kryesor.
..........................................

- Si duhet të jetë kapuçi që kërkon tekanjozi? Shkruaji tiparet e tij. 
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

- Çfarë gjërash të tjera kërkon tekanjozi? Si duhet të jenë ato?
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

- A mund të bëhen ato gjëra që kërkon tekanjozi?
- Pse i kërkon kaq të çuditshme? 
- Kush po flet në këto vargje:

Dua një këmishë prej reje
Ta kem dhuratë prej teje
Që kur vjershën ta dish mirë
Të jetë zhdukur çdo dëshirë
Që të vjen në kokë dhe hop
Ikën, të lë, çamarrok.

- A është kjo një përgjigje që i jepet tekave të djaloshit?

Kuptoj tekstin 
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- Mësojeni edhe ju mirë këtë vjershë, si djaloshi që kërkon gjërat 
e çuditshme. Ndoshta, pasi ta mësoni, nuk do t’ju shkojë më 
ndër mend të bëheni tekanjozë, sepse do të kujtoni vjershën.

17.   Kroni i bardhanjorvet

Në vogëli, pa i kaptue ende tetë vjetat, si mbaroi mësimi shkolluer e filluen 
lirimet e verës, m’u tek me pasë nji gomar. “Due nji gamuç!”. U luta e u stërluta, 
qava e bërtita tue shkrepë kâmbët, si fëmí i llastuem qi ishem, edhe tekembramja 
me ndërmjetsín e nânës zêmër-butë, e cila nuk u qindrote shumë gjatë trilleve mâ të 
shtyme të mija, em-át m’a sosi dishirin e më bleu nji gomar në Krye të Pazarit. Kur 
e sollen në shtëpi, qésh tue dalun mendsh prej gëzimit. Daja porositi ndër mjeshtra 
zejtarë nji shalë lëkure së kuqe e frej lustrafini të zí...

Ernest Koliqi

- Lexo në fjalor kuptimin e fjalës tekë.
- Krahasoje me kuptimin e fjalës dëshirë. A kanë ngjashmëri mes tyre? Ku ndry-

shojnë?
- Përpiqu të gjesh fjalë të tjera të ngjashme me fjalët tekë dhe dëshirë. Shkruaj 

nga një fjali për secilën fjalë që gjen.
.........................................................................................................................
....................................................................................................................................
.........................................................................................................................
....................................................................................................................................

- Nënvizo në tekst fjalët që janë të ndryshme nga ato që lexon zakonisht në librin 
e gjuhës.

- Po ti a ke ndonjë tekë?

- A t’i plotësojnë të gjitha tekat prindërit? Si ua mbush mendjen 
që të të plotësojnë ndonjë prej tyre?

Unë dhe teksti

Punë me tekstin

Unë dhe teksti
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qan
përplas këmbët
premton se do të marrësh vetëm nota të mira
........................................
........................................
........................................
........................................

- Krahasoji këto “teknika” me shokët dhe shoqet e klasës. Votoni “teknikën” më 
të suksesshme. (KUJDES! Prindërit mund ta lexojnë këtë libër...!)

18.   Fqinja e re

Vajza e vogël po rrinte kaliqafë në krahun e kolltukut. Ishte një vajzë e dobët 
dhe shumë e zbehtë, me sy të errët si vrima dhe me fytyrën plot quka e njolla rozë të 
çuditshme.

Ajo ishte fqinja e parë që po takoja dhe, po të më duhej ta përshkruaja përshtypjen 
që më ra ballit, nuk do të kisha frikë të thosha: shumë e keqe. Gjykojeni vetë. Ishte 
vapë, sepse ishim në fillim të shtatorit, por ajo qurrashja kishte në kokë një beretë blu 
të errët prej leshi dhe një shall që e kishte hedhur dy herë rreth qafës, poshtë ishte 
veshur me pizhame dhe shapka, ndërsa në vend të robëdëshambrit kishte veshur një 
golf të trashë burrash, që i arrinte deri te gjunjët, dhe mëngët e përveshura nga brenda 
i mbulonin duart.

Bianca Pitzorno

- Rendit disa nga tiparet e pamjes së jashtme të vajzës së vogël që i bëjnë përsh-
typje autores, e cila po tregon për të.

............................

............................

............................

............................
- Rendit më poshtë disa nga veshjet e vajzës që përshkruan autorja në këtë pjesë:

............................

Kuptoj tekstin 
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............................

............................

............................

............................
- Nga përshkrimi që lexuat, a ju duket se autorja e pëlqen vajzën e vogël, apo jo?
- Renditi ato fjalë në tekst që të bëjnë të mendosh kështu.

...........................

...........................

...........................

19.   Gaforrja e re

Një gaforre e re mendoi: “Përse në familjen time të gjithë ecim mbrapsht? Unë 
dua të mësoj të eci drejt, si bretkosat, e më rëntë bishti nëse nuk ia dal.”

Filloi të ushtrohej fshehurazi në rrëkenë ku kish lindur dhe ditët e para u lodh 
shumë. Përplasej gjithandej, e dërrmonte koracën, e shtypte një këmbë me tjetrën. Por 
dalëngadalë gjërat filluan të përmirësohen, sepse gjithçka mësohet nëse do. Kur ishte 
e sigurt në vetvete, u paraqit përpara familjes së vet dhe u tha: “Shihmëni dhe bëri një 
marrshim të mrekullueshëm përpara..”

“Bija ime, – ia plasi të qarit e ëma, – a ke luajtur mendsh? Hajde në vete, ec si 
vëllezërit e tu që të duan aq shumë”. Por vëllezërit e saj vetëm e përqeshnin. I ati e pa 
me një vështrim të ashpër dhe pas pak i tha: “Mjaft më! Nëse do të qëndrosh me ne, 
ec si gaforret e tjera. Nëse do të bësh sipas kokës tënde, rrëkeja është e madhe: nisu 
dhe mos u kthe më pas.”

Gaforrja e mirë i donte shumë të afërmit e vet, por ishte shumë e sigurt që ishte në 
rrugë të drejtë, s’kishte asnjë dyshim, ndaj përqafoi të ëmën, përshëndeti të atin dhe 
të vëllezërit dhe u nis nëpër botë.

Ecjen e saj e vunë re një grumbull bretkosash që ishin mbledhur për të bërë ca 
muhabet bashkë rreth një gjetheje zambaku uji. “Bota po shkon mbrapsht, – tha një 
bretkosë, – shikojeni atë gaforre e pastaj më thoni që e kam gabim po mundët.” “Nuk 
ka më respekt për asgjë”, tha një tjetër. “Obobo, obobo”, tha e treta. 

Por gaforrja eci drejt, duhet thënë në këtë rast, dhe ndoqi rrugën e saj. Në një 
moment e ndjeu se po e thërriste një gaforre e moshuar me një pamje të trishtuar, që 
qëndronte krejt e vetme mbi një gur. “Mirëdita”, i tha gaforrja e re.

Plaka e vështroi gjatë e më pas i tha: “Çfarë kujton se po bën? Edhe unë, kur isha 
e re, mendoja se po u mësoja gaforreve të ecnin drejt. Dhe ja çfarë fitova: Jetoj krejt e 
vetme dhe askush nuk më flet asnjë fjalë; sa je ende në kohë, dëgjomë mua, hiq dorë 
dhe bëj si të tjerët dhe një ditë do të më falënderosh për këshillën që të dhashë”. 

Gaforrja e re nuk dinte si të përgjigjej dhe heshti. Por thellë-thellë brenda vetes 
mendonte: “Unë kam të drejtë”.
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Pasi e përshëndeti përzemërsisht plakën, vazhdoi krenare rrugën e saj.
Do të shkojë larg? Do t’ia dalë? Do t’i drejtojë të gjitha gjërat e shtrembra të kësaj 

bote? Ne nuk e dimë, por ajo po marshon me kurajën dhe vendosmërinë e ditës së parë. 
Mundemi vetëm t’i urojmë nga zemra: “Rrugë të mbarë!”.

Gianni Rodari

- A filloi menjëherë gaforrja e re të ecte drejt apo u mundua deri sa ia arriti? Gjej 
pjesën ku i jepet përgjigje kësaj pyetjeje dhe nënvizoje.

- A e përkrahën prindërit dhe të afërmit vendimin e saj për të ecur ndryshe nga të 
tjerët? Gjej pjesën ku i jepet përgjigje kësaj pyetjeje dhe nënvizoje.

- A u ndikua gaforrja e re nga mendimi i prindërve apo vazhdoi drejt në rrugën 
e saj?

- Me kë bisedoi gaforrja e re rrugës? Si e këshilloi bashkëbiseduesja? A ia dëgjoi 
këshillën? Gjej pjesën ku i jepet përgjigje kësaj pyetjeje dhe nënvizoje.

- Zgjidh një nga mbiemrat e mëposhtëm për të përshkruar gaforren e re:

këmbëngulëse,
e çmendur,
e papërtuar,
kokëfortë,
guximtare.

- “Gaforrja e re” është një përrallë nga Gianni Rodari që tregon 
historinë e një gaforreje, e cila nuk donte të ecte mbrapsht si të 
afërmit e vet, por drejt përpara. A do t’ia dalë t’i bindë edhe të 
tjerët ta ndjekin? 

- Vazhdoje vetë këtë përrallë duke shtuar aventurat që do të kalojë gaforrja e re 
gjatë rrugës. 

20.   Të shkoj në festë apo jo?

Pasdite mbërrin edhe momenti i bezdisshëm. Babai e shoqëron Xhanin në 
shtëpinë e Manuelës dhe i thotë:

– Shko, kënaqu!

Kuptoj tekstin 
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Xhani zbret nga makina. 
– Vërtet do të vish të më marrësh nëse të telefonoj?
– Patjetër! – përgjigjet i ati nëpër dhëmbë. 
Xhani e përqafon dhe niset drejt shtëpisë së Manuelës. 
– Përshëndetje Xhani, hyr! – thotë e ëma e Manuelës dhe e shoqëron në oborrin 

e pasmë. 
Në mes të lëndinës ishte vendosur një tavolinë e madhe dhe rreth saj ishin ulur 

Tonia, Xhada, Kristina, Xhulia dhe natyrisht Manuela. Të pesta ia kishin ngulur sytë. 
Xhani ia jep Manuelës dhuratën që i kish sjellë. 

– Faleminderit! – thotë ajo pasi e hap.
Xhani buzëqesh i bezdisur dhe më pas ulet pranë tyre në tavolinë. Sa për fillim, në 

tavolinë sheh çokollata dhe një tortë të madhe. “Tamam si në ditëlindjet e meshkujve”, 
mendon Xhani. 

Vajzat bisedojnë gjithë gëzim me njëra-tjetrën, ndërsa Xhani ndihet i bezdisur 
dhe nuk ka dëshirë të flasë. Por, një çast, i ati i Manuelës i ulet pranë dhe e pyet: 

– Si ndihesh kur je i vetmi kokosh në kotec?
Xhani ia ngul sytë, por nuk kupton asgjë nga ç’po i thotë. 
– Nuk e ke dëgjuar ndonjëherë këtë proverb? Një gjel kokosh në kotec është si ti, 

një djalë i rrethuar nga dashuria dhe përkujdesja e shumë vajzave të bukura. 
Xhanit i pëlqen ideja, po më shumë i pëlqejnë lojërat që u organizon i ati i 

Manuelës. Në fillim luajnë me gjëegjëza, pastaj pingpong dhe më në fund me patina.
Në fund, të gjithë bashkë luajnë me balonë dhe e mbajnë me radhë fillin e saj 

ndërsa valëvitet nga era.

U. Schubert

- Pse është i mërzitur Xhani ndërsa po shkon në ditëlindjen e shoqes së tij?
- Nënvizo ato pjesë të tekstit ku shprehet mërzia e tij. 
- Nënvizo atë pjesë të tekstit ku Xhani e kupton se ditëlindjet e vajzave nuk kanë 

shumë ndryshim nga ato të djemve. 
- Gjej në tekst pjesën ku babai i Manuelës i shpjegon shprehjen: “Si ndihesh kur 

je i vetmi kokosh në kotec?” Po ti a kishe dëgjuar më parë këtë shprehje?
- Si i kalon mërzia Xhanit? 
- Çfarë lojërash luajnë bashkë me babin e Manuelës dhe me shoqet e tjera të 

ftuara në ditëlindje?

Kuptoj tekstin 



221

21.   Emri

Do të doja të quhem Dante
dhe të shkruaj një të bukur poemë,
do të doja të quhem Euklid
të shpik një teoremë,
do të doja të quhem Xhoto,
të bukura t’i bëj pikturat
më i zoti do doja të isha
të gjitha zotësitë t’i kisha. 
Do të doja të quhem...
Ashtu si quhem vërtet
Për t’u bërë çdo ditë 
nga pak dhe më i mirë se vetë.

      Gianni Rodari

- Në këtë poezi përmenden shumë emra personalitetesh të shquara të artit dhe 
shkencës botërore. Nënvizo në tekst emrat e tyre.

- Lidh me shigjeta emrat e personaliteteve me profesionin e tyre.
Dante     piktor
Xhoto     matematikan
Euklidi    poet

- Nënvizo në tekst ato fjalë që tregojnë se çfarë profesioni kanë personalitet.
- Si i shpjegoni vargjet e fundit të vjershës: 

Për t’u bërë çdo ditë
nga pak dhe më i mirë se vetë.

A mund të bëhet njeriu më i mirë se vetja? Nëse po, a mund të ndodhë kjo 
menjëherë apo duhet përpjekje e përditshme?

- Në pikat e lëna bosh në poezi vendos emrin tënd. Lexoje sërish 
me zë të lartë vjershën për të kuptuar si tingëllon emri yt mes 
emrave të njerëzve të shquar të botës. 
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- Kërko në internet të dhëna mbi jetën e Dantes, Xhotos (Giotto) dhe të Euklidit 
(Euclid) në shqip ose në njërën nga gjuhët që njeh. Nëse i gjen të dhënat në 
gjuhë të huaj, përpiqu t’i përkthesh shqip.

22.   Letër vetvetes

E dashur Nea e së ardhmes,
Të shkruaj nga e shkuara. Shpresoj të jesh një version më i mirë se ky i tanishmi. 

Tani po qëndron në shtëpinë tënde ku vajzat e tua po luajnë. Ke arritur gjithçka që ke 
dashur. Jam e sigurt që ke punuar fort, je lodhur, je frymëzuar, por ia ke dalë. Arrite 
jetën që shumë të tjerë e ëndërrojnë. Akoma je kaq e paduruar?! Shpresoj që jo. Uroj 
të kesh arritur të hysh në histori, të kesh ndihmuar njerëzit e varfër dhe të kesh bërë 
të mundur shkollimin e fëmijëve jetimë... më e rëndësishmja, të kesh fituar respektin 
e të gjithëve. Mendoj që ke arritur të ecësh me dinjitet dhe me kokën lart përpara të 
gjithëve. Tani uroj që atë vetëbesim dhe uri të shpirtit për sukses t’ua dhurosh vajzave 
të tua. Dua shumë t’i trajtosh me dashuri të pakufizuar. Mësoju se duhet të besojnë 
në vetvete dhe se asgjë e keqe në botë s’mund t’i ndalë. Gjithashtu mos harro që çdo 
të diel të hash drekë me mamin, babin dhe motrën; mos harro të telefonosh dhe të 
vizitosh hallën. Kujtohu se familja të solli këtu ku je sot. Bëje mamanë tënde krenare, 
bëhu ajo grua kryelartë dhe ajo mbretëreshë që gjyshi dhe nëna donin të ishe! Mos 
harro! Unë besoj te ti…

Nea Xhindi (nxënëse)

- Si i duket vetja Neas në të ardhmen? Çfarë ka bërë ajo?
- A është e kënaqur me atë që ka arritur?

- A të ka ndodhur ta përfytyrosh veten si do të bëhesh në të 
ardhmen?

- Çfarë do të bëhesh kur të rritesh? Mjek/mjeke, informaticien/
informaticiene, profesor/profesoreshë, fotomodel/fotomodele, 
yootuber, apo diçka tjetër që ne të rriturit nuk e marrim dot me 
mend?
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Historia e mëposhtme është edhe në shqip, edhe në anglisht. 
Kush prej jush lexon edhe anglisht, mund t’i krahasojë të dyja pjesët 
dhe të shohë, jo pa habi, se si gjuhët flasin ndryshe për të njëjtën gjë.

23.   Shoqet e ngushta 

Një pasdite Suzana, Kristina dhe Xheniferi ishin nisur për në palestër. Kur 
dëgjojnë zërin e Barbit:

– Hej, vajza, nxitoni! Do bëhemi vonë.
– Po pres me padurim të stërvitem me Kristinën në traun e ekuilibrit, – mendoi 

Xheniferi. Në palestër trajneri i lajmëroi:
– Mbeten vetëm dy javë deri në ditën e garës. Filloni stërvitjen pa humbur kohë! 

Suzana nxitoi ta kapte Kristinën për krahu, duke e tërhequr drejt tapetit.
– Po unë, të vij me ju? – u lut Xheniferi.
– Sot unë do të stërvitem vetëm me Kristinën, – ia ktheu menjëherë Suzana. 
– Edhe unë e bëj sparkatën, – u mburr ajo. – Kristina, më shiko mua!
– Ua, sa mirë! – u habit Kristina. 
Xheniferi s’i mbajti dot lotët e për pak filloi të qajë. 
Kur stërvitja mbaroi, Xheniferi përshëndeti me dorë trajnerin. 
– Më faaal! – qeshi nën hundë Suzana, teksa u përplas me Xheniferin. 
– E bëri me qëllim! – mendoi Xheniferi. 
Rrugës për në shtëpi, Barbi vuri re që Xheniferi s’foli fare. 
– Pse je mërzitur? – e pyeti Barbi teksa përshëndeste me dorë vajzat e tjera. 
– Vërtet Kristina është shoqja ime, por sot ajo u stërvit vetëm me Suzanën, – i tha 

Xheniferi. – Ndërsa Suzana nuk u soll mirë me mua.
– Gjërat ngatërrohen pak kur janë tri shoqe, – tha Barbi. – Ndodh që njëra prej 

tyre të ndihet vetëm dhe të lëndohet nga kjo.
Barbi dhe Xheniferi biseduan gjerë e gjatë. [...]
– Ti mund të stërvitesh një orë me Kristinën dhe orën tjetër me Suzanën, – e 

këshilloi ajo.
Barbi

Close friends

One afternoon Susan, Kristen and Jennifer were walking to the gym. Then they 
heard Barbie’s voice:

“Hey, girls, hurry up! We’re getting late.”
“I’m looking forward to practise on the low beam with Kristen,” thought Jennifer. 
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In the gym, the coach announced,
“Jus two more weeks until the big meet. Start practicing and don’t waste time!”
Suzan quickly took Kristen’s arm, pulling her towards the mat. 
“Can I come with you?” begged Jennifer. 
“Today I will practise only with Kristen,” answered Susan immediately. 
“I can do a split” bragged Susan. “Kristen, please look at me!”
“That’s great!” replied Kristen surprised. 
Jennifer couldn’t hold back her tears and was ready to cry. 
When the practice was over, Jennifer waved good-bye to the coach. 
“Ex-cuuuse me!” giggled Susan, as she bumped into Jennifer. 
“She did that on purpose!” thought Jennifer angrily. 
On the way home, Barbie noticed that Jennifer didn’t say a word. 
“Why are you so sad?” asked Barbie, as she waved good-bye to the other girls.
“Yes, Kristen is my friend, but today she practice only with Susan,” said Jennifer. 
“And Susan wasn’t very nice to me”. 
“Things get a little complicated when there are three friends,” said Barbie. 

“Sometimes one of them feels lonely and gets hurt.”
Barbie and Jennifer talked a lot with each-other. […]
“You can practice one hour with Kristen and the next hour with Susana,” 

suggested Barbie.
Barbie

Historia e mëposhtme është edhe në shqip, edhe në frëngjisht.
Kush prej jush lexon edhe frëngjisht, mund t’i krahasojë të dyja pjesët 
dhe të shohë, jo pa habi, se si gjuhët flasin ndryshe për të njëjtën gjë.

24.   Princi i vogël

Një herë, kur isha gjashtë vjeç, kam parë një figurë të mrekullueshme në një libër 
për pyjet e virgjëra, i cili titullohej “Ngjarje të vërteta”. Figura tregonte një gjarpër 
boa duke gllabëruar një egërsirë. Ja një kopje e asaj figure. 
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Në libër shkruhej: “Gjarpërinjtë boa e gllabërojnë prenë e tyre të tërën, pa e 
copëtuar me dhëmbë. Pas kësaj ata nuk janë në gjendje të lëvizin dhe për gjashtë 
muaj, sa vazhdon tretja, flenë gjumë”.

Asokohe e vrava shumë mendjen rreth ngjarjeve të xhunglës dhe, si mora një laps 
me ngjyrë, nxora në dritë vizatimin tim të parë. Vizatimin tim numër 1. Ishte pak a 
shumë kështu:

Këtë kryevepër timen ua tregova të rriturve dhe i pyeta se mos vizatimi im u 
kallte datën. 

– E si mund të na kallë datën një kapelë? – ma kthyen ata. 
Mirëpo unë nuk kisha vizatuar ndonjë kapelë. Në të vërtetë kisha vizatuar një boa 

që kishte gllabëruar një elefant. Atëherë vizatova brendësinë e gjarprit boa, me qëllim 
që të rriturit të mund ta kuptonin. Se të rriturit gjithnjë kanë nevojë t’ua shpjegosh 
gjërat. Dhe vizatimi im numër 2 doli kështu:

Të rriturit më këshilluan të hiqja dorë nga vizatimi i gjarpërinjve boa, sido që 
të ishin, të tejdukshëm apo jo, dhe të merresha më mirë me gjeografinë, historinë, 
matematikën dhe gjuhën. E kështu, në moshën gjashtë vjeçe, unë hoqa dorë nga një 
e ardhme e shkëlqyer si piktor. Ma kishin kthyer mendjen mossukseset me vizatimin 
numër 1 dhe vizatimin numër 2. Të rriturit kurrë nuk janë në gjendje të kuptojnë vetë 
diçka, ndaj u duhet të vegjëlve që një e dy e t’u japin shpjegime...

Antoine de Saint-Exupéry

Le petit prince

Lorsque j’avais six ans j’ai vu, une fois, une magnifique image, dans un livre sur 
la Forêt Vierge qui s’appelait “Histoires Vécues”. Ça représentait un serpent boa qui 
avalait un fauve. Voilà la copie du dessin.
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On disait dans le livre : “Les serpents boas avalent leur proie tout entière, sans 
la mâcher. Ensuite ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de 
leur digestion.”

J’ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j’ai 
réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 
1. Il était comme ça :

J’ai montré mon chef-d’oeuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si 
mon dessin leur faisait peur.

Elles m’ont répondu :”Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?”
Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui 

digérait un éléphant. J’ai alors dessiné l’intérieur du serpent boa, afin que les grandes 
personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d’explications. Mon dessin 
numéro 2 était comme ça:

Les grandes personnes m’ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents 
boas ouverts ou fermés, et de m’intéresser plutôt à la géographie, à l’histoire, au 
calcul et à la grammaire. C’est ainsi que j’ai abandonné, à l’âge de six ans, une 
magnifique carrière de peintre. J’avais été découragé par l’insuccès de mon dessin 
numéro i et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais 
rien toutes seules, et c’est fatigant, pour les enfants, de toujours et toujours leur donner 
des explications.

Antoine de Saint-Exupéry 
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Gatimi 
dhe ushqimet
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1.   Lepuri pa syze

Lepuri karota ha,
ca të vogla, të mëdha,
kur del dielli, kur ka hije
ha karota me kaq shije,
kur zbardh dita, kur zbret nata,
sikur janë çokollata...

Shpresa, nënën ka dëgjuar
se karota, fort e çmuar,
t’i mbron sytë, t’i forcon,
ndaj ajo rri e mendon:
“Me karota qenka shqepur,
ndaj nuk mban syze ky lepur!”

      Dionis Bubani

- Të gjithë e dimë se karota është ushqimi më i dashur për lepurin. Edhe vajza 
e vogël, Shpresa, e mëson këtë gjë teksa sheh se me sa ëndje lepuri i ha ato. 
Gjej në tekst fjalët që tregojnë dashurinë e lepurit për karotat dhe me çfarë i 
krahason ato.
1. ........................................
2. ........................................

- Thuaj me fjalët e tua se për çfarë u bën mirë karota fëmijëve.
- Po ti, si mendon, përse nuk mban lepuri syze?

- A të pëlqejnë karotat edhe ty po aq sa lepurit? Si të pëlqen t’i 
hash: të gjalla apo të gatuara?

- Çfarë shije dallon kur përtyp një karotë: e kripur, e thartë, e 
ëmbël, e hidhur?
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2.   Kuriozitete për ushqimet

Ku lindën makaronat? 
Zakonisht mendohet se makaronat janë shfaqur në Itali. Në të vërtetë ato i solli 

nga Kina në Itali eksploruesi Marko Polo. 

Kush i shpiku karamelet?
Besohet se karamelet u shpikën nga egjiptianët e lashtë. Ata përdornin frutat e 

thata dhe mjaltin për të krijuar sheqerkat. 

Sa lloje bukësh krijuan egjiptianët e lashtë?
Thuhet se egjiptianët e lashtë gatuanin më shumë se 40 lloje të ndryshme bukësh. 

Ata i aromatizonin bukët me fruta, mjaltë, susam etj.
 

Akullorja elektrike
A e dini se ka edhe akullore elektrike? Ju mund ta hani akulloren pa ndonjë 

mundim. Kjo arrihet nëpërmjet një kaushi akulloreje që rrotullohet vetë. Ai e ka 
aromën njësoj si kaushi i vërtetë i akulloreve, por ka dhe një buton që ndizet dhe 
fiket. Kur butoni ndizet, kaushi elektrik fillon të rrotullohet dhe me gjuhën tuaj lëpini 
dhe ndieni shijen e akullores.

Gjëegjëzë
E ftohtë jam

Më do çdokush
Në gotë, në pjatë 

apo kaush…

Kur festohet festa e domateve?
Festa e domateve, beteja më e madhe dhe më argëtuese në botë e luftës me 

domate, mbahet në fshatin Bunol, në Spanjë, të mërkurën e fundit të gushtit të çdo 
viti. Gjatë kësaj feste qindra njerëz qëllojnë njëri-tjetrin me domate të pjekura shumë.

Kur u shpik sanduiçi?
Sanduiçi u shpik në vitin 1762, kur Xhon Montagu, një aristokrat, kont, që 

banonte në Sanduiç të Anglisë, i kërkoi kuzhinierit të tij të fuste një copë mish brenda 
dy copave bukë dhe i hëngri ato me shije.

Gjeni edhe ju kuriozitete mbi ushqimet dhe gatimet e mëposhtme:
Patatja.............................................................................
Çokollata...........................................................................
Akullorja...........................................................................
Pica................................................................................

Unë dhe teksti
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Poezia e mëposhtme është edhe në shqip, edhe në italisht. 

Kush prej jush lexon edhe italisht, mund t’i krahasojë të dyja pjesët 
dhe të shohë, jo pa habi, se si gjuhët flasin ndryshe për të njëjtën gjë.

3.   Buka

Po të isha furrtar
Do të doja të piqja një bukë aq të madhe
Sa të ngopte të gjithë njerëzit
Që nuk kanë të hanë, po kanë halle.

Një bukë më të madhe se dielli
Të artë e plot aroma,
Si manushaqet me kokë nga qielli.

Një bukë si kjo
Do ta hanin
Nga Kili në Indi
zogj dhe pleq
Të varfër e fëmijë.

Duhet mbajtur mend kjo datë:
Një ditë pa uri
Dita më e bukur
Që do të hyjë në histori. 

      Xhani Rodari

Il Pane

S’io facessi il fornaio
vorrei cuocere un pane
così grande da sfamare
tutta, tutta la gente
che non ha da mangiare.

Un pane più grande del sole,
dorato, profumato
come le viole.
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Un pane così
verrebbero a mangiarlo
dall’India e dal Chilì
i poveri, i bambini,
i vecchietti e gli uccellini.

Sarà una data da studiare a memoria:
un giorno senza fame!
Il più bel giorno di tutta la storia!

      Gianni Rodari

Aktivitete

- Kjo poezi ka frymëzuar edhe shumë muzikantë për të 
krijuar këngë që i kushtohen kësaj buke “magjike”. Ato 
janë kënduar në gjuhën italiane. Gjej njërën prej tyre 
në internet dhe provo ta këndosh atë edhe në shqip me 
shokët dhe shoqet e klasës.

4.   Rrëfim për mollët...

Na ishte njëherë një mollë. Jo, ishin shumë mollë. Na ishte një qytet si Sdikuisht, 
i mbushur gjer në grykë me mollë. Pleqtë hanin mollë. Kalamajtë hanin mollë. Vinin 
lepurushët nga pylli dhe hanin mollë në qytet, sepse ishin zhdukur lakrat dhe karotat...

Zogjtë çukisnin mollë dhe jo krimba. Madje edhe një buf kënete, që nuk kishte 
provuar kurrë të hante mollë, ato ditë hëngri sa u shqep. Luani në kopshtin zoologjik 
provoi të kafshojë një mollë, por e pështyu. Të gjitha kusitë dhe kazanët e qytetit 
Sdikuisht u mbushën me reçel molle...

Bedri Dedja

- Çfarë u pëlqen të hanë zakonisht kafshëve dhe shpendëve që përmenden më 
poshtë?

Punë me tekstin
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Lepuri................................................................

Bufi i kënetës....................................................

Luani.................................................................

- Qyteti Sdikuisht ka një emër të çuditshëm. Provo ta ndash në rrokje për të 
gjetur se çfarë kuptimi të fshehtë ka ai. ................................................................

- Vazhdoje vetë historinë e qytetit, banorëve dhe mollëve të tij.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

5.   Një recetë e ëmbël

- Nga receta e dhënë më poshtë janë zhdukur foljet, të cilat janë shumë të 
rëndësishme në udhëzimet për të bërë një ëmbëlsirë. Shtoji ti foljet e dhëna më 
poshtë:

shtojmë, 
përziejmë,
ziejmë, 
pjekim,
ndajmë,
peshojmë,
presim, 
hapim, 
hedhim,
thyejmë, 
lëmë të ftohet, 
shtrojmë.

             (Kujdes! Disa folje përdoren më shumë se një herë në tekst.)

Punë me tekstin
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Përbërësit e recetës së ëmbëlsirës:

400 g miell, 230 g sheqer, 120 g gjalpë, 2 vezë, 1 pako fryrës 15 g, 2 mollë të mëdha, 
1 limon

1. Në fillim i …… të gjithë përbërësit në një peshore kuzhine.
2. …….vezët dhe i …… në një tas bashkë me 150 g sheqer. 
3. Pastaj …… gjalpin pasi ta kemi shkrirë.
4. ……. 400 g miell pak nga pak dhe pastaj ……fryrësin dhe e …….. derisa të 

formohet një brumë paksa i butë. 
5. ….. mollët në copa të vogla dhe i ….. në një tenxhere me zjarr të ngadaltë duke 

i ….. 80 g sheqer dhe një limon të shtrydhur. 
6. E …….. masën e mollëve ngadalë gjatë kohës që është duke zier. 
7. E ….. brumin në dy pjesë të barabarta. 
8. Në tavolinën e punës i …….. të dyja pjesët e brumit me petës derisa të bëhen 

rrethorë me diametër 25 cm. 
9. Njërin nga rrethorët e vendosim në një tavë pjekjeje dhe i …… sipër masën e 

mollëve të ziera.
10. Rrethorin e dytë e ……. mbi të parin dhe i shtypim anët me lugë. 
11. E vëmë tavën në furrë me 180 gradë dhe e ……. për 40 minuta. 
12. Pasi të piqet, e lëmë …… dhe e …… në formën që na pëlqen më shumë. 

6.   Në drekë me teze Lian

Unë dhe teze Lia hymë në një restorant shumë të këndshëm pranë liqenit. U ulëm 
në një tavolinë të veçuar dhe Armandi, pronari, na solli menynë dhe si unë, si tezja 
zgjodhëm nga një picë me shumë përbërës. Pesëmbëdhjetë minuta më vonë mbërritën 
dy picat, të cilat dukeshin si dy paleta të mëdha piktori, me ngjyra.

Në fillim e nuhata picën time dhe aroma e saj më kujtonte picën super të shijshme 
që kisha ngrënë para një viti në Tiranë. Çuditem me veten si nuk harroj asgjë dhe 
mjafton një aromë, një shije ose një ngjyrë që të më rithërresë në kujtesë ngjarje dhe 
njerëz që kam takuar muaj a vite më parë. Në fillim u përpoqa ta haja picën me pirun 
dhe thikë, pastaj hoqa dorë dhe mendova se ishte më e lehtë ta haja me dorë, duke i 
kollofitur një copë pas tjetrës. Me siguri që u bëra shumë pis, sepse teze Lia më tha:

– Duhet të të bëj një fotografi, aq qesharake sa je bërë.
Armandi erdhi të na sillte ujin dhe, ndërsa na pa, tha:

– Më duket se po e shijoni. 
– Ju lumshin duart! – nëpërdhëmba unë, ndërsa fshija buzë e mjekër me pecetë. 

– Prej shekujsh nuk haja një picë kaq të mirë!
Angelo Petrosino
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- Çfarë përshtypjeje të ka bërë ky përshkrim? Mendon se vajza e pëlqeu vërtet 
picën? 

- Tani shndërroje përshkrimin e mësipërm duke ndryshuar pjesët e nënvizuara, 
në mënyrë që të jepet një përshtypje e ndryshme: 

Unë dhe teze Lia hymë në një restorant shumë të shëmtuar pranë liqenit............
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………........

7.  Si e gatoi kulaçin e vitit të ri Babagjyshi...

Babagjyshi, me përparësen e lidhur mbas belit, ngjante më shumë tashmë me një 
shef kuzhine. 

– Ja, e udhëzoi gjyshja e Izidorit, – nxirre këtë kulaçin nga peceta dhe thërrmoje 
këtu te kjo tepsia e madhe. 

– Me shumë dëshirë, – ia ktheu ai, – por ti duhet edhe më të shpjegosh se si e ke 
bërë, që t’ia tregoj Margaritës sime kur të kthehem. Si thua? 

– Fare kollaj, – iu përgjigj ajo. – Këtu ka 1 kg miell, 1 lugë çaji sodë buke, pak 
kripë, dy vezë dhe ca ujë. Mbasi i përzjeva të gjitha e u bë një brumë i lidhur, e 
shtrova në këtë tavën këtu, të lyer me pak gjalpë. Pastaj e poqa. 

– Kuptova, – tha babagjyshi gjithë entuziazëm dhe përveshi mëngët duke 
thërrmuar ndërkaq me shpejtësi kulaçin në tepsi. 

– Tani ki parasysh se sekreti i recetës beratase qëndron te kaurdisja. A di se 
ç’është? 

– Eh..., si të them...!
– Ja se po ta tregoj unë. Te ky tigani i thellë hedhim ca gjalpë dhe e vëmë në 

zjarr. Pastaj grijmë një kokërr qepë mesatare dhe e trazojmë nga pak me lugë druri 
derisa të zverdhet. Kjo quhet kaurdisje. Pastaj shtojmë të brendshmet e gjelit, pastaj 
kaurdisim pjesë-pjesë kulaçin e thërrmuar. E kuptove?

– Po, tani e kuptova – tha Babagjyshi që, pa e zgjatur, nisi të priste plot zell në 
copëza të vogla qepën. Por as vetë nuk e kuptoi se si ia plasi të qarës me lotët që i 
rridhnin çurg, kur në të vërtetë ndjehej kaq i gëzuar atë natë. Ç’po ndodhte me të?

Punë me tekstin
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Aq më tepër që nuk donte që gjyshja zemërmirë, Sofika, ta shihte të përlotur. Nisi t’i 
fshinte sytë me mëngë, por asgjë s’ndryshoi. Fshehurazi asaj i fshiu edhe me cepin e 
përparëses, por përsëri pa sukses. Atëherë i fërkoi mirë e mirë me duar, por sytë, në 
vend që të qetësoheshin ndopak, i përvëluan edhe më shumë, ndërsa lotët i rridhnin si 
dy rrëke të kripura deri në dysheme.

– Oh, më fal, por nuk e di se ç’kam kështu. Të siguroj se nuk jam i trishtuar e 
dashur gjyshe Sofika, por lotët po më dalin vetë!

Ajo e pa një çast me habi pastaj nisi të qeshte si fëmijë.
– Ah, ah, Babagjysh, uf..., m’u mor fryma. Sa qesha! Po të djegin sytë nga qepa. 

Mos i fërko me dorë. Leri se qetësohen vetë. Nuk paske prerë kurrë një kokërr qepë 
më duket apo jo? – e ngacmoi ajo. 

– Të them të drejtën, ne, në Veriun e Akullt, nuk kaurdisim asgjë – iu përgjigj ai 
sa për të kaluar radhën. 

– Epo s’ka gjë, a u qetësove? Eja të vazhdojmë gatimin. Ja, shumë mirë, tani që 
u kaurdisën të gjitha do t’i hedhim pak nga pak lëngun e gjelit që e kam te kjo kusia 
këtu. Kujdes se është e nxehtë. Tani i shtojmë edhe pak kripë, piper, nenexhik e rigon 
dhe e mbulojmë me kapak. Kaq ishte. Po e fik sobën tani. Të lumtë Babagjysh! Dhe 
kur ta shërbesh në tryezë mos harro ta shtrosh bukur përsheshin në një pjatancë të 
madhe dhe të vendosësh sipër gjelin e detit të pjekur e të kuqëluar si ky këtu – i tha 
gjyshja gjithë krenari e i tregoi gjelin që sapo ishte pjekur për 5 orë rresht në furrë. 
Por tava ku më parë dergjej gjeli i stërmadh ishte bosh. 

Gjyshja e pa për disa çaste tavën bosh dhe me sy të shqyer iu kthye Babagjyshit.
– Ku iku gjeli? Ai ishte këtu! E pe edhe ti apo jo?
– Po. Aty qe, i madh e i kuqëluar. Nga u zhduk kështu? Se mos ka fluturuar nga 

dritarja?
– Po ç’thua kështu? Ai nuk është si elfët e tu. Ka pesë orë në furrë, i therur e 

i rrjepur për merak. Ah ç’na gjeti – rënkoi plot trishtim. – E si mund të shërbehet 
përsheshi pa gjelin e detit përsipër?

Asaj iu mbushën sytë me lot dhe nga hutimi nisi të ngrite të gjitha enët që 
gjendeshin në tryezë e mbi sobë: tavën, tepsinë, kusinë, tiganin, pecetat, shishen 
e vajit, kutinë e gjalpit, dhe t’i shihte nga poshtë. Babagjyshi, që donte patjetër ta 
ndihmonte, u përkul për të kontrolluar edhe një herë në furrë, se mos ndoshta gjeli 
gjendej aty. Mbasi e futi kokën thellë në zgavrën e errët e nuk pa gjë, u ngrit me 
vrull dhe pa dashje rrëzoi shishen e vajit që u derdh i gjithi në dysheme. Gjyshja 
nuk pati kohë as të nxirrte zë kur ai, që nuk po kuptonte më asgjë, hodhi vetëm dy-
tri hapa dhe e pa veten duke rrëshqitur nëpër dhomë si një patinator olimpik. Ajo 
nxitoi ta ndihmonte, por tashmë ishte vonë. Vaji qe përhapur gjithandej dhe gjyshja 
u zhvendos si një mjellmë në anën tjetër të dhomës duke u mbajtur ku të mundej. 

Ah.., uh.., oh.., mos.., mbahu.., prit...! – dëgjohej nëpër të gjithë shtëpinë. 
Tashmë gjyshja kishte mbërritur te dritarja dhe u mbajt fort mbas perdes duke 
dihatur. Babagjyshi, që për një çast ishte ndalur, hodhi edhe një hap tjetër në drejtim 
të frigoriferit dhe mbasi eci vetëm dy hapa u plandos përfundimisht përtokë.
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– Babagjysh! – thirri gjyshja e tmerruar. Por ai, për çudinë e saj ia krisi të qeshurës 
me të madhe – ho-ho-hoooo... ho-ho-hoooo... ! 

– Babagjysh! – thirri gjyshja edhe më fort.
– E gjeta gjelin, e gjetaaaa... – thirri. – Qenka poshtë tryezës i ngrati.
– Poshtë tryezës? Po si vajti aty? Si?
Nuk kishte nevojë për asnjë përgjigje. Nga poshtë tryezës doli duke mjaullitur e 

duke lëpirë buzët një maçok i hirtë me një fjongo të kuqe në qafë. Ai iu afrua me habi 
Babagjyshit ende përtokë, i mori erë te mjekra e bardhë, ia futi edhe një mjaullime 
triumfuese dhe ia mbathi në korridor. Babagjyshi nuk reshte së qeshuri...

Persida Asllani

- Nënvizo në tekst të gjitha fjalët që përshkruajnë enët e gatimit.
- Nënvizo foljet që përdoren për të treguar mënyrën se si gatuhet kulaçi tradicio-

nal.
- Përse banorët e Beratit mendojnë se receta e tyre e kulaçit është më e veçanta?
- A e ke provuar ndonjëherë këtë gatim shqiptar?
- A di të na përshkruash shijen e tij?

8.  Babagjyshi në kuzhinë

Vëru vizë fjalëve që nuk shkojnë me kuptimin e vargut, sipas shembullit të 
dhënë në vargun e parë.

Babagjyshit ia kish   ënda
    kënga
    mënga

Të mësonte një  gabim
 gatim

    hartim

Që shumë njerëz në  Suedi
    Shqipëri
    Australi

Punë me tekstin
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E shijojnë për Vit të   Zi!
    Rri!
    Ri!

Merr tiganin dhe e   mpreh
    nxeh
    ndeh

Grin një qepë me  shikim 
    nxitim 
    printim

Me pak gjalpë e  kaurdis
    kapardis
    boshatis

Dhe me erëza e   çukis.
    ujdis.
    kurdis.

Por papritur nis e   qan
    lan
    than

Dhe as vetë s’e di   përse 
    përdhe
    atje

Nuk ka bërë asnjë   provim
    gabim
    vrapim

As në zemër s’ndjen   shkëlqim!
    shpëtim!
    trishtim!

Mos u tremb o   Babagjysh
    Katragjysh
    mëlysh
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Është veç qepa plot me  mëngë
    lëng
    këngë

Sa e presim sytë na   djegin
    pjekin
    prekin

Lotët lumë prej saj na   vjedhin.
    rrjedhin.
    mbledhin.

Babagjyshi qesh me   shtete
    vete
    dete

Dhe kulaçin shpejt   thërrmon
    qorton
    njofton

E përzien me lëng të   hijshëm
    dijshëm
    shijshëm

Në pjatancë mirë e   vlon.
    shtron.
    shpon.

Por kur gjelin pjekur   lirë
    mirë 
    ngrirë

Në pjatancë kërkon ta  çjerrë
    tjerrë
    vërë

nuk e gjen dot    as katundi
 asgjëkundi

    në Burundi 
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S’e kupton se nga e  shkundi!
    tundi!
    humbi!

E kërkon brenda në   gurrë
    furrë
    turrë

Poshtë picetës, poshtë  tiganit
    limanit 
    trapanit

E kërkon edhe nën   tavë
    llavë
    javë 

Shkund e ngre çdo gjë me  dhallë.
    radhë.
    fjalë.

Kur pa dashje përmbys  fajin
    çajin
    vajin

E mbi të rreshket e   grihet
    bie
    shpie

Një maçok poshtë   violinës
    tavolinës
    trëndelinës

I del para si një   hije.
    pije.
    fije.

Ho-ho-ho qesh   Babagjyshi
    Katragjyshi
    mëlyshi
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Ja ku qenka edhe   teli!
    beli!
    gjeli!

Mjaullima nxjerr   maçoku
    patoku
    blloku

Gjelin fort me krahë ç’e  rroku.
    toku.
    troku.

Babagjyshi qesh me   not
    plot
    lot

Boll tani – i thotë –   o mik
    o fik
    o kikirik

E merr gjelin e mbi   patë
    pjatë 
    shpatë

E vendos sa gjerë e   gjatë.
    natë.
    lartë.

Ja tani gjithçka   harroi
    mbaroi
    mbuloi

Thotë i lumtur plot   hare
    rrufe
    vare

Kjo recetë s’ka të   larë
    sharë
    çarë
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Ju uroj një Vit të   mbarë!
    parë!
    vrarë!

Babagjyshi në kuzhinë

Babagjyshit ia kish ënda
Të mësonte një gatim
Që shumë njerëz në Shqipëri 
E shijojnë për Vit të Ri!

Merr tiganin dhe e nxeh
Grin një qepë me nxitim 
Me pak gjalpë e kaurdis
Dhe më erëza e ujdis.

Por papritur nis e qan
Dhe as vetë s’e di përse 
Nuk ka bërë asnjë gabim, 
As në zemër s’ndjen trishtim! 

Mos u tremb o Babagjysh
Është veç qepa plot me lëng
Sa e presim sytë na djegin,
Lotët lumë prej saj na rrjedhin. 

Babagjyshi qesh me vete
Dhe kulaçin shpejt thërrmon
E përzien me lëng të shijshëm
Në pjatancë të gjithë e shtron.

Por kur gjelin pjekur mirë
Në pjatancë kërkon ta vërë
nuk e gjen dot asgjëkundi
S’e kupton se nga e humbi!
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E kërkon brenda në furrë
Poshtë picetës, poshtë tiganit,
E kërkon edhe nën tavë
Shkund e ngre çdo gjë me radhë.

Kur pa dashje përmbys vajin
E mbi të rreshket e bie
Një maçok poshtë tavolinës
I del para si një hije.

Ho-ho-ho qesh Babagjyshi
Ja ku qenka edhe gjeli!
Mjaullima nxjerr maçoku
gjelin fort me krahë ç’e rroku. 

Babagjyshi qesh me lot
Boll tani o mik i thotë
E merr gjelin e mbi pjatë 
E vendos sa gjerë e gjatë.

Ja tani gjithçka mbaroi
Thotë i lumtur plot hare
Kjo recetë s’ka të sharë
Ju uroj një Vit të Mbarë!

      Dhurata Shehri
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Udhëtimet, ,pushimet,
aventurat dhe lojërat
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UDHËTIMET

1.   Avioni

Shkon avioni përmbi re.
Një lexon e tjetri fle,
një qenush luan me top;
hidhet gici rondokop:
- Ç’bën rrëmujë, o i gjorë, 
Dil e luaj në oborr!

     Ferid Lamaj

- Në këtë pjesë tregohet se çfarë bëjnë udhëtarët gjatë fluturimit me avion. Shëno 
të gjitha foljet që tregojnë veprimet e tyre.

Lexon........
...................
...................
...................

- Përse ankohet gici? Çfarë ka të çuditshme në kërkesën e tij ndaj qenushit që 
luan me top në avion? 

- Fjala “rondokop”, që përdoret nga autori për të përshkruar gicin, është zgjedhur 
për shkak të një tipari të një kafshe si gici ose derri në përgjithësi. Gjej më 
poshtë se cili është ky tipar.

i shkathët
i zeshkët
i zymtë
i shëndoshë
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- Shkruaj më poshtë vazhdimin e këtij udhëtimi nëse qenushi do 
të plotësonte kërkesën e gicit dhe do të dilte të luante jashtë 
avionit.
Kur qenushi doli jashtë ...........................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

2.  Parashuta 

Gici te dyqani 
Po blen një parashutë
Shitës pelikani
I flet urtë e butë:

- Hajt, të qoftë për hajër!
Mall me garanci.
Po s’tu hap në ajër,
kthema përsëri.

     Ferid Lamaj

- A e di përse përdoret një parashutë?
- Ç’mendon se ndodh nëse ajo nuk hapet në ajër?
- Çfarë ka të çuditshme në fjalët e pelikanit “po s’tu hap në ajër, kthema përsëri”?

- Autori ka përdorur në fund të çdo vargu fjalë që mbarojnë me zanore të njëjta. 
Gjeji dhe shkruaji pranë njëra-tjetrës. Për shembull:

Unë dhe teksti
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dyqani – pelikani
......................................
......................................
......................................

- Përfytyro sikur je duke qëndruar në ajër me parashutë të hapur. 
Si duket bota poshtë teje? Shkruaj disa fjali sipas përfytyrimit 
tënd:
...................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3.  Nga dritarja, në avion...

- Nga dritarja, në avion,
Vogëlushe, ç’po shikon?
- Po shikoj një kopsht të madh,
Me dantella, radhë-radhë...

Ai është deti me valë!...

- Nga dritarja, në avion, 
Vogëlushe, ç’po shikon?
- Po shikoj shumë kuti, 
Por, çfarë janë, nuk e di!
- Janë pallate e shtëpi!

- Nga dritarja, në avion, 
Vogëlushe, ç’po shikon?
- Nuk shikoj asgjë, sepse,
Në mes tymit jemi ne!...

- S’është tym po janë re!

Vogëlushja buzëqesh:
Përmbi botë, përmes resh, 
Fluturon si pëllumbeshë. 

     Adelina Mamaqi

Unë dhe teksti
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- Po ti, a ke parë ndonjëherë nga dritarja e avionit? 
- Si ndryshojnë përmasat e gjërave kur i shohim nga shumë larg? 
- Vogëlushja i ngatërron gjërat që sheh nga shumë lart dhe mendon se janë gjëra 

të tjera. Çfarë mendon se i lidh mes tyre:

detin dhe dantellat ............................................................................................
shtëpitë dhe kutitë ............................................................................................
retë dhe tymin ..................................................................................................

- Shëno disa ngjashmëri të tjera që mund të pikasësh nga dritarja 
e avionit:

liqeni dhe pasqyra................................................................................................
lumi dhe ..............................................................................................................
kodra dhe.............................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Historia e mëposhtme është edhe në shqip, edhe në frëngjisht.  
Kush prej jush lexon edhe frëngjisht, mund t’i krahasojë të dyja pjesët dhe  

të shohë, jo pa habi, se si gjuhët flasin ndryshe për të njëjtën gjë.
Edhe për udhëtimet, edhe për aventurat...!

4.  Në shkretëtirë

Princi i vogël përshkoi gjithë shkretëtirën dhe nuk pa veçse një lule. Një lule me 
tre petla, një lule fare-fare të thjeshtë...

– Mirëdita! – i tha princi i vogël.
– Mirëdita! – ia ktheu lulja.
– Ku janë njerëzit? – pyeti me mirësjellje princi i vogël. 
Dikur lulja kishte parë të kalonte andej një karvan:
– Njerëzit? Besoj se janë ja gjashtë, ja shtatë. I kam parë këtu shumë vite më parë.
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Por është e pamundur ta marrësh me mend se ku mund t’i gjesh. Sikur i merr era me 
vete. Ata nuk kanë rrënjë dhe kjo i pengon shumë. 

– Lamtumirë! – tha princi i vogël.
– Lamtumirë – u përgjigj lulja.

Antoine de Saint-Exupéry

Le désert

Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu’une fleur. Une fleur à trois 
pétales, une fleur de rien du tout...

– Bonjour, dit le prince.
– Bonjour, dit la fleur.
– Où sont les hommes ? demanda poliment le petit prince.
La fleur, un jour, avait vu passer une caravane
– Les hommes ? Il en existe, je crois, six ou sept. Je les ai aperçus il y a des 

années. Mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Ils manquent de 
racines, ça les gêne beaucoup.

– Adieu, fit le petit prince.
– Adieu, dit la fleur.

Antoine de Saint-Exupéry

5.  Dhelpërushja

– Mirëdita – tha dhelpërushja. 
– Mirëdita – iu përgjigj me mirësjellje princi i vogël, i cili ktheu kokën por nuk 

dalloi gjë.
– Jam këtu, – i foli zëri, – nën mollë. 
– Kush je ti? – tha princi i vogël. – Qenke kaq e bukur!...
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– Unë jam dhelpërushja, – tha ajo.
– Eja të luajmë bashkë, – e ftoi princi i vogël. – Unë jam kaq i trishtuar...
– Nuk kam si luaj me ty, – ia ktheu dhelpërushja. – Unë nuk jam kafshë e zbutur.
– Ah, më ndje! – tha princi i vogël.

Mirëpo, si u mendua një hop, shtoi:
– Ç’do të thotë “e zbutur”?
– Ti nuk qenke i këtushëm, – i tha dhelpërushja. – Ç’kërkon këtu? 
– Po kërkoj njerëzit, – u përgjigj princi i vogël. – Ç’do të thotë “e zbutur”?
– Njerëzit, – ia ktheu dhelpërushja, – kanë armë dhe dalin për gjah. Më keq nuk 

ka. Por ata rrisin edhe pula. Është e vetmja gjë që i tërheq. Mos kërkon edhe ti pula? 
– Jo, – u përgjigj princi i vogël. – Unë kërkoj miq. Po ç’do të thotë “e zbutur”?
– Është diçka tanimë fare e harruar, – tha dhelpërushja. – Dhe do të thotë “të 

krijosh lidhje”...
– Të krijosh lidhje?
– Po, – ia ktheu dhelpërushja. – Për mua ti nuk je veçse një djalë i vogël si njëqind 

mijë djem të tjerë. Dhe nuk kam nevojë për ty. As ti nuk ke nevojë për mua. Edhe unë 
për ty nuk jam veçse një dhelpërushe si njëqind mijë dhelpërushe të tjera. Por në rast 
se ti do të më zbusësh, atëherë ne do të kemi nevojë për njëri-tjetrin. Dhe ti do të jesh 
i vetmi në botë për mua. Ndërsa unë do të jem e vemja në botë për ty...

Antoine de Saint-Exupéry

Le renard

– Bonjour, dit le renard.
– Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien.
– Je suis là, dit la voix, sous le pommier...
– Qui es-tu ? dit le Petit prince. Tu es bien joli...
– Je suis un renard, dit le renard.
– Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste...
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– Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé.
– Ah ! Pardon, fit le petit prince.
Mais, après réflexion, il ajouta :
– Qu’est-ce que signifie”apprivoiser”?
– Tu n’es pas d’ici, dit le renard, que cherches-tu ?
– Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu’est ce que signifie “apprivoiser”?
– Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C’est bien gênant ! 

Ils élèvent aussi des poules. C’est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ?
– Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu’est-ce que signifie “apprivoiser”?
– C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie “créer des liens...”
– Créer des liens ?
– Bien sûr, dit le renard. Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable 

à cent mille petits garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi 
non plus. Je ne suis pour toi qu’un renard semblable à cent raille renards. Mais, si 
tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi unique au 
monde.  Je serai pour toi unique au monde...

Antoine de Saint-Exupéry

6.  Majmunët në udhëtim

Një ditë, majmunët e kopshtit zoologjik vendosën të bëjnë një udhëtim për të 
njohur botën. Ecën e ecën, ndaluan dhe njëri pyeti:

– Çfarë shihet?
Kafazi i luanit, vaska e fokave dhe shtëpia e gjirafës.
Sa e madhe që është bota dhe sa shumë gjëra mëson kur udhëton. 
Vazhduan të ecin dhe ndaluan vetëm në mesditë. 
– Çfarë shihet tani?
Shtëpia e gjirafës, vaska e fokave dhe kafazi i luanit.
Sa e çuditshme që është bota dhe sa shumë gjëra mëson kur udhëton. 
Vazhduan sërish të ecin dhe u ndalën vetëm në perëndim të diellit. 
– Po tani çfarë shihet?
Kafazi i luanit, shtëpia e gjirafës dhe vaska e fokave.
Sa e mërzitshme është bota: shihen gjithmonë të njëjtat gjëra. Të udhëtosh nuk 

të vlen për asgjë.
S’kishte si të ishte ndryshe: udhëtonin e udhëtonin, por nuk kishin dalë ende 

nga kafazi dhe nuk bënin gjë tjetër veçse i binin rrotull të njëjtit vend si kuajt në një 
karusel.

Gianni Rodari
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- Në këtë pjesë flitet për fillimin e një aventure udhëtimi plot entuziazëm, por që 
kur bie nata personazhet bien në dëshpërim. Çfarë i mërzit ata?

- Nëse ata shohin vazhdimisht të njëjtën gjë, pra, “kafazin e luanit, shtëpinë e 
gjirafës dhe vaskën e fokave”, si mund të jetë forma e kafazit të tyre, që i sjell 
gjithmonë në të njëjtin vend?

Rrethore?
Drejtvizore?
Tjetër? .................................

- Gjej në tekst fjalën që tregon mënyrën e lëvizjes së majmunëve dhe nënvizoje. 
A mund të gjesh një fjalë tjetër që ka një kuptim të ngjashëm?

................................................

................................................

- A je edhe ti dakord me shprehjen “Sa e madhe që është bota dhe 
sa shumë gjëra mëson kur udhëton”?

- Trego gjërat që ke mësuar duke udhëtuar dhe që ndoshta nuk do t’i kishe mësuar 
kurrë  pa atë udhëtim.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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7.   Shtatë xhuxhët pa Borëbardhën

Pas nisjes së Borëbardhës me princin, jeta në shtëpinë e shtatë xhuxhëve rifilloi 
shumë e lodhshme. Askush nuk kishte dëshirë të bënte asgjë dhe shtëpia filloi t’i 
ngjante një koteci.

– Nuk duhet ta kishim lënë të ikte! – mërmëriste Tersi. Këtu me ne ishte e sigurt. 
Po me atë…! Me atë bukuroshin e veshur krejt me të kaltra… Kush e di! As nuk e 
njihnim… Nuk duhet t’i kishim besuar menjëherë!

I Dituri përpiqej të rivendoste qetësinë: gjithçka do të kthehet në vendin e vet. 
Ditët e para do të jenë më të vështirat, por do ta shihni që pas pak kohësh do të jemi 
edhe më mirë se më parë.

Por nuk ishte fare e vërtetë e askush nuk e besonte. Derisa një ditë, Këlyshit 
i erdhi një ide: – Na duhet një vajzë tjetër si Borëbardha! – u tha, – një vajzë e 
këndshme, e sjellshme, e ëmbël dhe e mirë…

– Le t’i lëmë budallallëqet, – bërtiti Tersi, – s’ka më gra në këtë shtëpi!
Një mbrëmje, ndërsa po hanin në heshtje dhe secili po mendonte për punët e veta, 

papritur, dikush trokiti në portë. Jashtë, në natën e errët, ishte një hije e mbështjellë 
me një pelerinë, me një kapelë banditi në kokë dhe me një shall të kuq që linte t’i 
dukeshin vetëm dy sy të zinj.

– A mund të hyj? Këtu jashtë errësira është pus dhe bën një i ftohtë që të ngrin! – 
tha një zë i athët, – dhe pa pritur përgjigje u fut brenda në shtëpi. 

Hoqi shallin, kapelën dhe pelerinën…

L. Cella

- Si mund t’i shpjegosh fjalët: zë i athët. Kërkoje fjalën i athët në fjalor.
- Çfarë kuptimi mund të kenë fjalët:

zë i ëmbël,
zë i hidhur?

- Çfarë ndryshimi kanë me fjalët: zë i athët?

- Kush mund të ketë hyrë në shtëpi atë natë?
- Po sikur të jetë vajzë…?

Kuptoj tekstin 

Punë me tekstin



253

- Po sikur të jetë djalë…?
- A do t’u bëjë keq xhuxhëve?
- A do t’i ndihmojë xhuxhët siç i ndihmoi Borëbardha?

- Vazhdoje këtë përrallë duke krijuar një fund të mirë ose një 
fund të keq për personazhet e saj.

8.   Tokë, tokë!

Kristofor Kolombi lindi në vitin 1451 në Gjenovë, një qytet-port i rëndësishëm i 
Italisë së sotme, ku zhvilloheshin aktivitete të dendura tregtie detare.

Sapo iu dha mundësia, shumë i ri, Kristofor Kolombi provoi të punonte nëpër 
anijet që transportonin mallra nëpër gjithë detin Mesdhe. Kur ishte vetëm njëzet vjeç, 
anija me të cilën udhëtonte u mbyt pranë brigjeve të Portugalisë. Ai shpëtoi ngaqë 
doli në breg me not. Në Portugali jetonte vëllai i tij në profesion hartograf. Kolombi 
filloi të punonte bashkë me të dhe duke krijuar edhe ai harta gjeografike.

Ndërsa studionte hartat detare të lundrimit, rrymat detare dhe mënyrën si ato i 
përshkonin detet dhe oqeanet, Kolombi arriti të imagjinonte një rrugë të re për të 
mbërritur në Azi përmes oqeanit Atlantik. Deri atëherë askush nuk e kishte provuar 
kurrë një rrugë të tillë, sepse askush nuk e dinte se çfarë ndodhej përtej oqeanit 
Atlantik. Kolombi ia parashtroi këtë ide mbretëreshës së Spanjës, Izabelës. Asaj iu 
duk shumë interesante ideja e Kolombit dhe dha urdhër që t’i jepeshin tri anije dhe 
nëntëdhjetë marinarë për të provuar këtë udhëtim. Izabela mendoi që zbulimi i kësaj 
rruge të re për të mbërritur në Azi do ta bënte më të pasur dhe më të rëndësishme 
Spanjën dhe mbretërit e saj.

Kolombi u nis për udhëtimin e vet zbulues nga porti i Palos në Spanjë më tre 
gusht të vitit 1492. Ai vetë ishte komandant i anijes më të madhe që quhej Santa 
Maria, por në flotën që u nis për udhëtim ishin dhe dy anije më të vogla, karavele, që 
quheshin Nina dhe Pinta.

Udhëtuan për shumë ditë duke u përballur me stuhi dhe vështirësi të shumta. 
Pas dy muajsh udhëtim, marinarët ishin të dëshpëruar dhe të trembur pasi nuk po 
e shihnin askund tokën, por Kolombi, që kishte ende shpresë, i bindi të vazhdonin 
lundrimin dhe për disa ditë. 

Më në fund, në mëngjesin e 12 tetorit 1492, një nga marinarët e kullës së vrojtimit 
të anijes Pinta thërriti me sa fuqi që kishte: “Tokë, tokë!”

Ia kishin arritur qëllimit. Kolombi dhe njerëzit e tij zbarkuan në ishullin e San 
Salvadorit, përballë brigjeve të Amerikës, por ai ishte i bindur se kishin arritur në Indi, 
në Kinë apo Japoni. As ai vetë dhe asnjë nga marinarët që e shoqëronin nuk mund ta 
përfytyronin që kishin mbërritur në një kontinent ende të panjohur për evropianët, në 
Amerikë.
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PUSHIMET

9.   Ditari i Gregut

E hënë, ......
Kushedi sa krenare do të jetë ndier mami për atë ditarin që më dha të mbaja vjet, 

sepse tani shkoi e më bleu një tjetër. 
Por a e mbani mend që ju thashë se nuk doja të ma shihte ndonjë torollak, sepse 

do të krijonte përshtypje të gabuar për mua? Pra, pikërisht kjo ndodhi edhe sot. 
Tani që vëllai im Rodriku e di që kam një ditar tjetër, s’duhet të harroj ta fsheh 

në një vend të sigurt. Para disa javësh Rodrikut i ra në duar ditari im I FUNDIT dhe 
ishte katastrofë. Por më mirë s’po e tregoj fare ATË histori. 

Edhe pa telashet me Rodrikun, kjo verë ishte për faqe të zezë.
Familja jonë nuk shkoi asgjëkundi dhe as nuk bëri ndonjë gjë për qejf, për faj të 

babit. Ai më futi prapë në skuadrën e notit dhe nuk më la të mungoja asnjëherë. 
Babit i ka shkrepur në kokë ideja se unë do të bëhem notar i madh, ndaj më fut në 

skuadrën e notit verë për verë. 
Kur shkova herën e parë në skuadrën e notit, para nja dy vjetësh, babi më tha të 

hidhesha në ujë e të notoja sapo gjyqtari të shkrepte pistoletën e nisjes.
Por NUK më tha që pistoleta e nisjes nxirrte vetëm TYM. 
Prandaj, në vend që të nxitoja për në cepin tjetër të pishinës, vrisja mendjen se 

nga mund të kishte vajtur plumbi.
Por edhe pasi babi ma shpjegoi mirë konceptin e “pistoletës së nisjes”, prapë isha 

notari më i keq i skuadrës.
Ama mora çmimin “Më i përmirësuari” në festën e ndarjes së çmimeve në fund 

të verës, ngaqë ndryshimi ndërmjet garës sime të parë nga ajo e fundit ishte dhjetë 
minuta.

[…]
Kjo ishte vera e parë që trajneri ynë na la të vishnim mbathje notarësh, në vend 

të atyre të voglave. Po mami tha se mbathjet poshtëruese të Rodrikut më rrinin “për 
mrekulli”.

– Shokët do të të kenë zili se do të notosh shpejt, – tha ajo.
Pasi mbaroja stërvitjen, më merrte Rodriku me furgonin e bandës. Mami kujtonte 

se, po ta bëja rrugën për në shtëpi me Rodrikun, nuk do të grindeshim më. Por kjo sa 
na futi në grindje më keq.

Rodriku vinte gjithnjë gjysmë ore me vonesë për të më marrë. Dhe nuk më linte 
të ulesha përpara. Thoshte se klori do t’ia prishte ndenjësen edhe pse furgoni ishte 
pesëmbëdhjetë vjet i vjetër.
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Por mbrapa nuk kishte asnjë vend për t’u ulur, ndaj shtrydhesha midis veglave të 
bandës. Dhe sa herë që furgoni ndalonte, lutesha që të mos e haja kokës me ndonjë 
nga tamburet e Rodrikut. 

Si përfundim, nisa ta bëja përditë më këmbë rrugën për në shtëpi. Ishte më mirë t’i 
bëje më këmbë ato tre kilometra, se të dërrmoje kokën prapa, në furgonin e Rodrikut.

Andej nga gjysma e verës e ndava mendjen t’i laja duart me notin. Sajova një hile 
për t’i bërë bisht stërvitjes. 

Bëja nja dy xhiro dhe i thosha trajnerit se doja të shkoja në tualet. Pastaj fshihesha 
atje dhe prisja derisa të mbaronte stërvitja.

I vetmi problem me planin tim ishte se në banjën e djemve temperatura ishte zero 
gradë. 

Pra, ATJE bënte më ftohtë se në pishinë. Ndaj mbështillesha me letër higjienike, 
që të mos sëmuresha nga hipotermia. 

Kështu e kalova shumicën e pushimeve të verës. Prandaj mezi po pres nesër të 
shkoj prapë në shkollë.

Jeff Kinney

- Ndonjëherë pushimet nuk dalin ashtu siç i ke parashikuar. Gregu, djaloshi që po 
na tregon historinë e tij, ka kaluar një verë aspak argëtuese. Përse?

- Çfarë ka bërë gjatë pushimeve të verës Gregu? Nënvizo fjalitë që e përshkruajnë 
këtë gjë.

- A mund ta kuptojmë nëse Rodriku është vëllai i madh apo i vogël i Gregut nga 
mënyra se si na flet ai për të vëllanë? Nënvizo pjesën ku tregohet kjo gjë.

- Nga mënyra se si përshkruhet furgoni i Rodrikut, çfarë mendon se i pëlqen atij 
më shumë?

muzika
pingpongu
peshëngritja
poezia

- Shkruaj edhe ti disa fjali për vëllain ose motrën tënde.
.....................................................................................................
.....................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
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AVENTURAT

10.   Një shëtitje me helikopter 

Si ra Çapaçuli nga 3000 metra

Çapaçuli nuk kishte hipur kurrë në helikopter. Sa herë i kishin kaluar sipër kokës 
së tij, kur qëndronte në oborr dhe vështronte qiellin! Uturima e helikopterit, që kalonte 
si një shpend gjigant, e shurdhonte. Ai zhdukej tutje, bënte një rrotullim dhe përsëri e 
hidhte hijen e tij mbi oborrin e Çapaçulit.

“Vallë, a do të fluturoj edhe unë ndonjëherë me helikopter? – mendoi Çapaçuli.
… Por ja që një ditë, daja e tij pilot, e mori me vete. Oh sa qejf kur u ngrit nga 

toka! Era, që shpërndante nga të katër anët fletët e thata, iu duk Çapaçulit si një 
shtrëngatë. 

Helikopteri po ngjitej gjithmonë e më lart. 
Tani shtëpitë dukeshin si ca kuti shkrepësesh, kafshët si miza, kurse rrugët mezi 

dalloheshin, si disa vija fort të holla.
Çapaçuli e vështronte për herë të parë tokën nga lart. Ishte një mrekulli e vërtetë. 

Sa i madh ishte horizonti, shtrihej deri përtej...
Po ja që, papritur, shpërtheu një shtrëngatë e tmerrshme. Helikopteri filloi të 

lëkundej si një lodër në mes të hapësirës. Çapaçuli shtrëngoi fort hekurin e karriges, 
sikur kjo gjë do ta shpëtonte nga çdo fatkeqësi... U mat një herë t’i thërriste nënës për 
ndihmë, por, mjerisht, ajo ndodhej larg, shumë larg. 

Në mes të furtunës helikopterit iu thye helika më dysh dhe filloi të rrokullisej si 
një gur i hedhur nga lart, me një shpejtësi marramendëse...

Kur u përplas përtokë, doli një tym i zi dhe shpërtheu një zjarr i madh...
Çapaçuli thirri fort: “Oh!” dhe mbajti kokën me dorë. Ishte rrëzuar nga shtrati në 

dysheme. Fatmirësisht, e tërë kjo shëtitje me helikopter, nuk kishte qenë veçse një 
ëndërr e keqe...

Dionis Bubani

- A të ka kaluar ndonjëherë një helikopter mbi kokë? Përshkruaje zhurmën e tij.
- Cila është fjala që përdor autori për të treguar llojin e zhurmës së helikopterit? 

Nënvizoje atë. 
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- Si i duket bota nga lart Çapaçulit? Plotësoje pjesën e mëposhtme duke përdorur 
fjalë të tjera nga ato të autorit, por me kuptim të ngjashëm:

Era, që shpërndante nga të katër anët fletët e thata, iu duk Çapaçulit si një 
shtrëngatë. Helikopteri po ngjitej gjithmonë e më lart.

Tani shtëpitë dukeshin si ca kuti shkrepësesh, kafshët si miza, kurse rrugët mezi     
dalloheshin, si disa vija fort të holla. Çapaçuli e vështronte për herë të parë tokën 
nga lart. Ishte një mrekulli e vërtetë. Sa i madh ishte horizonti, shtrihej deri përtej...

- Trego një ëndërr që të ka trembur shumë dhe se çfarë mendove 
kur u zgjove.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

11.   Harpitë mizore

Lundronim në det të hapur. Nuk shihej gjë tjetër veç qiellit dhe detit. Papritur, një 
re e zezë u shfaq mbi kokat tona dhe nisi një shtrëngatë e tmerrshme. Anijet u bënë 
lodra të dallgëve, të cilat një herë na hidhnin në fund të detit e një herë na ngrinin drejt 
qiellit. Gjithçka ndriçohej nga vetëtimat që shkreptinin vazhdimisht. Po lundronim pa 
asnjë drejtim. Timonieri im më i zoti, Palinuri, nuk kuptonte nëse ishte ditë apo natë.

Tri ditë e tri net ishim të humbur në mes të detit me dallgë. Ditën e katërt në 
horizont pamë bregun. Mblodhëm velat dhe marinarët nisën të rremonin me të gjitha 
fuqitë, për t’u afruar sa më parë drejt tokës. Ishin ishujt Strofade. Atëherë nuk e dinim 
që aty banonin Harpitë.

Ata janë tre përbindësha që dalin nga laguna e ferrit. Kanë trup shpendi me 
kthetra të mprehta, por fytyrë të zbehtë gruaje nga uria që ndiejnë gjithnjë. Bëjnë pis 
gjithçka me jashtëqitjen e tyre dhe mbajnë erë shumë të keqe.

Sapo zbritëm nga anija pamë në lëndinë disa lopë të majme dhe kope me dhi 
pa bari që t’i ruante. Aq e madhe ishte uria jonë, sa, pa e menduar, therëm disa nga 
kafshët, i poqëm në hell dhe u shtruam të hanim. Në atë moment u shfaqën Harpitë, 
duke lëvizur krahët me zhurmë. U sulën mbi ushqimin tonë dhe e mbuluan me 
jashtëqitje. 
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Për herë të dytë u shtruam të hanim. Këtë herë në një shpellë të thellë dhe e 
mbyllëm me trungje të mëdha pemësh. Përsëri nuk hëngrëm dot, sepse hynë Harpitë 
e tmerrshme dhe ndotën gjithçka. Era e rëndë që linin pas nuk durohej.

Atëherë urdhërova shokët e mi t’u gjuanin me shpata, por pendët e tyre ishin të 
papërshkueshme dhe ikën pa u dëmtuar askund.

Njëra prej tyre, Seleni, u ul mbi një gur të lartë dhe që aty na tha:
– Trojanë, ju hëngrët bagëtinë tonë dhe madje po na sulmoni! Dëgjoni mirë çfarë 

po ju them dhe mbajeni vath në vesh. Do të mbërrini në brigjet e Italisë, por nuk do 
të mund të ndërtoni aty muret e qytetit pa vuajtur ndëshkimin e tmerrshëm, sepse ju u 
përpoqët të na vrisni. Do të jeni aq të uritur, sa do të hani madje edhe pjatat.

Seleni u largua më pas drejt pyllit. Këto fjalë u ranë si shkreptimë shokëve të mi, 
të cilët u dëshpëruan aq shumë kur dëgjuan se çfarë i priste. U nisëm menjëherë për 
lundrim. Tashmë kishte mbërritur dimri i ftohtë që i ngrinte edhe dallgët.

Në pak ditë mbërritëm në qytetin e Butrintit. Aty morëm vesh që Heleni, biri 
i Priamit, mbretit të Trojës, mbretëronte mbi disa qytete, sepse ishte martuar me 
vejushën e mbretit Pirro të Epirit. Kur e mora vesh, më hipi dëshira të bisedoja me të. 
Lashë anijet e mia në port dhe shkova në tokë me njerëzit e mi në kërkim të tij. 

Mora vesh që kisha mbërritur në mbretërinë e tij kur pashë një qytet të rrethuar 
nga mure, që i ngjante Trojës, por me përmasa më të vogla. Vajta në pallatin e tij, me 
portikë të mëdhenj, si ata që kishte pallati i të atit në atdhe.

Na priti me krahët hapur dhe na strehoi gjatë ditëve të vështira të dimrit.

Rosa Navarro Duran

- Gjej dhe nënvizo në tekst pjesën ku përshkruhet shtrëngata. Shëno më poshtë 
fjalët që flasin për motin në atë pjesë.
....................................
....................................
....................................
....................................

- Gjej dhe nënvizo në tekst pjesën ku përshkruhen harpitë. Çfarë janë ato? Rendit 
disa nga tiparet e jashtme të tyre:
....................................
....................................
....................................
....................................
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- Pse i sulmuan harpitë marinarët që kishin shpëtuar nga stuhia? Me se?
- Ku ndaluan anijet pasi u larguan nga ishulli i harpive? 

- A e dini ku gjendet qyteti i lashtësisë që përmendet në tekst? 
Çfarë lidhjeje ka ai me Shqipërinë e sotme? Po Pirro i Epirit? 
Kërko në internet informacione mbi Pirron e Epirit, si dhe 
pamje nga Butrinti i sotëm. 

LOJËRAT

Lojërat e lashtësisë

Në epokën e gurit, fëmijët ndoshta kanë luajtur me gurë zalli, 
fara, guaska, pendë, heshta-lodër dhe figura argjile të pjekur. Nga 
Egjipti i Lashtë kanë mbijetuar kukulla, lodra e lojëra të tjera, por 
dimë gjithashtu se në mesjetë, në panaire, shiteshin lodra.

12.   Cirku i pleshtave i Pepes

Koni mezi pret të shkojë në plazh e të flejë në tendën e kampingut. Por, papritur, 
gjithçka shkon ters me pushimet e shkurtra dhe familja Klaviter befas e gjen veten 
duke bërë kamping në kopshtin e shtëpisë së tyre. Nga një ekskursion i vogël, del një 
cirk fantastik pushimesh! 

– Fantastike! – brohoriti Billi. – Kam lexuar për këtë, por kurrë nuk e kisha parë 
një të tillë.

– As unë, – tha Koni e ngazëllyer duke futur këmbën te dera e cirkut.
– Zonjushat janë gjithnjë të mirëpritura! – u dëgjua një zë. 
Pas një tavoline të hollë druri qëndronte Pepe. Para saj ndodhej një stol i gjatë 

për publikun.
– Ju lutem, zini vend, – urdhëroi Pepe. Ana u ul duke hezituar.
– Shpresoj të mos na ngjiten pleshtat, – i pëshpëriti ajo Konit në vesh.
Stalla u mbush plot. Stoli u zu menjëherë.
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– Mirë se erdhët në cirkun e pleshtave të Pepes! Unë jam Pepe dhe këta këtu janë 
pleshtat e mi. – përshëndeti ai dhe ngriti lart një gotë të vogël plot me vrima.

– Kam vetëm pleshta femra se ato janë më të afrueshme. A mund t’jua prezantoj? 
Florina, Florenca, Floreta dhe Florentina.

– E ku i merrni këta pleshta? – pyeti i interesuar një burrë.
– Pjesën më të madhe nga Florida, kurse disa të tjerë vijnë nga Firencja.
Të gjithë qeshën me të madhe nga fjalët e tij që fillonin me shkronjën F.
Pepe lidhi me mjeshtëri rreth Florinës një fill floriri të hollë sa një fije floku dhe 

e rrotulloi rreth një lupe. Koni shihte gjithë kureshtje këmbët e forta të pleshtave, me 
të cilat do të bënin hedhjet e tyre.

– Gjysmë metri nuk është shumë lart, por në krahasim me madhësinë e tyre, është 
njëlloj sikur ne të kërcejmë mbi 200 metra… 

Sapo mbaroi cirku i pleshtave, menjëherë në tendën e madhe filloi shfaqja. Një 
zhongler rrotulloi në ajër pjata dhe filxhanë porcelani. Konit i erdhi mendja vërdallë. 
Veçanërisht përshtypje i bëri Zamiri i madh, një magjistar misterioz. 

Ai jo vetëm që e zhduku me magji trumbetën e Pepes, por në fund zhduku edhe 
një piano. Billi mbeti gojëhapur nga hutimi. Si e bëri ai këtë?

Në përfundim të shfaqjes, të gjithë artistët dolën përsëri në skenë dhe bënë flluska 
gjigante sapuni, derisa e gjithë tenda shkëlqeu.

– Sa do të kisha dashur të merrja dhe unë pjesë aty, – tha Koni gjithë admirim.
– Edhe unë, – pëshpëritën me një gojë Ana dhe Billi.

Julia Boehme

- A ke qenë ndonjëherë në cirk? A mund ta përshkruash?
- Në pjesën që lexove, Billi thotë se nuk ka parë kurrë në jetë një cirk, por ka 

lexuar për të. Pra, ai e ka një ide se çfarë është cirku edhe pse nuk e ka parë atë 
me sy. E ka parë me sytë e mendjes. Një nga gjërat më të pranishme në cirk 
janë kafshët dhe shfaqja që japin ato. Po në cirkun e Pepes, me çfarë gjallese po 
jepet shfaqja e cirkut?

- A ke parë një insekt të tillë edhe ti? Përshkruaje se çfarë ndjeve kur e pe:
frikë,
dyshim,
mirëkuptim,
respekt,
tjetër..................................
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- Gjej fotografi të shfaqjeve të cirkut në internet dhe krahasoji me 
ato të shokëve dhe shoqeve të klasës. Cila është e përbashkëta e 
tyre më e dukshme? Përshkruaje me pak fjalë.

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

13.   Në garë me Vinçencon

Dëfrehesha shumë me Vinçencon kur shpiknim vazhdimisht sfida me njëri-tjetrin.
Në breg të lumit, bënim garë kujt i kërcente më shumë guri i rrafshët në sipërfaqe 

të ujit.
Fitonte ai që e bënte gurin të kërcente më shumë në ujë. Gjithmonë fitoja unë.
Argëtoheshim edhe duke bërë garë vrapimi nëpër rrugën që kalonte poshtë 

mureve. Nga ana tjetër e rrugës ishte lëndina që prekte hullinë e kaltër të ujit. 
Fitoja gjithnjë unë. Isha jo vetëm më i shpejtë, por edhe më rezistent.
Ama, ai nuk dorëzohej. Pas çdo humbjeje donte një ndeshje tjetër, të cilën, si 

rregull, e humbte sërish. Vinçenco ngushëllohej duke thënë: “Sot t’i mora nja dhjetë 
metra”.

Bënte sikur të kishte arritur ndonjë avantazh të vogël mbi mua e jo sikur të qe 
mundur në mënyrë pak a shumë të thellë.

Por në një pikë nuk arrita kurrë t’ia merrja, në eksplorimin e një shpelle që gjendej 
në hyrje të një pylli gështenjash.

E bënim kështu. Ai hynte i pari dhe vinte një shenjë në shkëmb. Kur dilte ai duhet 
të shkoja unë dhe ta kaloja shenjën e tij. Nuk ia dilja kurrë. Vinçenco kishte një kurajë 
të paparë.

Ndoshta shihte në errësirë, si macet.

M. Grillandi

- Nënvizo në tekst dhe rendit më poshtë të gjitha lojërat që luajnë dy shokët me 
njëri-tjetrin.
..........................................
..........................................
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- Cila është gara që fitonte gjithmonë Vinçenco? Po shoku i tij? 
- Përse nuk habitemi që garën me eksplorimin e shpellës e fitonte gjithmonë 

Vinçenco? Gjeni në tekst fjalën që e përshkruan këtë veti të karakterit të tij?
- A mendon se fitorja e tij lidhet vetëm me sytë që i shihnin edhe në errësirë, si 

macet?

- Çfarë loje të pëlqen të luash më shumë me shokun apo shoqen 
tënde të ngushtë? Kush fiton më shpesh? A e di arsyen?

LEXIME PËR LOJËN E SHAHUT

14.  Historia e vërtetë e lojës së shahut

Loja e shahut, sipas historianëve, është një lojë shumë fisnike dhe, për nga 
origjina e saj, ka rrënjë mbretërore. Dijetari i lashtë pers, Firdusi, tregon në “Librin 
e Mbretërve”: “Historia e lojës së shahut vjen nga India ku dy vëllezër, bij të një 
monarku shumë të madh, pas vdekjes së të atit kërkuan që të dy të merrnin fronin. 
Kuptohet vetiu se nisi një luftë vëllavrasëse me dy ushtri të mëdha. Nëna e tyre, 
duke mos i ndaluar dot të ndesheshin, u lidhi besën të dy vëllezërve me premtimin 
se nuk do t’i lyenin duart me gjakun e njëri-tjetrit. Pasi bënë premtimin dhe dolën 
në luftë si kundërshtarë, njëri prej dy vëllezërve arriti ta rrethonte tjetrin në një copë 
tokë me shpatulla nga deti, pasi, në përfundim të një sërë dyluftimesh, i ranë të gjithë 
mbrojtësit një nga një, duke e vënë princin në vështirësi. Ky i fundit, i izoluar dhe në 
pamundësi për të lëvizur – pra, i zënë ngushtë – vdiq nga urrejtja dhe pamundësia. 

Me ta marrë vesh lajmin, nëna, e veshur me të zeza, me brengë në zemër, e 
mallkoi fitimtarin se nuk ia mbajti besën dhe premtimin. Ky i fundit, i pikëlluar dhe i 
këshilluar edhe nga mësuesi i tij, mendoi t’ia thoshte se si shkuan gjërat. Për të arritur 
këtë gjë, ai ndërtoi një dërrasë me kuadrate me numër të barabartë figurash në dru 
e në fildish, që tregoninspecialitetet që kishin trupat në betejë. Afërmendsh, duke i 
vënë figurat në fushën me kuadrate të kundërvëna, ai, me ndihmën e këshilltarëve 
të vet, riprodhoi lëvizjet që ishin kryer në fushën e betejës, deri në momentin që 
kundërshtari, pra i vëllai, i privuar nga forcat mbrojtëse, ishte në vendin ku nuk mund 
të lëvizte: shah mat ‘mbreti vdiq’”.

Kështu lindi loja në bregun e lumit Gang. Por historia nuk mbaron këtu. Shekuj 
më vonë, një monark indian, me dëshirën e madhe për të treguar epërsinë e indianëve, 
fabrikoi një skakierë të shkëlqyer me figura rubini dhe në smeralde duke ia dërguar, 
bashkë më një karvan dhuratash të shtrenjta, mbretit të Persisë, i cili ishte atëherë i 
famshmi Cosroe, me shpirtin e pavdekshëm. Bashkë me dhuratën dërgoi edhe një
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letër-kërkesë, në të cilën sfidoi kolegun të zgjidhte krijimet e lojës së popullit të tij ose 
të paguante një taksë të majme. Natyrisht një nga dijetarët e oborrit mbretëror e gjeti 
zgjidhjen e kërkuar. Në këtë mënyrë loja e shahut u bë një blerje e kulturës persiane 
dhe prej aty, nëpërmjet arabëve, kaloi në kulturën perëndimore. Loja, e cila ka ardhur 
nga një emigrim i gjatë e i lodhshëm, format e gurëve të shahut bashkë me emërtimet 
e tyre kanë ndryshuar, edhe pse fusha me kuadrate nuk ka ndryshuar shumë:

– Ai që në fillim ishte një elefant, i destinuar të paraqiste trupat që patën në 
udhëheqje të tilla kafshë, në lojën perëndimore u bë alfier (fili: shqip), një përshtatje 
e persishtes al-fîl “elefant”;

– Ajo që në fillim ishte një karrocë lufte dhe përfaqësonte simbolikisht trupat mbi 
karroca, u bë torra;

– Tenda e komandës, që përfaqësonte komandantin e përgjithshëm, u bë 
mbretëresha.

15.  Legjenda e lojës së shahut

Në shekullin VII, në Persi, sundonte një mbret i pasur dhe i fuqishëm, por i 
palumtur.

Çdo ditë oborrtarët, zhonglerët, kalorësit dhe çdo njeri i Oborrit zhvillonin para 
mbretit aktivitete dhe lojëra, por, pavarësisht përkushtimit të tyre, sovrani mërzitej.

– Lojërat tuaja, zotërinj, – iu drejtua një ditë mbreti njerëzve të shkurajuar të 
Oborrit, – janë të rëndomta. Ju më ftoni të luaj, të gjuaj, të shëtis. Por unë dua diçka 
të këndshme dhe shumë pak të lodhshme!

– Sovrani im, – iu përgjigj i dëshpëruar njëri nga ministrat, – idetë tona kanë 
reshtur. Nuk dimë si t’ju bëjmë të lumtur. 

– As që më duhet hiç ajo që thua! – protestoi mbreti. – Shpikni diçka!
Kështu, njerëzit e Oborrit vazhduan të kërkonin zbavitje të këndshme për mbretin 

dhe, kur ishin duke i humbur shpresat, një dijetar, i quajtur Sisa, kërkoi takim me 
mbretin.

– Kam ardhur deri në Oborrin tuaj, zotëria im, – iu drejtua burri, – për t’ju treguar 
një lojë që kam shpikur unë. Thelbi i kësaj loje qëndron në përdorimin e mendjes, jo 
të trupit.

Kaq iu desh sovranit që ta ftonte dijetarin për t’i treguar lojën. Kështu, Sisa nxori 
nga torba e tij një tapet katror. Mbi tapet ishin vizatuar gjashtëdhjetë e katër katrorë, 
të vendosur në tetë rreshta dhe tetë kolona, si një rrjetë. Dijetari nxori nga trasta 
edhe disa statuja të vogla dhe i vendosi një nga një në fushën me katrorë. Disa gurë 
dukeshin si ushtarë, të tjerët si kalorës.

– Më thoni, – pyeti mbreti, – mos ka të bëjë me një betejë loja juaj?
– Këta gurë, – u përgjigj Sisa me shumë mirësjellje, paraqesin dy ushtri 

kundërshtare. Ka ushtarë në këmbë, luftëtarë mbi kuaj dhe të tjerë mbi elefantë. Dhe 
nuk mungojnë as gjeneralët dhe as vetë mbreti.
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– Bukuri! – pohoi mbreti me interes. – Paskeni realizuar dy ushtri të plota.
– Padyshim, – u përgjigj Sisa. – Në këtë lojë luftëtarët-gurë të secilës ushtri duhen 

pozicionuar në skajet e katrorit, përballë njëri-tjetrit, secili në fushën e vet. Pastaj, 
duke ndjekur rregullat që do t’jua shpjegoj, mund të nisni lojën duke i shpallur luftë 
kundërshtarit. 

Kur të gjithë gurët u vendosën mbi tapet, dijetari i shpjegoi me detaje mbretit 
rregullat e lëvizjes së tyre. Dhe, për herë të parë në një Oborr, dy ushtri gurësh shahu 
sfiduan njëri-tjetrin, duke u zhvendosur nëpër gjashtëdhjetë e katër kuti.

Mbreti u kënaq shumë me këtë argëtim aq të këndshëm dhe, për fatin e njerëzve 
të Oborrit, Sisa kishte gjetur një zgjidhje për mërzinë e sovranit. 

Duke ndjerë detyrimin ta falënderonte, mbreti e pyeti dijetarin çfarë shpërblimi 
dëshironte për këtë shërbim.

– E madhe është zemërgjerësia juaj, mbreti im, – u përgjigj Sisa me përulje. – Por 
unë s’ju kërkoj gjë tjetër, veç grurë.

– Dhe gruri do t’ju jepet! – foli sovrani. – Më thoni sa doni?
– Dëshiroj aq kokrra sa duhen për të mbushur gjithë kutitë e fushës sime të 

shahut. Por, – shtoi Sisa, – duhen numëruar kështu: një kokërr për kutinë e parë, 
dy për të dytën, katër për të tretën, tetë për të katërtën e kështu me radhë deri tek e 
gjashtëdhjetekatërta. 

Sovrani, i kënaqur me këtë çikërrimë kërkesë, urdhëroi t’i jepnin sa më shpejt 
sasinë e grurit që i takonte. Por, pas disa ditësh, mori vesh nga një ministër që 
shpërblimi ende nuk i ishte dorëzuar. Ministri u paraqit i dëshpëruar te mbreti. 

– Madhëri, nuk mund t’ia jepni dot Sisës sasinë e grurit që i detyroheni!
– Si, nuk mundkam! – thirri sovrani i mbetur pa mend. – Unë jam mbreti më i 

pasur e më i fuqishëm i botës!
– Për fat të keq, as duke zbrazur gjithë hambarët që zotëroni, nuk do të keni 

numrin e kokrrave të llogaritura!
Dhe kështu, ministri i zgjati sovranit një fletushkë ku ishte shkruar një numër i 

madh: 18446744073709551615. 
Mbreti, i befasuar nga një numër me kaq shumë shifra, buzëqeshi dhe mendoi: 

“Vetëm një njeri i ditur dhe i zgjuar si Sisa mund të kishte kërkuar si shpërblim, në 
dukje modest, një sasi kokrrash gruri kaq të madhe, sa as unë, mbreti më i pasur në 
botë, nuk e zotëroj”.
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Rrëfime magjike
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1.   Dyqani i ëndrrave

Një ditë të bukur, në lagjen time u hap një dyqan i ri: një dyqan i vockël që kishte 
në vitrinë shtëllunga pambuku të ngjyrave të ndryshme bashkë me ca etiketa me 
çmime të ndryshme. Në një etiketë e vogël në vitrinë ishin shkruar fjalët: “Pambuk 
ëndrrash”. Nuk u përmbajta dhe nga kurioziteti hyra brenda në dyqan. Një zotëri i 
moshuar më buzëqeshi ëmbël dhe më pyeti:

– Me se mund t’ju shërbej? 
– Po ja, – fillova të flas duke u ngatërruar me fjalët e mia, – dua të di se çfarë 

shisni në këtë dyqan.
– Ëndrra të të gjitha ngjyrave dhe tipave me çmime të llojllojshme, – m’u përgjigj ai.
– Ëndrra?
– Shiten këpucë, stofra të ndryshëm, biskota: pse nuk u shitkan ëndrra? Janë 

mallra të domosdoshëm, – m’u përgjigj buzagaz zotëria i moshuar. Ëndrrat fiksohen 
në “pambukun e ëndrrave”. Kur jemi në gjumë, truri ynë prodhon figura, pra, ëndrra, 
që gjatë natës përthithen nga pambuku...

Ndërkohë në dyqan hynë disa klientë dhe zotëria e ndërpreu bisedën për t’u 
shërbyer. Një djalë zgjodhi një ëndërr me luftë dhe me shumë avionë luftarakë, ndërsa 
një vajzuke zgjodhi një ëndërr me zana, po pa dragonj.

Pasi mbaroi punë me të gjithë duke u dhënë ëndrrën që dëshironin, shitësi i 
moshuar u kthye nga unë për të vazhduar bisedën.

– A nuk keni ndonjë ëndërr fshati, me lule dhe fruta? Do ta doja me rrush... dhe 
me shumë flutura!

Shitësi kërkoi në vitrinë dhe ma bëri gati në një qeskë të butë pambuku. Pagova 
dhe u ktheva në shtëpi. Hapa qesen, brenda kishte edhe një copë letër me udhëzimet e 
përdorimit: “Merrni pambukun e ëndrrave, lageni pak dhe, sapo të shtriheni në shtrat, 
vendoseni në ballë. Pas pesë sekondash, ëndrra do të zhvillohet vetë”.

U shtriva me vrap në shtrat dhe vura mbi ballë “pambukun e ëndrrave”. Asgjë 
nuk po ndodhte! I ndërrova vend shtëllungës së pambukut mbi ballë, e shtypa me 
dorë, mbylla sytë, përsëri asgjë! Ashtu e paduruar siç isha, lëviza dorën me forcë dhe 
pa dashje preka komodinën... u zgjova menjëherë. 

Dyqani i ëndrrave kishte qenë vetëm një ëndërr! Sa keq!

N. Della Rosa

2.   Magjistari i kometave

Njëherë e një kohë, një magjistar shpiku një makinë për të prodhuar kometa. 
I ngjante pak makinës që shërbente për të bërë supën, por nuk ishte e njëjta dhe 
shërbente për të bërë kometa sa të doje: të mëdha e të vogla, me bisht të thjeshtë 
eme bisht të dyfishtë, me dritë të verdhë ose të kuqe. Magjistari shëtiste nëpër shtete 
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e qytete, nuk mungonte në asnjë treg, shkonte edhe në panairin e Milanos, edhe në 
panairin e kuajve të Veronës. Kudo e prezantonte makinën e tij të mrekullueshme dhe 
shpjegonte se sa thjesht mund të përdorej. Kometat dilnin të vogla, bashkë me një 
fije peri për t’i mbajtur, pastaj, me t’u ngjitur në qiell, merrnin madhësinë që duhej. 
Por edhe ato më të mëdhatë drejtoheshin po aq lehtë sa një balonë. Shumë njerëz 
mblidheshin rreth magjistarit, siç mblidhen rreth atyre që tregojnë një makinë të re 
për t’i bërë makaronat sa më të holla apo për të qëruar patatet, por askush nuk blinte 
as edhe një kometë të vogël sa gishti. “Po të ishte tullumbace, ndoshta do ta merrja, 
– thoshte një grua, – por po t’i blej një kometë kushedi sa telashe do të më krijojë im 
bir”. Dhe magjistari u përgjigjej: “Ju lutem, tregohuni të guximshëm; me këto kometa 
fëmijët tuaj do të shkojnë deri te yjet. Filloni t’i mësoni që tani që janë të vegjël!” “Jo, 
jo, faleminderit. Te yjet le të shkojë dikush tjetër, fëmija im jo”. 

“Kometa! Kometa! Kush do kometa?” Por nuk i donte askush. Magjistari i 
shkretë, që kishte ditë pa ngrënë sepse nuk kishte shitur asnjë kometë, ishte bërë kockë 
e lëkurë. Një mbrëmje, që kishte uri më shumë se zakonisht, e shndërroi makinën e 
tij të kometave në një copë djathë dhe e hëngri.

Gianni Rodari

3.   Bredhi i jetës

Shtëllungat e borës thyenin kokën nëpër trungjet e bredhave gjelbëroshë dhe 
binin mbi slitën e plakut të Vitit të Ri, ngarkuar me dhurata për fëmijët. Tani, drerët 
çapiteshin me mundim. Brirët e tyre dukeshin si degë peme të kafenjta me rrënjë nën 
dëborë. 

Befas, plakut iu mor fryma. Një ortek e mbuloi me gjithë slitë sapo doli nga pylli 
i bredhave. Me një mijë mundime arriti të mbushej me frymë. As drerët, as slita nuk 
dukeshin më. Hiq e hiq borën, iu bënë duart kallkan dhe, më në fund, plaku e zbuloi 
slitën, po mbeti aty mes borës që binte e binte verbazi pa mbërritur dot në qytezën ku 
do të shpërndante dhuratat e Vitit të Ri. 

Plakut i vinte keq që nuk po çonte dot në kohë njërën nga dhuratat. Për kë ishte ajo?
Jua them unë…
Në një shtëpi, në qendër të qytezës, dergjej i sëmurë një djalë yll i bukur dhe aq 

i zgjuar e i dashur sa nuk i gjendej shoku. Nëna, babai dhe fqinjët qanin për të me lot 
të nxehtë… dhe luteshin të shpëtonte… Bora binte. Djali tretej. 

Djali përvëlonte e po shuhej nga ora në orë. Mbi këllëfin e bardhë të jastëkut 
fytyra e tij dukej si një lulëkuqe e këputur. Hera-herës hapte sytë si copa të kaltra 
qielli dhe pyeste: 

– A erdhi plaku i Vitit të Ri? E solli dhuratën që më premtoi?...
Babai ia bëri me shenjë nënës dhe ajo e ndoqi pas në të ndarën tjetër të shtëpisë.
– Ndoshta djali nuk e mban mend se ç’dhuratë i premtoi vjet plaku i Vitit të Ri. I 

blejmë një dhuratë të shtrenjtë dhe ndoshta e gëzojmë...
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– Mos e bëj këtë! Djali e di se ç’dhuratë do të sjellë. Ajo thonë se ka brenda edhe 
shërimin e tij...

Dhurata nuk po vinte. Le të kthehemi te plaku aty në ceppyll. 
Plaku kishte marrë në duart që i dridheshin një pendë kaliqyqeje dhe e dogji. Sa 

të hapësh e të mbyllsh sytë erdhi kaliqyqja. Pas pak mbi krahët e kaliqyqes rrinte 
plaku me dhuratën e çmuar në dorë...

– O bir, erdha, – i thirri plaku. – Bora më vonoi. 
– Vonë, – thanë njerëzit, – shumë vonë...
– Nuk është kurrë vonë për mirësinë, – tha plaku.
– Ja dhurata, o bir, të lutem pranoje!
Çudia ndodhi tamam në atë shtëpi, pranë shtratit të djalit të sëmurë. Djali u ngrit 

përgjysmë dhe plaku e shpështolli dhuratën. Ishte një bredh i vogël, i gjelbër, me ca 
borë përsipër. Ishte gjelbërimi i jetës. 

– O nënë, – thirri djali, – unë dua të zbukuroj bredhin... dhe djali u ngrit.
Ai nisi të zbukuronte bredhin e jetës.

Gaqo Bushaka

4.   Kafshët magjike  1

Omnibusi rrapëlliu mbi sipërfaqen e akullit dhe ndaloi me tërsëllëm. Prej tij zbriti 
një burrë i veshur e i ngjeshur nga koka te këmbët. 

Hodhi sytë rreth e rrotull. Nga sipërfaqja e rrafshët e ujit ngriheshin drejt qiellit 
blu majat e akullnajave. Male të bardha bore me lakore të buta vezullonin në diell. 
Mbizotëronte një qetësi absolute. Pastaj, nga diku aty, erdhi një kërcëllitje e lehtë. U 
dëgjuan disa britma që i ngjisnin pak a shumë tingujve të burisë. Burri buzëqeshi. 
Rregulloi kokoren prej gëzofi dhe u nis. Pas gjysmë ore duke ecur më këmbë hasi në 
koloninë e pinguinëve.

Hodhi vështrimin mbi kokat e zeza, pastaj u ul galiç dhe filloi të flasë me zë të ulët. 
– Jam unë, Mortaimer Morrison, – mërmëriti ai. – Pronari i dyqanit të kafshëve 

magjike. Kafshët magjike ia kalojnë mirë tek unë. Kush do, le të vijë. 
Priti. Asnjë prej zogjve nuk i kishte kushtuar ndonjë vëmendje të veçantë atij. 
– Kafshët magjike janë të pashoqe, – vazhdoi të fliste ai. – Kush ndihet kështu, 

le të afrohet.
Mortaimer Morrison priti. Pas disa çastesh koloninë e përshkoi një hov i 

menjëhershëm. Vërtet! Një nga pinguinët ishte kthyer nga ai. Shtyu mënjanë pinguinët 
e tjerë dhe ndaloi mu përpara burrit me kokore gëzofi.

Ata të dy e panë njëri-tjetrin me vëmendje. 
– Atëherë, ti i kupton fjalët e mia? – e pyeti Mortaimer Morrisoni gjithë kureshtje. 
Pinguini tundi kokën dhe përplasi sqepin.
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– Krrh, – ia bëri ai. 
– Provoje edhe një herë, – e nxiti Mortaimer Morrisoni.
– Krreheesh, – kërkëlliti pinguini dhe mori frymë thellë. – Nuk e dija se kishte të 

tjerë që flisnin gjuhën time, – tha ia me hezitim.
Ngriti krahun e djathtë dhe tregoi tej nga kolonia ku pinguinët ishin ngjeshur 

njëri pas tjetrit. 
– Ndihem shumë i vetmuar!
Nëpër faqet e tij të zeza prej pinguini rrodhi një pikë lot. 
– Iku ajo tani, – e sqaroi Mortaimer Morrisoni me zë të butë. – Po erdhe me mua 

do të gjesh shokë.
– Pse, ka edhe qenie të tjera që flasin gjuhën time? – e pyeti pinguini i emocionuar.
– Po ore! – pohoi burri me kokme. – Të gjitha kafshët magjike e kuptojnë njëra-

tjetrën. Por meqenëse zakonisht ato nuk takohen dot kurrë, unë udhëtoj me omnibusin 
tim për t’i mbledhur. Tek unë ato gjejnë një strehë të re. Si e ke emrin? 

– Juri, – u përgjigj pinguini. 
Mortaimer Morrisoni buzëqeshi. 
– Mirë se erdhe Juri! Tani e tutje nuk do të ndihesh më kurrë i vetëm. 
Pinguini shkundi puplat. Pastaj ndoqi burrin me kokore gëzofi pa e kthyer fare 

kokën prapa.
Margit Auer

5.   Në Veriun e Akullt

Askush nuk e di se kush e quajti kështu për herë të parë atë vend të fshehur në 
mes të bardhësisë. As se kush tregoi dhe shkroi për herë të parë për të. Por një gjë 
është e sigurt, edhe pse gjendet më në veri se çdo vendbanim tjetër, mes akujsh e 
mjegulla kristalesh, atje askush nuk ndien të ftohtë dhe zemra e secilit prej banorëve 
është e mbushur me dashuri e mirësi, sidomos për fëmijët kudo në botë. 

Fëmijët e dinë mirë këtë gjë, ndaj nuk rreshtin së ëndërruari për ta vizituar një 
ditë, qoftë edhe për pak çaste, atë vend ku gjatë gjithë vitit krijohen lodrat më të 
bukura e më tërheqëse vetëm për ta.

Ata i përfytyrojnë banorët e Veriut të Akullt, elfët trupvegjël e fytyrëqeshur, si 
ato milingonat punëtore që rendin pas punëve të tyre pa u ndier. Ndërsa Babagjyshin 
e përfytyrojnë të ulur pranë zjarrit bubulak duke lexuar me kërshëri çdo letër fëmije 
dhe duke menduar se cili prej tyre do të meritonte një dhuratë në Natën Magjike.

Por, në të vërtetë, gjërat janë paksa më ndryshe! Jeta e elfëve dhe e Babagjyshit 
që ata e duan aq shumë, ndonjëherë mund të ndërlikohet në mënyrë të befasishme e t’i 
përfshijë ata në biseda të gjata ose, edhe më shumë se kaq, në aventura të çuditshme. 

Ja, pikërisht në një mëngjes dhjetori, kur dita dukej se kishte nisur mirë e bukur...

Persida Asllani
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Vazhdoje vetë historinë..........................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

6.   Nata e Hallouinit

Natën e 31 tetorit është Hallouini: fëmijët e maskuar trokasin në dyert e shtëpive 
për të marrë ëmbëlsira ose për të bërë prapësi. 

Natën e Hallouinit, në një vilë të magjepsur…
Dhjetë ujqër ulërijnë.
Nëntë vampirë kërcejnë lart e poshtë në shtëpinë prej dërrase.
Tetë krimba zvarriten në dyshemenë e lagësht dhe ngjitëse.
Shtatë lakuriqë nate fluturojnë në papafingon gjithë pluhur.
Gjashtë fantazma vërviten nga oxhaku i vjetër dhe bëjnë “Buuuuu”.
Pesë përbindësha ndjekin njëri-tjetrin rreth një tavoline të shtruar.
Katër skelete kërcejnë mbi dyshemenë prej dërrase që kërcet.
Tri merimanga varen mbi një grumbull vjetërsirash.
Dy mace gërvishtin libra të hedhura rrëmujë.
Një shtrigë rri sipër një kazani që nxjerr avull.
Por, me të dalë dielli, të gjithë heshtin dhe, papritur, në vilën e magjepsur nuk ka 

më asnjeri.
Nisi dita e re, nata e Hallouinit mbaroi.

Erica Silverman 

Kafshët magjike  2

Drejtori i shoqëruar nga një grua hyri në klasë. Menjëherë ra qetësia. 
Zoti Zigman kishte veshur një kostum të errët, një këmishë ngjyrë jargavani dhe 

një kravatë. Gruaja bri tij kishte flokë të dredhura të zeza. Kishte veshur një fund 
me ngjyra gjithë yje që i vinte pothuajse deri në fund të këmbëve. Sytë i shkreptinin 
ethshëm.

Drejtori ngriti krahët lart.
– Më lejoni t’ju prezantoj mësuesen e re kujdestare! Kjo është zonjusha Kornfild. 

Është nga Skocia, por ka vite që jeton në Gjermani. 
Askush nuk guxoi të fliste. Të gjithë po shihnin mësuesen e re që po u buzëqeshte. 

[...]
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– Unë jam nga Skocia, siç e dëgjuat, – tha ajo. – Një vend i mrekullueshëm, gjithë 
mistere të lashta. Por bota kudo është e mbushur me mistere. Kush nga ju ndenji dje 
zgjuar deri në mesnatë? Ndoshta ti, Jo?

Kush ishte Joja? Ai ishte ulur në fund fare. Ida ktheu kokën në drejtim të tij më 
gjatë se ç’duhej. Për një çast zemra i pushoi së rrahuri. Joja ishte djali më i ëmbël që 
kishte parë ndonjëherë. Kishte veshur dhe një bluzë shumë të madhe jeshile, ku ishte 
shkruar “Fatlum”. Ishte aq i bukur, sa mund të luante në çdo film me vampirë.

Zonjusha Kornfild përsëriti: 
– Hë, Jo? E pe mbrëmë natën qiellin me re? Po apo jo?
– Unë? – ia bëri Joja duke shtyrë gjithë përtaci flokët nga fytyra. – Jo! Prindërit 

më çuan herët në shtrat, pasi sot do të fillonte shkolla!
Zonjusha Kornfild ngriti gishtin tregues.
– Gabim! Mbrëmë ishte nata e shkëputjes së yjeve!
Maksi ngriti dorën.
– Maks?
– Doni të thoni pluhuri kozmik që sulet drejt Tokës me 80 kilometra në sekondë?
– 60 kilometra, – e korrigjoi Ida automatikisht. 
Në shkollën ku kishte qenë, ishte më e mira në klasë dhe nuk kishte ndërmend ta 

ndryshonte këtë. Zonjusha Kornfild nxori një hartë yjesh nga çanta.
– Qielli me yje na plotëson dëshirat e fshehta, – tha mësuesja. – Gjithsesi, unë 

isha zgjuar ndërmjet orës dy dhe katër të mëngjesit. E dini çfarë dëshire shpreha kur 
një meteor veçanërisht i bukur u shkëput dhe u dogj në qiellin pis të zi?

Ida ndjeu Sibelën dhe Hatixhenë të afroheshin kokë më kokë pas shpinës së saj 
e të çuçurisnin. [...]

Zonjusha Kornfild duket se e dëgjoi atë që thanë ato. Hodhi sytë nëpër klasë. 
– Unë dëshiroja që klasa ime e re të ishte e pashoqe dhe e jashtëzakonshme. 

Dëshiroj të përjetojmë shumë aventura së bashku. Aventura të vërteta emocionuese. 
Zonjusha Kornfild tregoi jashtë. 

– Ky është vetëm fillimi!
Të gjithë kthyen kokën majtas. Përpara dritares fluturoi një zog me pupla ngjyrë 

vjollcë në blu. Ai pa nga ajo dhe dukej se e përshëndeti me krahë. Edhe zonjusha 
Kornfild ia bëri me dorë e gëzuar dhe pastaj u kthye nga nxënësit në klasë. 

– Dua t’i jap hov jetës në shkollën “Vintershtain”! Klasa ime duhet të jetë krejt e 
veçantë. Shpresoj t’i keni qejf kafshët. Çdolloj kafshe! Mirë?

Asnjë nuk guxonte të përgjigjej. Të gjithë mendonin me vete se zonjusha Kornfild 
ishte mësuesja më e çuditshme që kishte dhënë ndonjëherë mësim në këtë shkollë. 

Margit Auer
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7.   Burimi i fatit të mirë

Në majë të një kodre, në një kopsht të magjepsur rrethuar me mure të larta dhe të 
mbrojtura nga magji të fuqishme, rridhte Burimi i Fatit të Mirë.

Një herë në vit, midis agut të diellit dhe perëndimit të ditës më të gjatë, një fatkeq, 
vetëm një, mund të niste udhëtimin për te Burimi, të lahej në ujërat e tij dhe të fitonte 
Fatin e Mirë për të gjithë jetën. 

Atë ditë, me qindra njerëz mbërrinin prej çdo cepi të mbretërisë në muret e 
kopshtit përpara se të agonte. Meshkuj e femra, të pasur e të varfër, të rinj e pleq, me 
fuqi magjike ose jo, mblidheshin natën, gjithsecili me shpresën se do të zgjidhej të 
hynte në kopsht. 

Tri magjistrica, secila me bohçen e vet të halleve, u takuan larg turmës e, duke 
pritur agimin, i treguan njëra-tjetrës fatkeqësitë e veta. 

E para, që quhej Asha, ishte e sëmurë nga një sëmundje që asnjë shërues nuk 
mund ta mjekonte. Shpresonte se Burimi do t’i kthente shëndetin dhe do t’i siguronte 
një jetë të gjatë e të lumtur. 

Të dytës, që quhej Alteda, një magjistar i lig i kishte vjedhur shtëpinë, florinjtë 
dhe shkopin magjik. Shpresonte se Burimi do ta çlironte nga pafuqia për të bërë magji 
dhe nga vobektësia. 

E treta, që quhej Amata, ishte braktisur nga një burrë të cilin e donte ende dhe 
mendonte se zemra e saj nuk do të shërohej më kurrë. Shpresonte që Burimi t’ia 
lehtësonte dhimbjen dhe mallin.

Të tria gratë ndjenë keqardhje për njëra-tjetrën dhe vendosën se, nëse fati do t’i 
zgjidhte, do të përpiqeshin të arrinin së bashku te Burimi. 

Qielli u “shqye” nga rrezet e para të diellit dhe në mur u hap një e çarë. Turma doli 
përpara, secili bërtiste e kërkonte të drejtën e vet për bekimin e Burimit. Nga kopshti 
dolën disa degë bimësh kacavarëse, që gjarpëruan midis njerëzve dhe u përdrodhën 
rreth magjistares së parë, Ashës, e cila rrëmbeu kyçin e dorës së magjistares së dytë, 
Altedës, që u kap fort pas rrobave të magjistares së tretë, Amatës.

Por Amata ishte ngatërruar me armaturën e një kalorësi me pamje të pikëlluar, 
hipur mbi një kalë të dobët kockë e lëkurë. 

Bimët kacavjerrëse tërhoqën brenda tre magjistaret përmes së çarës në mur dhe, 
bashkë me to, edhe kalorësin. 

Ulërimat e tërbuara të turmës së zhgënjyer gjëmuan në ajrin e mëngjesit, më pas 
u fashitën kur muret e kopshtit u mbyllën.

Asha dhe Alteda u zemëruan me Amatën, e cila pa dashur kishte sjellë me vete 
edhe kalorësin.

– Vetëm një mund të lahet në Burim! Do të jetë tepër e vështirë të vendosim midis 
nesh, edhe ky na mungonte tani!

Sër Pafati, ky ishte emri me të cilin njihej kalorësi në tokat jashtë mureve të 
kopshtit, e kuptoi se këto të tria ishin magjistare, kurse ai nuk zotëronte asnjë fuqi
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magjike, asnjë aftësi të veçantë në dyluftim apo skermë, asgjë që ta dallonte. Ishte 
i sigurt se nuk kishte asnjë shpresë për t’i mundur të tria gratë në udhëtimin për te 
Burimi. Prandaj shpalli me zë të lartë se do të kthehej jashtë mureve. 

Këtë herë u zemërua Amata:
– Frikaman! – e qortoi. – Nxirr shpatën tënde, o kalorës, e na ndihmo të arrijmë 

qëllimin!
E kështu tri magjistaret dhe kalorësi i trishtuar u kuturisën rreth kopshtit të 

magjepsur, ku bimë të rralla, fruta dhe lule rriteshin me bollëk në të dyja anët e 
shtigjeve të ndriçuara nga dielli. Nuk gjetën asnjë pengesë, derisa arritën në rrëzë të 
kodrës, në majën e të cilës gjendej Burimi.

Por ama aty u doli përpara një gjarpër i bardhë i tmerrshëm, trashaluq e i verbër, i 
përdredhur rreth rrëzës së kodrës. Kur u afruan, Gjarpri ktheu fytyrën e shëmtuar nga 
ata dhe shqiptoi këto fjalë:

   Më jepni provën e dhembjes suaj!
Sër Pafati nxori shpatën dhe u mundua ta vriste bishën, por tehu u copëtua në 

qindra copëza. 
Atëherë Alteda e qëlloi Gjarprin me gurë, ndërsa Asha dhe Amata provuan çdolloj 

shortie e magjepsjeje që ta zbutnin apo trullosnin, por fuqia e shkopinjve të tyre nuk 
pati asnjë rezultat, njësoj si gurët e shoqes apo tehu i shpatës së kalorësit: Gjarpri nuk 
i linte që nuk i linte të kalonin.

Dielli ngjitej edhe më lart në qiell dhe Asha e dëshpëruar zuri të qante. 
Atëherë Gjarpri i madh i mbështeti gojën te fytyra dhe përpiu lotët e saj. Me të 

shuar etjen, Gjarpri u zvarrit tutje dhe u zhduk në një vrimë të hapur thellë në tokë. 
Zhdukja e Gjarprit të Bardhë i gëzoi dhe kështu tri magjistaret dhe kalorësi 

vazhduan të ngjiteshin lart në kodër, të sigurt se do të arrinin Burimin përpara se të 
vinte mesdita. 

Në gjysmën e rrugës u ndeshën sërish me një mbishkrim të gdhendur në tokë. 
   Më jepni frytet e lodhjes suaj!
Sër Pafati nxori monedhën e vetme që kishte me vete dhe e vuri mbi shpatin e 

pjerrët të mbuluar me bar, por monedha u rrokullis dhe humbi tutje. Tri magjistaret 
dhe kalorësi vazhduan të ngjiteshin, por pas orësh e orësh marshimi nuk kishin 
përparuar as edhe një hap; maja e kodrës nuk ishte më afër dhe mbishkrimi nuk 
ndryshonte para tyre. 

Dielli u ngrit mbi kokat e tyre dhe nisi të zbriste drejt horizontit të largët. Që të 
katërt ishin tashmë pa shpresë, por Alteda eci më shpejt dhe më fort se të tjerët dhe i 
nxiti të ndiqnin shembullin e saj, megjithëse as ajo nuk po përparonte dot drejt majës 
së kodrës. 

“Guxim, miqtë e mi, mos u dorëzoni!” – u dha zemër duke fshirë djersën nga balli. 
Dhe sapo ranë ato si pikëza perle të shkëlqyeshme në tokë, mbishkrimi që u 

bllokonte udhën u zhduk dhe ata mund të ngjiteshin sërish. 
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Të lumtur që e kishin kaluar pengesën e dytë, nxituan sa mundën më shpejt drejt 
majës, ku më në fund panë Burimin, të shndritshëm si një kristal në një shesh lulesh 
e pemësh. 

Por para se të arrinin, hasën një përrua të rrëmbyeshëm që i pengonte të ecnin 
më tej. 

Në thellësitë e ujit të kthjellët gjendej një gur i lëmuar ku ishte shkruar:
   Më jepni pasurinë e së shkuarës suaj!
Sër Pafati u përpoq të kalonte përroin me mburojën e vet, por mburoja u fundos. 

Tri magjistaret e nxorën prej ujit dhe u përpoqën një nga një ta kalonin përroin me 
një kërcim të vetëm, por rryma nuk i linte. Ndërkohë dielli po zbriste gjithnjë e më 
poshtë në qiell. 

U ulën për të menduar për kuptimin e mesazhit mbi gur. Amata ishte e para që 
e kuptoi: me shkopin magjik nxori nga mendja e saj të gjitha kujtimet e ditëve të 
lumtura që kishte kaluar me të dashurin, i cili e kishte braktisur, dhe i la të binin në 
ujë. Rryma i mori me vete dhe një urëz me gurë u shfaq para tyre. Tri magjistaret dhe 
kalorësi, më në fund, arritën në majën e kodrës.

Burimi shkëlqente përpara tyre, midis bimëve dhe luleve më të rralla e më të 
bukura që u kishin zënë sytë ndonjëherë. Qielli ishte përskuqur flakë e tashmë kishte 
ardhur çasti të vendosnin se kush prej tyre do të lahej në Burim. 

Por përpara se të merrnin një vendim, Asha e brishtë ra përdhe. E rraskapitur nga 
sforcimi për t’u ngjitur në majë, ajo po përpëlitej në çastet e fundit të jetës. 

Të tre miqtë do ta kishin çuar në Burim, por Asha po vuante në agoninë e vdekjes 
dhe iu lut që mos ta preknin me dorë. 

Atëherë Alteda vrapoi e mblodhi të gjitha bimët që mendoi se mund të ishin të 
dobishme, i përzjeu në pagurin me ujë të Sër Pafatit dhe ia zbrazi shurupin në gojë 
Ashës. 

Sa hap e mbyll sytë, Asha u ngrit në këmbë. Jo një, por të gjitha shenjat e 
sëmundjes së saj të tmerrshme ishin zhdukur. 

– U shërova! – qante nga gëzimi. – Nuk kam më nevojë për Burimin. Të lëmë 
Altedën që të lahet! Por Alteda ishte duke mbledhur bimë të tjera në majë. 

– Nëse jam e zonja të shëroj këtë sëmundje, mund të fitoj gjithë floririn që dua! 
Të lëmë Amatën që të lahet!

Sër Pafati u përkul me mirësjellje dhe i tregoi Amatës Burimin, por ajo tundi 
kokën dhe tha jo! Çdo keqardhje për të dashurin, e kishte marrë tutje përroi. Tani po 
e kuptonte se ai kishte qenë mizor dhe i pabesë. Pas këtij çlirimi, i mjaftonte të ishte 
e lumtur vetvetiu. 

– Zotëri i mirë, jeni ju ai që duhet të lahet si shpërblim për mirësjelljen tuaj! – i 
tha Sër Pafatit.

Kështu kalorësi, në rrezet e fundit të perëndimit, u la në Burimin e Fatit të Mirë, 
fort i çuditur që ishte zgjedhur midis qindra vetave dhe i lumtur për fatin e tij të 
pabesueshëm. 
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Kur dielli u zhyt tej horizontit, Sër Pafati doli nga uji i Burimit i veshur me 
lavdinë e fitores së tij dhe me armaturën të ndryshkur, u hodh në këmbët e Amatës, 
që ishte gruaja më e bukur dhe më e sjellshme që i kishte zënë syri ndonjëherë. I 
ngazëllyer nga suksesi, i kërkoi dorën dhe zemrën dhe Amata, jo më pak e lumtur se 
ai, e kuptoi se kishte gjetur burrin që meritonte.

Të tria magjistaret dhe kalorësi zbritën nga kodra krah për krah dhe të katërt 
jetuan gjatë, të lumtur e të gëzuar, pa e marrë vesh kurrë apo pa dyshuar ndonjëherë 
se uji i Burimit nuk kishte asnjë lloj magjie. 

J.K. Rowling

8.   Liza në botën e çudirave

Një ditë të ngrohtë pranvere, Liza po çlodhej në kopsht. Motra po lexonte një 
libër dhe Liza ndiqte me vëmendje faqet që shfletoheshin. Libri nuk kishte ilustrime 
dhe Liza u mërzit. Papritmas një lepur i bardhë vrapoi pranë saj duke u ankuar se ishte 
shumë i vonuar. Liza kurrë nuk kishte parë ndonjëherë më parë një lepur me jelek, 
prandaj dhe u bë kureshtare. Ajo e ndoqi lepurin pas, por ai atë çast u fut në një si 
tunel të thellë. Edhe Liza u fut pas tij në grykën e tunelit.

Tuneli përfundonte në një pus të thellë dhe Liza u përplas poshtë te gjethet në 
fundin e pusit. U ngrit shpejt për të ndjekur lepurin, por në një kthesë ai i humbi nga 
sytë. Ajo piu një shishe me lëng magjik që ndodhej mbi tavolinë dhe shtati i saj u 
zvogëlua. Pastaj hëngri ca pasta dhe u bë shumë e gjatë. E trishtuar zuri të qante. 
Nga lotët u krijua një liqen rreth e qark saj. Pas pak pa lepurushin e bardhë. Ai kishte 
harruar dorezat në tavolinë. Ajo veshi dorezat e lepurushit dhe u zvogëlua.

E hutuar nga këto të papritura, rrëshqiti dhe ra në liqen. Pellgu ishte mbushur 
me kafshë dhe shpendë që mundoheshin të shpëtonin. Pas njëfarë kohe ata mundën 
të dilnin nga uji. Ata u larguan një nga një dhe Liza mbeti vetëm. Pas pak lepurushi 
i bardhë u kthye dhe filloi të endej i hutuar në shtëpi. Mbi tavolinë ishte një shishe 
tjetër dhe Liza e piu lëngun e saj. Nga lëngu i saj u zgjatua aq sa nuk e merrte shtëpia. 
U detyrua ta nxirrte njërin krah nga dritarja. 

Nga jashtë po qëllonin me guralecë. Kur Liza i merrte në dorë, guralecët bëheshin 
pasta. Ajo hëngri guralecët dhe u zvogëlua. Papritmas pa një krimb mbi kërpudhë. I 
tha krimbit se kërkonte të bëhej më e madhe. Krimbi i tha se po të hante njërën anë 
të kërpudhës, do të bëhej e madhe, dhe, po të hante anën tjetër, do të zvogëlohej. Ajo 
hëngri ca copa kërpudhë herë në një anë e herë në anën tjetër gjersa arriti madhësinë 
e zakonshme. Kur hëngri edhe një copë në anën e majtë të kërpudhës, iu zgjat qafa. 
Filloi të endej nëpër pyll. Pasi kishte ecur ca u kujtua se kishte ende një copë kërpudhë 
në xhep. Filloi ta kafshonte atë dhe ngadalë u kthye në shtatin e saj të zakonshëm.

Ec e ec dhe u gjend para një shtëpie të vogël. Hyri brenda. Në sobë një grua po 
gatuante gjellën. Në anën tjetër Dukesha po mbante në prehër një bebe. Befas ajo ia 
flaku beben Lizës dhe u largua nga kuzhina duke thënë se do të shkonte të
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luante kroket me Mbretëreshën. Lizës i ngriu gjaku, sepse bebja që mbante në dorë, 
u shndërrua në një derrkuc. 

Liza e tmerruar doli nga shtëpia dhe u gjend në një kopsht ku kishte një tavolinë 
të madhe. Rreth tavolinës ishin ulur e po pinin çaj Lepurushi Mars, Kapelexhiu dhe 
Gjer Gjumashi. Kur Kapelexhiu e preku Gjer Gjumashin, ai u zgjua i trembur, nxori 
orën nga xhepi dhe pyeti se në ç’muaj dhe ç’vit ishin. 

– Në të katërtin, – tha Liza. 
Kapelexhiu vështroi orën. Ajo ishte dy ditë me vonesë.
Lepurushi Mars e futi orën e tij në filxhanin e çajit. Kapelexhiu filloi të recitonte 

fjalët e një kënge për xixëllonjat dhe e pyeti Lizën nëse i dinte fjalët e këngës. Liza 
që po fliste kuturu u ngrit nga tavolina. Shkoi të shëtiste në lulishte. Atje tre bojaxhinj 
po ngjyrosnin trëndafilat. Bojaxhinjtë kishin format e letrave të bixhozit. Liza nuk e 
kuptonte pse ata po i ngjyrosnin gonxhet e bardha të trëndafilave me ngjyrë të kuqe.

Ata i thanë se Mbretëresha kishte kërkuar trëndafila të kuq, por bojaxhinjtë 
gabimisht i kishin ngjyrosur me të bardhë. Në qoftë se Mbretëresha do ta kuptonte 
se ç’kishte ndodhur, do t’u priste kokën. Në atë çast, dikush njoftoi ardhjen e 
Mbretëreshës. Bojaxhinjtë u shtrinë në tokë e po dridheshin nga frika. Pas ushtarëve 
vinte Mbreti dhe Mbretëresha.

Mbretëresha e kuptoi se ç’kishin bërë kopshtarët dhe, siç pritej, dha urdhër t’u 
priteshin kokat. Pastaj ajo i kërkoi Lizës të luanin kroket. Liza nuk dinte të luante 
dhe u largua. Mbretëresha, kur e ndjeu se Liza po largohej, dha urdhër t’i prisnin 
kokën. Por papritmas e dërgoi bashkë me Grifonin të shihte Breshkën Shakatare e 
të dëgjonte historitë e saj. Breshka filloi të tregonte përralla pa kuptim dhe Liza u 
mërzit. Në atë kohë filloi gjykimi mbretëror dhe Grifoni e çoi Lizën në sallën e gjyqit. 
Mbreti vendosi të mos e gjykonte Lizën për shkak të shtatit të saj. Liza nuk pranoi të 
largohej. Ajo u kujtoi se Mbreti, Mbretëresha dhe ushtarët e tyre nuk ishin gjë tjetër 
veçse letra. Në atë çast ajo shfryu dhe letrat fluturuan në ajër. Letrat u endën një kohë 
në ajër dhe pastaj u rrëzuan poshtë.

Liza mundohej t’i griste letrat pa vlerë. Liza po thërriste në gjumë dhe u përmend. 
Kishte qenë duke ëndërruar. Ajo ia tregoi motrës ëndrrat e saj të mrekullueshme. 

Kjo pjesë është shkruar e gjitha duke treguar veprimet, fjalët 
dhe mendimet e personazheve pa përdorur dialogun mes tyre apo 
mënyra të tjera të tregimit. Provo edhe ti të tregosh në një mënyrë të 
ngjashme një tregim tjetër.
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9.   Stralisku

Në qytetin turk të Malatisë jetonte një piktor i quajtur Sakumat. Jo shumë i ri, por 
as fort i moshuar. Kishte atë moshë kur burrat e urtë dinë të lidhin miqësi me veten, 
pa humbur atë të të tjerëve.

Një ditë trokiti në derën e Sakumatit një burrë trupmadh dhe i bëshëm, i cili 
mbante çallmën e shkurtër, karakteristike e rrafshinave në veri të Malatisë.

– Ti je Sakumat piktori?
– Kjo është shtëpia ime, njeri i maleve. Kush je ti? Përse më kërkon? 
– Quhem Kumdi. Jam një njeri i besuar i burbanit Ganuan, zotit të tokave të 

Naktumalit. Me urdhër të tij erdha t’ju kërkoj të ngjiteni në rrafshinën tonë, në pallatin 
e tij, pasi kërkon të flasë me ty dhe të të besojë një vepër. [...]

Të nesërmen, me të ngarkuar veglat e pikturës mbi kalin që fisniku i Ganuanit ia 
kishte sjellë si dhuratë, Sakumati ia hipi kalit të vet të plakur zijosh. [...]

Me të kaluar zonën e kultivuar dhe rrugët e qytezës, Sakumatin e drejtuan për në 
pallat. [...]

Burbani buzëqeshi dhe u ul mbi qilimin e dhomës, që ishte i madh sa ai i një 
xhamie. Përballë tij u ul Sakumati. 

– Unë kam një djalë shumë të ri, që e quajmë Madurer, – tha burbani me ngadalë. 
– E ka zënë një sëmundje e çuditshme. Sëmuret sapo ta shohë drita e diellit apo të 
hasë në ndonjë vend me pluhur. Sytë i buhaviten, fryma vjen e i merret, lëkura i 
mbushet me njolla e madje i bëhet plagë. Ai nuk mund të jetojë jashtë në mjedis dhe 
as të vrapojë e të luajë në kopshtin e pallatit, siç bëjnë fëmijët e shërbyesve të mi. Jo 
vetëm kaq, por nuk mund të qëndrojë as në një dhomë si kjo, nëpër dritaren e së cilës 
kapërcen drita e diellit dhe ajri i maleve. Kanë shkelur në këtë shtëpi të gjithë mjekët 
më në zë të Turqisë. Të gjithë më kanë shpjeguar, duke shkuar përtej zotësisë, natyrën 
e mistershme dhe të pashërueshme të sëmundjes. [...] Prej më shumë se pesë vjetësh, 
qëkurse u shfaq kobi, im bir nuk ka dalë më prej kësaj shtëpie, as nuk i është lejuar të 
shijojë prej dritares hapësirën e luginës dhe dritën e diellit. Nuk është lejuar gjithashtu 
që nëpër dhomat e tij të vendosen bimë apo lule, apo degë të thjeshta kacavjerrëse 
hardhish si zbukurim, pasi toka dhe poleni apo vetë substanca e bimëve i bëjnë dëm.

Pasi foli duke e parë në sy Sakumatin, burbani uli kryet dhe heshti gjatë. Edhe 
piktori rrinte i heshtur e në pritje. 

– Tani kam menduar që t’i zbukuroj dhomat e tim biri me figura dhe ngjyra. 
Kam dëgjuar për ty prej tregtarëve dhe gjahtarëve kalimtarë. Për këtë arsye dërgova 
të të thërrisnin. Nuk ke për t’u qarë për mikpritjen time e as për shpërblimin kur të 
largohesh. Të lutem të pranosh. [...]

Madureri ishte një fëmijë i zbehtë, por jo i palumtur. Edhe pse ishte njëmbëdhjetë 
vjeç, jeta e mbyllur e kishte ngadalësuar lulëzimin e trupit të tij dhe linjat i kishte si 
të një fëmije nëntëvjeçar. Megjithatë, asgjë në trupin e tij nuk ishte e paplotë apo e 
mangët.
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Fytyrën e kishte të pastër dhe të hijshme, sytë e zinj që shprehnin vendosmëri, 
flokët sterrë dhe të dendur. Ngjyrën e lëkurës e kishte të zbehtë si i ati. Mbante veshur 
xhaketa të qëndisura me fije qindra ngjyrëshe, zeje e mrekullueshme e shërbyeseve të 
vjetra, të cilat kujdeseshin për të dhe mbanin xixë dhomat ku jetonte.

Kur burbani e shoqëroi Sakumatin për tek ai, vogëlushi i puthi të atit duart dhe e 
përshëndeti me një përulje të lehtë të panjohurin, duke e parë me kureshtje. 

– Madurer, – tha burbani duke mbajtur dorën e fëmijës mes të tijave, – të kisha 
premtuar një dhuratë për festën e njëmbëdhjetë vjetorit tënd dhe të kisha thënë se do 
të ta bëj surprizë, që pritja të ta shtonte kënaqësinë. Tashmë kremtimi yt është afër. 
Burri që më shoqëron, quhet Sakumat, një piktor shumë i zoti, që jeton në Malati, në 
jug. E kam thirrur për të zbukuruar dhomat e tua dhe ka sjellë me vete shumë penela. 
Duart e tij janë si ato të një magjistari. Pak më parë e pranoi kërkesën time. Kështu 
do të kesh kënaqësinë ta shohësh teksa pikturon. Imazhet e pikturave të tij do të jenë 
një kornizë shumë e bukur për dhomat e tua. [...]

Sakumati e pyeti:
– Dëshiron që t’i pikturojmë figurat si në ëndrra, Madurer?
Vogëlushi qëndroi dhe pak në heshtje. Pastaj buzëqeshi dhe tha:
– Jo. Le të pikturojmë botën! Me ëndrrat merrem unë. [...]

Sakumati priti në heshtje. Vogëlushi qe bërë shumë serioz.
– Të fillojmë nga ky mur, – tha pastaj, – këtu, në të djathtë të derës. 
– Bukur. Dhe çfarë do të pikturojmë?
Përsëri ra heshtja. 
Madureri lëpinte buzët dhe merrte frymë thellësisht me sytë e shqyer. Sakumati i 

kishte mbështetur duart mbi një jastëk përpara vetes. 
– Kemi folur për shumë vise, të kujtohet? 
– Po, më kujtohet. Por pritmë pak, të lutem. Është vërtet e vështirë të zgjedhësh. 
– Ne nuk kemi ngut, Madurer. Askush nuk na detyron. 
– Ta fillojmë me malin. E mban mend kur folëm për lëndinën e lulëzuar dhe për 

bariun Mutkul? Le të bëjmë malin ku jeton Matkuli!
– Vetëm atë, Madurer?
– Jo, sigurisht! Edhe malet përreth. Jo të gjitha malet e botës... Bëjmë disa male.
Sakumati nuk pyeti më shumë; iu fut punës. Me një cipë karboni ravijëzoi 

konturet e një lugine të madhe, duke skicuar maja shkëmbinjsh aneqark. Shënjoi me 
linja të lehta zonat e pyllit dhe përcaktoi në fund të luginës fushat e kultivuara. 

Skicoi një grumbull shtëpish prej guri dhe një rrugë që kacavirrej mbi mal, që 
zhdukej herë-herë në thellimet e gurta.

Pas tij, Madureri shihte plot magjepsje. Herë pas here lëvizte i paqetë, duke 
ndjekur tërë sy e veshë shenjat e copës së karbonit mbi mur. Pastaj, i qetësuar, rrinte 
ulur mbi jastëkë dhe vështronte me sytë gjysmë të mbyllur, duke shijuar shtesat e 
shpejta të Sakumatit, duke admiruar lindjen dhe zgjerimin e hapësirave të pikturës.
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– Çfarë është ajo, Sakumat? 
– Ndoshta një strall. Ose një kasolle. Dëshiron që të jetë një kasolle? 
– A mund të jetë një kasolle? 
– Sigurisht. Gjendet pranë fushës së madhe... Mund të jetë kasollja e fshatarit. 

[...]

Ditët kalonin dhe malet lindnin. Jo vetëm lugina ku jetonin Insubati dhe Mutkuli, 
dhe majat në të cilat vraponte qeni i çalë duke u lehur dhive, por edhe shumë 
lugina e maja të tjera, kasolle dhe vatha, faqe të thikta shkëmbinjsh dhe pellgje me 
salamandra. Gjithçka lindte ngadalë, e mbrujtur me atë çka Madureri dhe Sakumati 
dinin, imagjinonin dhe dëshironin, duke skicuar, ndryshuar, pikturuar e ngjyrosur. 
[...]

Kishin kaluar tashmë tetë muaj që prej ardhjes së Sakumatit në Naktumal, por 
piktura, duke u kthyer nga qoshja e rrumbullakosur e pragut, nuk ndalej. Si një horizont 
i hapur, rrafshina kapërcente drejt dhomës së dytë, duke u larguar prej mullinjve dhe 
fushimeve, dhe duke u ngritur në valëzime të ëmbla, në trajta kodrinash të reja. 

– Përse sërish kodrina, Sakumat? – thoshte vogëlushi. – A nuk kemi vendosur që 
në këtë dhomë të fillojë deti?

Sakumati nuk dha përgjigje, duke vazhduar me shpejtësi pikturimin. Por nuk 
vazhdoi edhe shumë dhe koturi i butë i kodrave u ndërpre; një vijë e prerë ra, duke 
pikturuar një shpatinë thuajse vertikale. Pastaj, duke mbajtur lehtë copën e karbonit 
mes dy gishtërinjve, piktori konturoi një vijë të butë, të vazhdueshme, përsosmërisht 
horizontale, përgjatë gjithë murit. 

– Ja deti, Madurer!
Vogëlushi ndiqte me shikim lindjen e horizontit. 
– Mos ndalo, të lutem! – tha. [...]

Deti përfundoi në nëntor: njëmbëdhjetë muaj që kur piktori kishte nisur punën. 
– Çfarë është ajo? – pyeti një mëngjes Madurei, pasi vëzhgoi gjatë, në heshtje, 

një copëz të horizontit detar. 
– Ai? Është deti. 
– Jo, Ajo... – tregoi me gisht vogëlushi, – ajo pika e vogël mbi det, pak në të majtë 

të resë. E sheh? 
Dhe rendi t’ia tregonte me gisht atë për të cilën fliste. Pastaj u kthye te jastëkët, 

në krah të mikut. 
Jashtë, në qiellin e luginës, retë kalonin me shpejtësi, edhe pse nuk dëgjohej 

melodia e erës, duke mbuluar dhe zbuluar diellin. 
Edhe pse e filtruar dhe jo e drejtpërdrejtë, drita në dhomë fashitej dhe kthehej e 

plotë, duke e bërë detin të regëtinte.
– Nuk e di çfarë mund të jetë, Madurer, – tha piktori. Nuk e kisha vënë re më 

parë. Ama diçka duhet të jetë. Mos është një zog? 
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– Jo. Nëse do të ishte një zog, do të ishte disi i ngritur në horizont ose krejt i 
padukshëm. Zogjtë shumë të largët nuk shihen. Po çfarë mund të jetë, Sakumat? 
Mund të jetë një ishull shumë i largët?

– Sigurisht. Ose një ishull i afërt, por shumë i vogël. 
– Ose mund të jetë një anije!
– Po.
– Si t’ia bëjmë për ta mësuar, Sakumat? 
– Mjafton të presim. 
Mëngjesin e nesërm, sapo u zgjua, vogëlushi vrapoi pranë murit. 
– Është ende aty, shiko! Është bërë më e madhe. Është një anije që po afrohet. 

[...]

Roberto Piumini

10.   Pupagjeli dhe shokët e tij

Oni tani po fle. Por unë po ju flas për të, jo sepse ai fle e nuk më dëgjon. Jo, unë 
këto ia kam thënë edhe atij, ashtu si ia ka thënë edhe nëna, edhe babai, edhe mësuesja 
në shkollë. Por ai nuk merr vesh dhe vazhdon në të vetën. Librat e tij përlyhen me 
lloj-lloj njollash dhe vjetrohen brenda muajit. Fletoret i ka tërë gjurma gishtërinjsh të 
palarë, djerse, balte, njolla boje... Duhet të zësh hundët kur i merr librat dhe fletoret e 
tij në duar, aq pis janë. Sa keq! Vërtet sa keq, se Oni vetëm këtë të metë ka. [...]

Tani Oni po fle. Jashtë ka dalë hëna. Dy rreze të shndritshme si pluhur argjendi, 
hyjnë nga perdet e dritareve dhe bien mbi dysheme. Ai fle. Çantën me libra e ka në 
komodinën e shtratit. Aty i mban të gjitha. 

Nata kalon. 
Pa heshtni! Dëgjohen zëra. Jo, nuk më bëjnë veshët, zëra janë. Zëra njerëzish e 

kafshësh, që duket se kanë rënë në një hall të madh e duan të shpëtojnë. 
– Sonte s’kemi ç’presim më! – thotë një zë, si zë gruaje. 
– T’ikim! S’durohet më! – thotë një zë, si zë çunaku. 
– Kush nuk ikën kur duhet, pendohet kur s’duhet! – thotë një zë tjetër, si zë plaku.
– T’ikim! T’ikim! – thonë shumë zëra tok. 
Pastaj dikush flet dhe thotë se duhet të mbajnë qetësi, se mos zgjohet Oni, mbyll 

çantën që e ka harruar hapur e atëherë asnjë nuk do të ketë nga të dalë. Dhe pas këtyre 
fjalëve, vërtet, bie një heshtje e madhe.

Unë kthej sytë për të kuptuar nga kanë ardhur këta zëra. Në dhomë është errësirë, 
por rrezet e hënës të lejojnë të shquash mjaft gjëra. Ja, unë, për shembull, shoh kokën 
e verdhë të Onit, të mbështetur mbi jastëk; shoh kuvertën e tij, çantën në komodinë... 
dale! Diç lëviz në komodinë... Diç del nga çanta e librave: janë ca si njerëz të vegjël, 
ca si kukulla të vogla, ca si kafshë të vogla, ca si makina të vogla...
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– Dolën të gjithë? – pyet njëri. Është më i gjati nga të tërë dhe në kokë i zbardh 
një qeleshe. Është veshur me tirq të bardhë, si mirditorët. 

– Të gjithë, – i thotë një tjetër, – por nuk duket mirë se cili është. Ai i pari pyet 
prapë:

– Mos na ka mbetur njeri brenda në çantë?
– Aman, mor Pupagjel! Thotë një grua, që ka shami të kuqe në kokë dhe përparëse 

të bardhë përpara, aman, or të keqen, të ikim sa më parë këndej, se do të më sëmuren 
fëmija... Kjo çantë e flamosur bie erë sa të vjen të pështirë!

Pupagjeli ia kthen:
– Ashtu vërtet moj Pitigonë, por njeriu duhet të kujdeset edhe për të tjerët, jo 

vetëm për vete. Kush mungon?
– E si t’ia bëjmë për ta marrë vesh në këtë errësirë, – thotë një plak. – Nuk thonë 

kot që nata është qorre!
– Io! Io! – thotë një kërriç me këmbë të holla. – E di unë si të bëjmë, o Xhuxhumak!
– Si t’ia bëjmë mor bir? – e pyet plaku.
– Io! Io! Ata që mungojnë, le të ngrenë gishtin! – dhe kërriçi qesh, duke pallur, 

me shakanë e tij.
– Eh, ti Veshllapush! Fare s’ke mend në kokë! – i thotë Pupagjeli. – Tamam si yt 

atë je! [...]

Ai fillon t’i numërojë të gjithë. Futet në mes tyre dhe qeleshja e tij e bardhë 
shkonte sa në një anë në anën tjetër. 

– Tamam janë, – thotë, – s’mungon njeri. Kaq ishim në fletoren e vizatimit. Tani 
të gjithë ejani pas meje. 

E kështu, vizatimet që Oni kish bërë në fletoren e tij, një natë, ikin nga fletorja, 
marrin arratinë. Nuk durojnë më dot pisllëkun në çantën e Onit, nuk durojnë dot më 
papastërtinë në fletoren e vizatimit. Në krye të kësaj kryengritjeje është Pupagjeli. 

Zbresin nga komodina, vijnë në jastëk, kalojnë mbi kuvertë. Rrezja e hënës i 
ndriçon zbehtë. Në krye është Pupagjeli. Tirqtë e tij të bardhë e me qëndisje të zeza 
gjatë tërë këmbës spikatin në errësirë. Pas tij vjen usta Rrotaxhilja, pastaj Pitigona 
me dy vajzat përdore, me Fufunë, trashaluqe, dhe Fifinë, thatime. Pas tyre vjen 
Veshllapushi me këmbët e holla. [...]

Kalojnë të gjithë, rresht i gjatë, mbi kuvertë. Oni fle dhe nuk përmendet, megjithëse 
hapat e kalimtarëve duhet ta gudulisin në shtat. Pupagjeli ndalet. Ndalojnë edhe të 
tjerët. 

– Dëgjoni këtu, – thotë Pupagjeli. Një rreze i ka rënë mbi fytyrë dhe atëherë duket 
qartë se është djalë i ri. Por zëri i tij është i fortë dhe tregon pjekuri e guxim. – Shokë, 
– thotë, – tani erdhi çasti vendimtar! Pjesën më të rrezikshme të rrugës sonë ne e 
kryem. Para se të shkojmë më tutje, unë dua t’ju pyes edhe një herë se mos ka ndonjë 
prej jush që është penduar e do të kthehet prapë. Hë, si thoni? [...] Nuk pendoheni? 

– Jo, jo! Nuk pendohemi! 
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– Edhe ti Burdullak? 
– Edhe unë, edhe unë! Vetëm, mor burrë, ecni pak më ngadalë! 
– Shokë, – vazhdoi Pupagjeli, – tani do të zbresim në dysheme. Në këtë shtëpi, 

siç e dini, ka dhe një maçok. Ai mund të jetë një rrezik i madh për ne: po na pa, na 
hëngri të gjithëve. Ndaj tani duhet guxim, gjakftohtësi dhe shkathtësi. Do të zbresim 
në dysheme dhe atje do të shikojmë se nga do të dalim. Nga dritarja nuk besoj, se 
është e mbyllur. 

– Po nga do të dalim atëherë? – pyeti me frikë Gjyshe Marushja. 
Usta Rrotaxhilja u hodh e tha:
– T’i bie unë xhamit me këtë çekiç, ta thyej e të dalim andej? 
Por Pupagjeli qe i mençur. Ai e ktheu:
– Që të bësh zhurmë, të zgjohen tërë njerëzit e shtëpisë e të na kapin këtu – ë? 

Jo! Jo!
– Jo, jo! – thanë dhe të tjerët. – Jo me çekiç!
– Po si t’ia bëjmë, atëherë?
– Para së gjithash, të zbresim në dysheme. Pastaj Piloti të niset me helikopter të 

kontrollojë shtigjet. Pastaj... pastaj shohim e bëjmë.

Gjergj Zheji

11.   Pylli i magjepsur - 1

Pylli u duk para tyre. Ishte i gjelbër dhe i madh. [...] Ndalën të gjithë e shikuan 
pyjet e larta. [...] 

Një muzikë e ëmbël u erdhi në vesh sa u futën ca hapa në të. Në fillim mezi 
dëgjohej, dukej sikur tingëllonte diku larg. Por dora-dorës që përparonin, tingujt 
bëheshin më të fortë derisa të ikurve iu duk sikur, befas, kishin rënë në mes të një 
orkestre të madhe. [...]

Pupagjeli shikonte qark.
– Ah, – tha, – e mora vesh! Janë gjethet e pemëve!
– Gjethet?
– Po. U fryn era dhe ato këndojnë!
Të gjithë kthyen kokën rreth e qark. Pemët e larta e plot gjethe dukeshin sikur 

dridheshin nga era e lehtë që kish nisur. Dhe çdo pemë kishte tingujt e vet, çdo gjethe 
kish notën e saj. Duke tingëlluar të gjitha tok, formonin një muzikë të ëmbël e të 
dukej sikur muzikantë të ndryshëm, të shpërndarë në tërë pyllin, po u binin veglave, 
të drejtuar nga një dirigjent i padukshëm. 

– Ehej! Sa bukur! – tha Xhuxhumaku.
– Të rrimë të dëgjojmë pak, – tha dikush.
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– Të rrimë, të rrimë! – ia bëri Xhuxhumaku dhe ndenji përdhe. [...]

Plepat me gjethet e lehta nxirrnin tinguj të hollë, ia merrnin këngës. Nga pas u 
shkonin ahet, që i shkundnin gjethet e tyre e, me tinguj plot spërdredhje, shoqëronin 
këngën e plepave. Me to bashkohej edhe zëri i trashë i lisave me gjethe të mëdha. 
Zëri i trashë i lisave dukej sikur murmuriste diçka, sikur i përgjigjej zërit të hollë të 
plepave. 

– Dëgjo, – tha Xhuxhumaku. – Dëgjo sa bukur!
Të gjithë psherëtinë. 
– S’ka më të ëmbël se balta e mëmëdheut, – tha Xhuxhumaku, – e, me një gisht, 

shtypi një pikë loti në faqe. – Dëgjoj gjethet që këndojnë e më kujtohet vendi im, më 
duket sikur jam në Zagorie, në pyjet ndanë Çajupit...

Psherëtinë prapë të gjithë.
– Edhe zogu që këndon, – tha Xhuxhumaku, – folenë s’e harron. 
Këto fjalë i krodhën të gjithë në mendime. 
Befas, era e lehtë mbeti. Në çast, heshti dhe kënga e mrekullueshme e pyllit. [...]

Gjergj Zheji

12.   Pylli i magjepsur - 2

Ecnin e hapnin rrugë nëpërmes gjethurinave të dendura. Dukej se në atë pyll nuk 
kishte shkelur prej kohësh këmbë njeriu. 

Pastaj pemët nisën të rrallohen.
– Qenka pyll i madh!
Këto fjalë s’kishin dalë mirë nga goja e gjyshe Marushes, kur përpara tyre u shfaq 

një grup pemësh të çuditshme. 
– Ç’janë këto?
– Mos na bëjnë sytë?
Fërkuan sytë, por pemët e çuditshme prapë aty ishin, përpara tyre. 
Nga të dyja anët, pemët qenë plot gjethe të gjelbra e nëpër degë, ca këtu, ca aty, 

vareshin tullumbace ngjyra-ngjyra. Të dukej sikur kishe përpara një rresht me pemë të 
Vitit të Ri. Një pemë i kishte tullumbacet të kuqe, tjetra të verdha, një e tretë të bardha 
e kështu me radhë. Kur u afruan, pema që ishte më pranë tyre i lëshoi tullumbacet e 
ato fluturuan në qiell. Por degët nuk mbetën të zbrazëta, se, në çast, erdhën e u frynë 
nëpër to tullumbace të tjera.

– Sa bukur!
– Më merr ca tullumbace gjyshe!
– Edhe mua!
Sapo u afroheshin pemëve, tullumbacet ngriheshin në qiell. Kur ngritën sytë për 

të parë, vunë re se qielli, mbi kokët e tyre, qe mbushur me tullumbace ngjyra-ngjyra.
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– Me sa ma pret mendja mua, – tha Pupagjeli, – këtu duhet të jemi afër 
Tinglimajmunit!

– Po, po! Ashtu duhet të jetë!
Fëmijët kapën ca tullumbace dhe i mbanin lidhur nëpër gishtërinjtë e duarve. 

Edhe Veshllapushit i lidhën një në qafë dhe ai kapardisej. 
– Kushedi çdo të ketë më tutje!
– Ç’e pyet!
– Mrekullia vetë!
– Po për të ngrënë do të ketë moj nënë? – pyeti Fufuja. 
– Për të ngrënë e për të pirë sa të duash!
– Edhe kadaif?
– Edhe kadaif!
– Edhe çokollata me vanilje?
– Edhe çokollata me vanilje!
– Oh, sa mirë!
Dhe vërtet, pemët që erdhën më pas i gjetën të ngarkuara me ëmbëlsira. Pemët e 

para qenë me çokollata e shkëlqenin nga varaku e nga letrat me ngjyra.
Hëngrën jo vetëm të vegjlit, por edhe të mëdhenjtë. Edhe Xhuxhumaku e gjyshe 

Marushja i harruan dhëmbët e krimbur në gojë dhe hëngrën çokollata, duke i lyer 
duart e buzët si fëmijë. Kishte çokollata me arra, çokollata me bajame të pjekura, 
çokollata me reçel fiku, çokollata të rrumbullakëta, çokollata katrore, çokollata, 
çokollata... Degët ishin plot! [...]

Tani nuk ecnin më në rresht. Qenë shpërndarë. Kalonin nga një pemë te tjetra. 
Pas çokollatave, erdhën gurabijet, pas gurabijeve erdhën biskotat, pas biskotave 
erdhën pastat e thata, pas pastave të thata erdhën pastat e njoma, pas pastave të njoma 
erdhën...

Gjergj Zheji

13.   Pylli i magjepsur - 3

Tani vendi hapej, nuk kish më pemë, qe një çeltinë. Një vezullim i çuditshëm e 
bëri kërriçin të ndalonte. Duke dihatur e duke nxjerrë shkumë nga goja, ai pa përpara.

“Ç’janë këto?” – tha me vete i habitur.
Përpara tij, në tokë, qe një grumbull gurësh të çuditshëm, tërë ngjyra, të cilët 

shkëlqenin me vezullime verbonjëse. Nga ca gurë përhapej një dritë e kuqe, nga ca 
të tjerë një dritë e verdhë, nga një palë tjetër një dritë e gjelbër... Të gjitha ngjyrat e 
ylberit përziheshin në atë tog. 

“Sa të bukur!” – tha me vete Veshllapushi dhe eci përpara për të marrë nja dy 
gurë. 
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Atëherë ndodhi një gjë e llahtarshme. Pupagjeli, që atë çast sapo kish arritur, u 
hodh menjëherë pas!

Me të prekur Veshllapushi togun e gurëve, një flakë e madhe shpërtheu nga 
toka, poshtë këmbëve të tij! Drita ishte aq e madhe, saqë Pupagjelit iu duk sikur 
befas aty kish rënë rrufeja! I përplasur nga shtytja e ajrit, ai ra në shesh. Kur hapi 
sytë Veshllapushin nuk e pa më. Ai qe zhdukur dhe vetë, togu i gurëve llamburiste 
verbonjës e plot ngjyra si më parë...

– U dogj! – tha me zë të lartë. 
Atë çast, e qeshura e llahtarshme që ca kohë më parë i kish shkundur tërë drurët 

e pyllit, gjëmoi përsëri.
– Ha-ha-ha. 
Pupagjelit i dukej sikur qe një zë i çjerrë plake. Dhe i bëhej se kjo plakë i qe vënë 

nga pas për ta kapur.
Sa vrapoi kështu, as ai nuk e kuptoi. Edhe kur e qeshura e llahtarshme pushoi e 

nuk u dëgjua më, ai vazhdoi të vraponte. Më në fund ra i këputur nga lodhja, këmbët 
nuk e mbajtën më.

“Shpëtova”, – tha me vete. – “Shpëtova”.
Një copë herë ndenji si i trullosur. Nuk ishte në gjendje të mendonte asgjë. Pastaj 

iu kujtuan shokët. [...]

U ngrit. U fshi, vuri qeleshen në kokë dhe pa qark. 
“Ku jam kështu?” – pyeti i habitur. 
Rreth tij nuk ishte më ai pylli i gjelbër plot bukuri. Tani, ngado që hidhte sytë, 

shikonte pemë të zhveshura, drurë pa gjethe, degë që nxinin të shtrembra e tërë gunga. 
[...]

“Po çmendem!” – tha i tmerruar. – Ç’do të thotë kjo? Mos vallë është pyll i 
magjepsur?”

Ky mendim e bëri të ndalet.
“Ashtu do të jetë”, – tha, – “i magjepsur do të jetë!”
Ndenji mbi një gur, zuri kokën me të dyja duart e nisi të mendohej. 
Ndërkaq, në qiell, dielli kish perënduar dhe yjet shikonin të zbehta. Qark, errësira 

sa vinte bëhej më e madhe, duke përpirë çdo gjë, duke fshehur çdo send në gjirin e 
saj të zi. 

Gjergj Zheji

14.   Një raketë nga kozmosi zbret në qytetin e Sdikuishtit

Na ishte një libër, në të cilin tregohej fillimi i kësaj historie. U mundova ta kujtoj 
titullin, u mundova e u mundova, por nuk e kujtova dot.
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Një mëngjes të gjithë kalamajtë vrapuan te lëndina e Të papriturave. Ç’kishte 
ndodhur? Pse vraponin?

Në gazetën “Biznesi i Sdikuisht”, qenë botuar një fotografi dhe një reportazh. Në 
fotografi tregohej një raketë që kishte zbritur nga kozmosi pranë qytetit Sdikuisht. 
Kurse në reportazh tregohej historia e raketës nga kozmosi, e cila quhej “Sak-sak-
saktësia”. 

Reportazhi ishte shkruar nga një gazetar me një emër të çuditshëm. 
Sa çudi! Në Sdikuisht për herë të parë zbriste një raketë nga kozmosi. Unë, 

tregonte gazetari në reportazh, natën që shkoi nuk po flija, nuk më zinte gjumi. Në 
dhomën time kishte hyrë një mushkonjë dinake. Ajo në fillim qe futur në xhepin e 
vogël të xhaketës sime, kur po shëtisja atë ditë në mbrëmje. Kur fika dritën e dhomës, 
ajo doli nga xhepi dhe nisi të këndojë këngën e mushkonjave. Sapo unë bëhesha gati 
të shihja ëndrra, ajo vinte e më ulej në majë të hundës për të dhënë koncert. Unë e 
qëllova një herë, por ajo më la bishtin, kurse hunda më nxori lot nga sytë. Sa inat më 
vinte kur mendoja se hunda ime ishte bërë aerodrom për mushkonjën. U përpoqa ta 
marr mushkonjën me të mirë. Ajo nuk dorëzohej. Vinte tri herë rrotull nëpër dhomë 
dhe përsëri ulej në majë të hundës. Hej, o perëndi, thashë me vete. Kjo shkenca e 
Sdikuishtit ka bërë mrekulli. Limonët rriten sa një bostan. Qershitë shpejt do të rriten 
sa një kokërr mollë. Kalamajtë mësojnë shkrim e këndim që në moshën dy vjeç, 
sepse hanë vitamina. Nuk numërohen dot të një mijë e një shpikjet. Kurse mushkonjat 
livadhisin dhe shkenca nuk është e zonja t’i bëjë zap.

Kur po rrotullohesha në krevat dhe po përpiqesha të fshihja hundën nën kuvertë, 
përmes dritares pashë një dritë verbuese. Brofa në këmbë. Vërejta dhe atë çast dallova 
raketën që po zbriste në tokë, duke lëshuar nga bishti një shirit të gjatë dritash me të 
gjitha ngjyrat e ylberit.

U vesha shpejt e shpejt dhe dola nga shtëpia. Drita u zhduk. Mendova me vete 
se unë do të jem njeriu i parë i qytetit Sdikuisht që do të takohesha me banorët e 
kozmosit. E ku kishte lumturi më të madhe?! Kërkova nëpër qytet, kërkova pastaj 
jashtë qytetit. Më në fund, si u lodha nja tre-katër orë e më ranë këmbët, te lëndina e 
Të papriturave u gjenda përballë raketës kozmike, e cila rrinte e heshtur në errësirë. 

Në fillim më rrahu zemra dhe u stepa. Mendova kushedi se si janë këta banorët e 
kozmosit! Vallë, a do të di të merrem vesh me ta? 

U afrova ngadalë dhe trokita në derë. U hap dera, por nuk pashë njeri. Pastaj 
dëgjova një zë të hollë. Zgjata kokën brenda në raketë. Banori i kozmosit ishte një 
njeri si ne, por në vend të dy syve kishte katër. Në kokë kishte dy brirë, që nuk 
ngjanin aq shumë me brirët se sa me antenat. Këpucët i kishte me rrota, kurse duart 
me gjashtë gishta. 

Banori i kozmosit dinte njëqind gjuhë. Ai më foli në gjuhën time. [...]

Bedri Dedja
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Vazhdoje vetë bisedën mes dy personazheve........................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

15.   Fantazma tmerruese

Një herë, në kështjellën skoceze të Mek Adamit, ishte një fantazmë e shpifur, 
qelbëse dhe e frikshme... Vizitori i fundit që e pa ende dridhet nga frika. Kur ai po 
vizitonte sallën e madhe, një erë e akullt ia ngriti qimet e kokës përpjetë. Një hije e 
gjatë dhe e bardhë u derdh mbi dysheme. U dëgjua një frymëmarrje e zhurmshme dhe 
pastaj u përhap një erë e keqe e padurueshme, si diçka e kalbur...

Që prej asaj dite, asnjë këmbë njeriu nuk shkel më në kështjellën e Mek Adamit. 
Madje as fantazmat e tjera nuk guxojnë të afrohen!

Por një ditë të bukur, një djalë i ri u shfaq në fshat dhe tha: 
– Zotëria im dëshiron të vizitojë kështjellën e Mek Adamit. A mund të na 

shoqërojë dikush?
– Mos je i çmendur? – iu përgjigjën njerëzit. – Nuk ke dëgjuar ti për fantazmën 

e kështjellës?
– Oh, po, po! – u përgjigj djaloshi, – por zoti Salivan mendon që mund ta përzërë 

një herë e përgjithmonë. 
Djali e kapi plakun për krahu dhe të dy morën rrugën që të çonte në kështjellë. Ec 

e ec... Ec e ec dhe sa më shumë afroheshin, aq më pak i sigurt ndihej djaloshi.
– Po dridhesh? – e pyeti zoti Salivan. 
– Epo, ja... – belbëzoi djali, – ato që thuhen për fantazmën janë shuuuuuuuuuumë 

të frikshme!
– Është shumë larg kështjella?
– Sa të marrim edhe këtë kthesën e fundit, duket. 
– Epo mirë, ktheu në fshat atëherë, – e urdhëroi zoti Salivan, – dhe hajde të më 

marrësh pas tri orësh.
Ndërkohë, plaku Salivan mori qetësisht gajden, e fryu mirë e mirë dhe filloi të 

luante një muzikë shumë tërheqëse. Efekti ishte i menjëhershëm. Një fllad i akullt 
afrohet si vorbull rreth e përqark plakut. Pastaj një erë e qelbur mbyt ajrin.

Hija e fantazmës afrohet më shumë dhe papritur ulërin: 
– Kush guxon të më shqetësojë?
– Jam unë! – i përgjigjet zoti Salivan. 
– Dhe nuk ke frikë nga unë? – çuditet fantazma me fytyrën më të shtrembëruar 

nga zemërimi. 
– Jo, fare, fare! – tha plaku. 
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– Por unë jam tmerrësisht e shëmtuar, jam më e frikshmja nga të gjitha fantazmat 
skoceze. Buuuuu! Buuuuu! Buuuuu!

– Nuk më dukesh dhe aq keq.
– Siiiiiiiiiiiiiiiii? Pa më shiko mirë?
Fantazma e rrotulloi aq shumë qafën, sa mund të thoshe pa frikë se ishte një vidë 

gjigante.
– Nuk më dukesh shumë e shëmtuar, – përsëriti zoti Salivan.
– Mos më gënje mua se...! Gënjeshtar i poshtër! – hungëriti fantazma. 
– Po të ishe aq e shëmtuar dhe e frikshme, do t’ia kisha mbathur vrapit, – ia priti 

plaku duke i vënë përpara një pasqyrë. – Shikoje veten me sytë e tu.
Fantazma rrëmbeu pasqyrën dhe e ktheu nga vetja. Por... zbuloi se ishte aq e 

shëmtuar, po aq e shëmtuuuuuuuuuuuuuuuuar sa lëshoi një ulërimë dhe ia mbathi 
fluturimthi. Ajo u zhduk shuuuuuuuuumë larg, aq larg sa nuk e panë më kurrë. 

Zoti Salivan vazhdoi t’i binte gajdes ëmbël e ëmbël. Priti aty sa të vinte djali. Pa 
ndihmën e këtij djaloshi, fantazma do të ishte akoma aty. Pa ndihmën e tij plaku nuk 
do të shkonte dot asgjëkundi, sepse plaku paskësh qenë i verbër. Prandaj nuk kishte 
frikë nga fantazma e shëmtuar e Mek Adamit. 

Luajeni këtë pjesë me shokët në klasë.
Gjeni fjalët që shprehin frikën.
Çfarë kuptimi ka fjala fantazmë për ju?




