


Arti artisti

Arti është një djalë i veçantë
Flokët ngjyrë ari porsi diell.
Në krah mban gjithmonë një çantë
Edhe kur është ditë e diel.

Aty mban lapsa dhe fletë
Që të vizatojë në kohën e lirë.
Pikturën e do me të vërtetë
Është pa shaka një artist i mirë.



Nuk pikturon vetëm në letër
Por edhe në tablo si artistët e mëdhenj piktorë.
Nuk ia kalon askush tjetër
Spektrit të ngjyrave që kombinon ai me dorë.

Arti nuk flet si fëmijët e tjerë
Ai që në lindje ka qënë i veçantë.

Por kur vizaton në ndonjë fletë
Mund ta njohësh pa thënë asnjë fjalë.

Rrobat i vesh me ngjyra plot
Porsi ylberi mbas një dite me shi.
Në lojën e ngjyrave, nuk ia kalon dot
Të gjithë fëmijët e thërrasin “Artisti Gjeni”. 

Mund të shkruajë me të dy duart ky djalë
Të gjithë shokët në klasë i mahnit.
Ka aftësi që të lënë pa fjalë
Në matematikë doli më i miri këtë vit.



Një ditë Arti u trishtua shumë
U largua nga shkolla pa bërë mësim.
Doli nga klasa pa lënë asnjë gjurmë
Me siguri kishte ikur me shumë nxitim.

Po pse u trishtua Artisti Gjeni?
Çfarë kishte ndodhur me të këtë mëngjes?
Ngjyrat brenda në çantë mungonin për çudi
Dikush i kishte marrë, qëllimisht për besë.



Disa shokë çamarrokë nga dritarja
Ngjyrat e preferuara ia kishin shpërndarë.
Donin me Artin të bënin një shaka
Kështu nga çanta ia kishin përlarë.

I ulur në një stol veten po qortonte
Si nuk i kishte ruajtur ngjyrat më me kujdes?
Frika gjithë trupin po ia pushtonte
Se ndoshta nuk do t’i gjente dot këtë mëngjes.



Zana e Ylberit nga qielli kur e pa
Se sa shumë i mungonin ngjyrat e tij
E ktheu në mrekulli këtë shaka
Ia fshiu lotët Artit, që po qante me trishtim.

Zanës zemërmirë i lindi një mendim
Ylberit i fryu me gjithë forcën e saj.
Ngjyrat udhëtuan drejt Artit për shpëtim
Trupin ia rrethuan si një pikturë në vaj.



Artisti Gjeni filloi të hidhej nga gëzimi
Të gjithë fëmijët nga dritarja e panë

Kjo mrekulli ishte vetëm fillimi
U ndjenë të turpëruar ata që bënë shakanë.



Arti e hapi vrulltas çantën bri tij
I lumtur prej Zanës që e kishte ndihmuar.
Të gjitha ngjyrat u futën brenda me shpejtësi
Këtë mrekulli nuk kishte për ta harruar.

U ngjit në klasë për të vazhduar mësimin
Me zemrën që i gufonte fort e fort.
Mezi po priste të pikturonte vazhdimin 
E kësaj historie që i kishte ndodhur sot.
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Ariu i vogël Odi ishte gati për të filluar shkollën. Tashmë e ndjente veten 
të rritur dhe mezi po priste për të nisur aventurën e re me shokët e rinj 
të  pyllit. Odi ishte aq i emocionuar saqë numëronte ditët teksa afroheshin. 
Lepurushët, ketrushët, derrkucët, sorkadhet, qenushët, kotelet dhe kafshët 
e tjera, po përgatiteshin t’i bashkoheshin grupit të nxënësve. Të gjithë 
prindërit i këshillonin fëmijët që të kujdeseshin për shokët e shoqet, 
të ndanin ushqimin së bashku, por edhe lodrat, të ndihmonin njëri–tjetrin për 
mësimet, të prisnin gjithmonë rradhën për të folur e të respektonin të tjerët, 
të mëdhenj e të vegjël. 

Ari Trupmadhi, babai i Odit e kishte rritur ndryshe djalin e tij. Ai mendonte 
se Odi nuk ishte ngordhalaq si kafshët e tjera, por i fortë dhe shumë i 
shkathët. Kur Odi dilte nëpër pyll me Ariun Trupmadh, të gjithë kafshët 
shtangnin; ato i hapnin rrugën pasi ai ishte më i frikshmi i pyllit, më i forti 
i të fortëve. I gjithë pylli dridhej nga prania e tij. Kafshët largoheshin të 
trembura nga ulërima e tij. Asnjë kafshë nuk ngatërrohej me ushqimin e tij, 
madje, ndonjëherë për ta marrë me të mirë, i sillnin mjaltë të freskët nga 
hojet e pyllit. Odi krenohej që babi i tij ishte më i forti i kafshëve ndaj dhe ai 
kishte vendosur të ishte më i forti i klasës në shkollën e pyllit. Kështu edhe ai 
mund të kishte respektin e të gjithëve. 

Arusha mami, i kërkonte gjithmonë Ariut Trupmadh që të ishte më paqësor 
me kafshët. Ajo ishte e sigurt se i shoqi nuk gëzonte respektin e tyre, 
por i nënshtroheshin nga frika. Asnjë kafshë nuk u vinte për vizitë në shtëpi. 
Por Ariu Trupmadh dhe kokëfortë nuk dëgjonte asnjë këshillë. Ai vazhdonte 
të sillej si më i fuqishmi i pyllit.

Arushi Odi është më i forti





Shkolla filloi. Odi ishte gati. Rrëmbeu çantën e tij me libra dhe u nis së bashku 
me mamin arushën për në shkollën e pyllit. Mami i përshëndeti të gjithë dhe 
u largua e qetë për në shtëpi. 

Të gjitha kafshët ishin vënë në rresht dhe prisnin të hynin në klasën e tyre, 
ndërsa Odi kryelarti, nuk priste dot. Ai eci drejt fillimit të rreshtit, 
me gjoksin përpara dhe me sytë gjysëm të mbyllur, plot mburrje. 

Mësuese Rozi, sorkadhja mendjendritur, i kërkoi Odit të kthehej në rradhë, 
por ai iu përgjigj vrazhdë: - A e dini ju se kush është babai im? Trupmadhi, 
ariu më i fuqishëm i pyllit! Mësuese Rozi e mori Odin me qetësi përdore dhe 
pa thënë asnjë fjalë e shoqëroi në rradhën e tij. Faqet e Odit u bënë prush 
nga turpi, pasi të gjithë shokët po e vështronin. 

Mësuese Rozi me buzë në gaz, iu drejtua të gjithë vogëlushëve duke i uruar 
mirëseardhjen në shkollë dhe shumë suksese. Ajo shpjegoi me zë të qetë, se 
shkolla ka disa rregulla, të cilat do t’i mësojmë dhe duhet t’i zbatojmë 
të gjithë. 

Të gjithë nxënësit e pyllit zunë vendet nëpër banka. Odi u ul pranë mikeshës 
së tij të vjetër, sorkadhes Viola. Ajo ishte treguar gjithmonë shumë 
e sjellshme dhe e dashur me të. Nuk kaloi shumë kohë dhe erdhi pushimi 
i drekës. 

Odi u çua i pari nga tavolina dhe gjithë rrëmbim mori ushqimin nga çanta, për 
të zënë vendin më të mirë të trungut të pemës në oborr. I shtyu shokët me 
krahët e tij të fuqishëm dhe me një zë të ashpër i kërkonte që të hapnin 
rrugën. 



Më pas, kur mësuesja i kërkoi që të bashkoheshin në grupe për një projekt 
të vogël në pyll, Odi zgjodhi siç deshi vetë, një grup që i zuri syri dhe jo aty ku 
e kishte caktuar mësuesja. Menjëherë filloi të jepte urdhra, pa dëgjuar asnjë 
mendim që jepnin shokët.
Çdo ditë, Odi sillej në këtë mënyrë dhe shumë shpejt, në kohën e pushimit 
përfundoi pa asnjë shok. Edhe Viola nuk qëndronte më me të. Shokët ishin 
zemëruar prej sjelljes së Odit. Papritur i erdhi 
në mendje babai i tij. Si ia bënte ai që kishte 
vëmendjen e të gjithë kafshëve? Të gjithë 
druheshin nga prania e Ari Trupmadhit, 
por... për herë të parë në jetën e tij, Odit 
i kaloi nëpër mendje një mendim: babai i tij 
nuk kishte asnjë shok që të rrinte me të, 
të argëtohej dhe mbi të gjitha që ta 
vizitonte në shtëpi. Kjo e lëndoi shumë 
zemrën e arushit Odi. 



U largua në pyll i mërzitur dhe duke ecur i zhytur në mendime, ra në 
një grackë të ndërtuar nga njerëzit. Një rrjetë e madhe e vendosur me 
gjethe pranë një grope, e kishte kapur dhe e kishte ngritur lart në pemë.
 

Arushi filloi të qante me të madhe dhe të kërkonte ndihmë, por të gjithë 
vogëlushët e tjerë dhe kafshët e pyllit ishin të zënë me punë të tjera. 
Familja e ketrushëve që banonin aty pranë, shkuan me shpejtësi si era 
të marrin vogëlushët e tyre nga shkolla dhe shokët e tjerë, për të 
ndihmuar arushin që ishte në vështirësi. 

Qenushët u nisën për në shtëpinë e Odit të lajmëronin familjen. 
Ketrushët u ngjitën në pemë dhe filluan të brejnë litarin, derrkucët 
mbuluan gropën me baltë, ndërsa lepurushët dhe kafshët e tjera 
mblodhën bar për ta vendosur poshtë, që Odi të mos vritej kur të binte 
nga gracka. 



Babi ariu erdhi duke gulçuar nga vrapi, por ndërkohë arushi Odi 
brohoriste i gëzuar që kishte shpëtuar. Përqafonte me rradhë miqtë e 
tij dhe me shumë gëzim, shkoi me vrap tek i ati për t’i treguar se çfarë 
kishte ndodhur. 



Mësuese Rozi u afrua ngadalë dhe i kujtoi Odit se miqtë janë shumë 
të rëndësishëm. “Ata e bëjnë jetën më të gëzuar dhe të ndihmojnë në momente 
të vështira. Kështu që duhet të kujdesemi të gjithë për njëri-tjetrin. 
Ti mund të jesh jo vetëm me trupin më të fortë, por edhe me sjellje 
të mirë, me shokë shumë e mendje të ditur”. 
Mësuesja kishte thënë fjalët e duhura në 
momentin e duhur! Edhe Ariut Trupmadh, 
nuk i dukej vetja më aq i madh, sepse djalit 
të tij mund t’i kishte ndodhur çdo gjë e keqe 
dhe nuk ishte ai që e shpëtoi. Shokët e tij, 
kafshët e tjera të pyllit, e shpëtuan pa 
u menduar dy herë, të gjithë bashkë.
Ari Trupmadhi i falenderoi të gjithë 
me zë të dridhur dhe bashkë me Odin 
i ftoi për gosti në shtëpinë e tij 
mbas mësimit. Kështu, shtëpia e 
arushëve që nga ajo ditë u mbush 
plot me miq dhe gëzim.  
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Në një luginë përrallore, mes gjelbërimit e gurgullimës së ujërave, rritej Roi, 
një kec i bardhë i vogël. Ai bashkë me familjen e tij, mami dhinë dhe babi 
cjapin, jetonin në një fermë shumë të bukur. Mami dhia dhe babi cjapi kishin 
shumë bij dhe bija, por Roi ishte djali tyre më i vogël. 

Po ta shihnit Roin, do të mendonit se ai nuk e ka shumë qejf ushqimin, sepse 
trupin e ka të imët e këmbët e holla. Do të dallonit edhe një gjë tjetër të 
çuditshme; duket se Roi nuk e ka shumë qejf as shoqërinë e kecave të tjerë. 
Ju e dini që kecat janë miqësorë, u pëlqen të luajnë me njëri-tjetrin, të bien 
në sy për shkathtësinë e tyre, ledhatimet, blegërimat melodioze.
Keci ynë ishte i ndryshëm. Roi ishte fjalëpak, i drojtur, rrinte i veçuar 
dhe për më tepër... nuk kishte blegërirë asnjëherë. Shokët e thërrisnin 
keci i heshtur. Kjo histori do t’ju tregojë se kush ishte Roi në të vërtetë. 

Keci Roi ishte kurioz të mësonte rreth natyrës dhe gjithçkaje 
që e rrethonte. Shëtitjet me babi cjapin ishin më të bukurat 
për të. Ai i fliste për të gjitha llojet e bimëve, për ujërat, 
malet, njerëzit që jetonin pranë tyre, për kafshët e tjera 
mike, me pak fjalë për çdo gjë. Gjithashtu Roit i pëlqente 
të mësonte se si të ngjiste kullotat shkëmbore, duke ndjekur 
mami dhinë për të gjetur ushqimin më të freskët se kudo. 
“Mmmmm sa shije të mirë ka bari i njomë, që e përkëdhel ajri 
i pastër, i majës së malit” -  mendonte keci Roi, sa herë që 
ngjitej atje lart, gati afër qiellit. 

Keci i heshtur Roi



Prindërit e dinin se djali i tyre ishte i shkathët, edhe pse me këmbë të holla 
dhe të dobëta. Ama i kishte të forta si vetë shkëmbi. Megjithatë nëna dhi 
dhe babi cjap ishin të shqetësuar për më të voglin e tyre. Vëllezërit e kecit 

Roi gjithashtu ishin në merak. Roi ende nuk kishte mësuar të blegërinte! 
Imagjinoni një kec që nuk blegërin? Po si mund të komunikojë një kec që 

nuk flet? Blegërimat janë fjalët e tij. Nëse nuk blegërin, ai nuk tregon dot 
as gëzimin dhe as shqetësimin; nuk tregon dot rrezikun që i kanoset nga 

egërsirat; as kur lëndohet nuk qan dot; as kur do të thërrasë prindërit e tij 
që ta presin nuk lëshon dot asnjë tingull. Shokët dhe shoqet nuk e kuptonin, 

kur ai donte të ndante diçka me ata. 



Prindërit vendosën ta çojnë kecin Roi te mjelma doktoreshë.

• Cili është shqetësimi juaj? – pyeti mjelma gjithë mikëpritje. 
• Po ja... – iu drejtua menjëherë mami dhia – jemi të shqetësuar 

për djalin tonë Roi, i cili ende nuk blegërin edhe pse, 
    për pak kohë i duhet t’ia dalë vetë, të jetojë në luginë. 

Doktoresha e vizitoi me kujdes dhe pa që Keci Roi, nuk kishte asnjë 
gjë që nuk shkonte.  Ajo kuptoi se Roi ishte i ndrojtur 

dhe i turpshëm. Do t’i duhej vetëm më shumë kohë dhe ndihmë që të 
blegërinte si të gjithë kecat e tjerë.  





Keci Roi po rritej shpejt. Edhe pak, i duhej të shkëputej prej prindërve që t’i 
bashkohej vëllezërve dhe shokëve bashkëmoshatarë në kullota i vetëm. 
Ata çuditeshin që keci nuk lëshonte asnjë blegërimë. U munduan që ta ndiqnin, 
por Roi nuk arriti t’i drejtojë shokët e tij, pasi mungonte sinjali i blegërimës. 
Keci Roi ndihej shumë keq dhe i padobishëm. Shokët filluan të flasin prapa 
krahëve se keci nuk flet dhe këto fjalë erdhën shpejt, si t’i kishte sjellë era, 
në veshët e kecit. Ai ishte keci i heshtur!

Një ditë ndodhi që në pyll njerëzit po prisnin disa pemë 
të gjata dhe të vjetra pishash. Por në njërën prej tyre, 
një shqiponjë kishte vendosur folenë me të vegjlit e saj. 
Keci e pa për së largu dhe nxitoi të ngjiste shkëmbin pranë 
pemëve, siç e kishin mësuar prindërit. E mbërtheu majën 
e pemës me dhëmbë dhe e afroi pranë shkëmbit, deri sa të 
siguronte që foleja të ishte e sigurtë. 





t

Shqiponja erdhi me shpejtësi të madhe për të rrëmbyer 
kecin, pasi mendoi se ai po lëndonte të vegjlit e saj. 
Por kur pa pemën që po binte në tokë, ndali vrullin, u ul 
me kujdes majë shkëmbit dhe e përqafoi kecin me 
shumë mirënjohje. Të vegjlit e saj, falë ndihmës 
së kecit, ishin jashtë rrezikut. 

Keci, i lumtur që ia doli mbanë, zbriti 
nga shkëmbi dhe pa se të gjithë shokët 
e luginës kishin mbetur me gojë hapur dhe të 
habitur me guximin e tij. Ai, keci i dobët dhe 
i heshtur kishte shpëtuar të vegjlit 
e shqiponjës, pa u frikësuar prej kthetrave  
së saj. Tani ata nuk e thërrisnin më Keci 
i heshtur, por Roi heroi. Sa krenar 
ndjehej! Gëzimi ishte aq i madh, 
po aq i madh, sa një blegërimë e fortë 
i doli nga shpirti. Roi më në fund 
dëgjoi zërin e tij dhe lot gëzimi i 
dolën nga sytë e bukur. Çfarë dite 
e bukur për Roi heroin!
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Krijesa të çuditshme, 
          miqësi e mahnitshme



Na ishte një herë një vajzë e vogël që e quanin Doriana. Ajo ishte 
vetëm 5 vjeç dhe kishte shumë frikë nga errësira. Ajo besonte se 
mbrapa errësirës fshiheshin krijesa të tmerrshme. Gogolët ishin ata 
që e tmerronin më shumë. Në fakt kishte një arsye për këtë: sa herë 
që ajo bënte ndonjë gabim, mami i tregonte me gisht depon në fund të 
korridorit dhe i thoshte të sillej mirë, përndryshe gogoli do të dilte nga 
depo e do ta merrte. Kjo e zemëronte shumë Dorianën por më shumë e 
frikësonte.



Çdo natë flinte me dritën ndezur që të bindej se askush nuk ishte në 
dhomën e saj. Një zhurmë të vogël të dëgjonte, brofte nga krevati dhe 
shkonte në dhomën e prindërve të saj. Ata e siguronin që nuk kishte 
asnjë gogol dhe se gjithçka ishte në rregull, por ajo nuk mund t’i besonte.

Një natë, ndërsa flinte në dhomën e saj, prindërit i kishin fikur dritën 
e dhomës dhe errësira e plotë kishte mbuluar të gjithë shtëpinë. 
Në ëndrrat e Dorianës shfaqet një krijesë e çuditshme por me një 
fytyrë shumë paqësore dhe qesharake. Sapo Doriana u bë gati të ulërinte 
nga frika, krijesa u prezantua: - unë jam gogoli Gogo. Nuk dua të të bëj 
keq. Dua vetëm të bëjmë një lojë së bashku deri sa të të zërë sërish 
gjumi. Si mendon? 
Vajza e vogël u mendua pak sekonda, dhe ia dha miratimin duke tundur 
kokën.



Gogoli Gogo ftoi me një fërshëllimë edhe miqtë e tij, për ta bërë lojën 
më interesante. Ia behën sa hap e mbyll sytë, gogoli Galia, gogoli Tomas, 
gogoli Robi dhe gogoli Luna. Të gjithë ishin kaq qesharakë me kokën 
e tyre të madhe dhe me push të butë, sy të mëdhenj por të qeshur, 
të veshur plot me ngjyra që përshkruanin të gjithë trupin. Kuptohej 
menjëherë, që ata kishin shumë dëshirë të luanin. Miqtë e tyre të 
preferuar ishin fëmijët, pasi dëshironin t’i kthenin besimin se ata nuk 
ishin të frikshëm, siç ua kishin mbushur mendjen të rriturit. 



Gogoli Gogo që ishte dhe më i madhi i grupit, filloi lojën: - “Në 
fillim do të luajmë festivalesh. Kush këndon më mirë një këngë 
për fëmijë do të fitojë sheqerkën me luleshtrydhe, si mendoni?”
- tha ai. Të gjithë ranë dakord. Doriana ishte gati. Filluan të 
këndojnë me rradhë, ndërkohë gogolët i binin veglave muzikore, 
si artistë të vërtetë. 
Festivalin e fitoi me meritë Luna e cila, kishte një zë melodioz 
e si të kadifenjtë.





Më pas Gogo vendosi që të luajnë kukafshehti. Doriana kishte frikë që të 
fshihej në errësirë, por gogoli Tomas njihte një sekret: 
sa herë që lëvizte në errësirë, mbante me vete në xhep një bilbil. Nëse 
do të ndodhte diçka, ata do të vinin me vrap dhe do ta shpëtonin. Doriana 
nuk e përdori asnjëherë bilbilin dhe këtë herë lojën e fitoi ajo, jo vetëm 
për pikët por edhe për guximin. Lojën me litar e fitoi gogoli Galia, ndërsa  
lojën “E Ka Kush E Ka”, e fitoi gogoli i shkathët Robi. Secili prej tyre, 
shkëlqeu me zotësinë e vet, në një lojë të caktuar. 
Ndërsa përplaste doçkat nga gëzimi, Doriana u kujtua që kishte kaluar 
shumë kohë duke u kënaqur me gogolët e për më tepër në errësirë... 
Këta gogolë të çuditshëm, por kaq gazmorë, ishin miqtë e saj. 
Tani nuk e kishte më frikë 
errësirën dhe ky zbulim e 
mrekulloi.
Duke fërkuar sytë 
e përgjumur, u tha 
mirupafshim gogolëve 
shumëngjyrësh dhe 
e zuri gjumi top, deri 
në mëngjes. 



Prindërit u çuditën kur dalluan se Doriana nuk kishte ardhur në shtratin 
e tyre edhe pse ia kishin fikur dritën para gjumit. Kur e pyetën me drojë 
se si kishte fjetur atë natë, ajo iu përgjigj buzagaz, duke i parë drejt e 
në sy: 
- Fjeta për mrekulli; më ndihmuan gogolët mami. Ato nuk janë krijesa të 
frikshme. Gogolët ishin miq shumë zbavitës dhe të dashur. Sa bukur kemi 
luajtur... vetëm të na kishit parë... 
Mami dhe babi mbetën pa fjalë dhe me siguri kuptuan që frikën e 
Dorianës e kishin shkaktuar ata vetë. 
Pas atij mëngjesi nuk e trembën asnjëherë me gogolin e depos, ndërsa 
Doriana flinte si qingj çdo natë në dhomën e saj me dritën fikur e ëndrrat 
në qerpikë.
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Shokë për kokë edhe pa flokë

Ema dhe Dioni janë shokë të ngushtë që në çerdhe, ku loznin gjithmonë 
bashkë. Edhe në kopësht, ajo vajza flokëkuqe me kaçurrela dhe sy jeshil, 
nuk iu nda që nuk iu nda Dionit. Madje edhe shtëpitë i kishin shumë 
pranë njëri-tjetrit, një pallat më tutje. Në lagje të gjithë i kishin vënë 
pseudonimin “si Coli me Lolin.” Të dy qeshnin, kur ndokush afrohej për t’i 
ngacmuar. Secili i dilte në mbrojtje shokut dhe kështu zmbrapsej çdo 
zënkë.  

Kur shkuan në shkollë ishte akoma më bukur për të dy sepse, ishin jo 
vetëm në një klasë por edhe në një bankë. Sa qejf kështu! Edhe pse 
kishin emocion për shokët e rinj që do të takonin, ndjeheshin të sigurtë 
se kishin njëri–tjetrin. Dukej tamam si një ëndërr. 

Dioni është një djalë i ndrojtur, i duruar dhe shumë i matur. Është më i 
miri i klasës në mësime dhe hera herës ndihmon edhe Emën, ose shokë të 
tjerë në klasë, kur kanë vështirësi. I pëlqen shumë të koleksionojë pulla 
nga vende të ndryshme të botës, të vjetra dhe të reja. Këtë pasion ia ka 
ushqyer gjyshi, që në vogëli, dhe që prej asaj kohe ka rreth dyqind copë. 
Ndërsa Ema, është një vajzë e gjallë, shumë e shkathët dhe gazmore. 
Dhëmbët i rrinë gjithë ditën jashtë. Trupin e ka të gjatë dhe të hedhur. 
Më shumë se çdo gjë tjetër, asaj i pëlqen të lexojë.                                



Të dy bashkë, çdo të shtunë, mblidhen 
në shtëpinë e Dionit ose në shtëpinë 
e saj dhe i lexojnë njëri–tjetrit ndonjë 
nga historitë e tyre të preferuara. 
Ema fiton gjithmonë. Ajo është shumë 
e zonja në tregimin e historive. 
Lexon aq rrjedhshëm dhe interpreton 
shumë bukur, tamam sikur të ishte aktore 
profesioniste. Dioni nuk ngopet së dëgjuari. 



Një ditë, Ema mungoi në shkollë. Dioni u ndje si i vetmuar pa shoqen 
e tij. E kërkoi nëpër lagje, por nuk e pa. E kërkoi në shtëpi, por nuk 
e gjeti. Kështu kaloi një javë dhe ende nuk kishte asnjë lajm prej saj. 
Më në fund, pa dritat ndezur në shtëpinë e Emës. Dioni zbriti shkallët 
me një frymë për ta takuar. 
Brofi në derën e saj, por derën ia hapi i ati, i cili me kokën ulur dhe sytë 
e përlotur, i tregoi Dionit, se Ema ishte në spital, prej një jave. Dioni 
u kthye këmbë zvarrë në shtëpi. Gjithë natën nuk e zinte gjumi, duke 
menduar se çfarë mund t’i kishte ndodhur Emës. 



Mami dhe babi i vet, i shpjeguan Dionit në mëngjes, se Ema ka disa kohë 
që është e sëmurë dhe i duhet të marrë një mjekim për t’u shëruar. Por 
mjekimi që merrte ishtë pak i rëndë për trupin e saj të vogël dhe ajo 
ishte dobësuar. Jo vetëm kaq, por për shkak të mjekimit të fortë, asaj 
i kishin rënë edhe flokët. 
Ema nuk i kishte më flokët e saj të kuq, aq të bukur...! 
Edhe pse i tronditur nga lajmi që i dhanë prindërit, Dioni u kërkoi atyre 
që ta çonin në spitalin ku ishte e shtruar Ema. 





Të tre së bashku mbërritën në spital. Në korridor dëgjoheshin 
zëra gazmorë dhe duke ecur drejt dhomës së saj, Dioni kuptoi se 
ato zëra vinin prej aty. Më në fund, pa Emën... ishin prapë bashkë.  
Menjëherë, Dioni filloi t’i tregojë librin e fundit që kishte lexuar. 
I kërkoi që t’i prekte kokën e saj pa flokë dhe të dy u gajasën sa e 
lëmuar dhe e butë ishte ajo. Ema i premtoi se shumë shpejt do të 
ishin në shkollë bashkë. 

Çdo ditë Dioni e vizitonte Emën në spital. Mjekimi vazhdonte akoma 
dhe vetëm kur t’ia ndërprisnin, asaj mund t’i dilnin sërish flokët. 
Në fund të dimrit, ajo do të mbaronte mjekimin dhe doktori do t’i 
tregonte gjendjen e saj shëndetësore në vazhdim. Deri atëherë, 
Ema do të vazhdonte të rrinte në spital, me familjen dhe miqtë e saj 
pranë. 



Më në fund, Ema u kthye në shkollë. Në klasën e saj nuk ka 
ndryshuar asgjë, vetëm shokët u habitën, kur panë ndryshimet e 
Emës. Ajo nuk kishte vënë kapele, për të fshehur kokën pa flokë. 
Kishte lidhur vetëm një shall rreth kokës; një shall plot ngjyra, 
që i shkonte shumë. Ngjante aq bukur, vetëm se shumë ndryshe. Të 
gjithëve i mungonin flokët e saj kaçurrela. Ema mori mirëseardhjen 
e mësueses dhe filloi mësimi. Ajo mezi kishte pritur të ishte mes 
shokëve, por një trishtim e mbuloi fytyrën e saj. Kaq shumë kishte 
ndryshuar ajo, sa shokët mezi e njohën?

Dioni e kuptoi menjëherë pse u mërzit Ema. Iu afrua në krah dhe 
i tha me zë të ulët, që të ndiqte mësimin, se çdo gjë do të 
rregullohej. Orët mbaruan dhe Ema u çua e para nga banka, për të 
ikur sa më parë nga klasa. Edhe ditët e tjera ajo u ndje po njësoj; 
e turpëruar dhe e trishtuar. Ajo, madje, besonte se edhe Dioni nuk 
donte të ishte më shoku i saj. 





Një mëngjes, Ema hyri në klasë dhe pa një mbishkrim të madh të 
varur në mur. Shokët i kishin bërë një surprizë shumë të bukur. 
Ideja kishte qenë e Dionit. Për ta vizatuar kishte ndihmuar shoqja e 
tyre, Amela. Mbi një fletë të madhe kartoni, zbukuruar me 
lloj–lloj figurash dhe foto nga historitë e tyre në klasë, shkuhej: 
“Ne do të jemi shokë për kokë, edhe pse pa flokë!”
Nuk kishte gëzim më të madh për Emën atë çast. Ajo filloi të qante 
dhe të qeshte njëkohësisht, prej lumturisë. 
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Shokët vrapuan drejt saj dhe u përqafuan fort. Me Dionin 
u përqafuan më gjatë dhe pastaj trokitën duart nga lart, si për t’i 
thënë njëri-tjetrit: Ia dolëm!  Ora e mësimit filloi mes gjallërisë dhe 
të gjithë, por më shumë Ema e kishte të mbushur zemrën plot me 
dashuri. 



Xha Bato dhe kafshët e tij mburravece
Na ishte një herë një fermer, të cilin e quanin Baton, por shkurt e 
thërrisnin xha Bato. Ai jetonte në një fermë të madhe me shumë kafshë, 
zogj, insekte e lloj-lloj bimësh. I gjithë fshati e kishte zili bukurinë 
e fermës së tij dhe bollëkun e saj. Ferma kishte një numër të madh 
bagëtish: lopë, dele, dhi, derrkucë, qingja dhe keca, kuaj dhe gomerë, 
pula dhe pata, e plot të tjera, që nuk e nxe vendi t’i tregoj këtu. 
Xha Bato kujdesej që në fermën e tij të ishin kafshët më të mira, më 
të shëndetshme dhe më të majme, pse jo dhe kafshët më të bukura të 
fshatit. 



Çdo ditë i shikonte dhe i shkëlqenin sytë. Kafshëve u kishte vënë nga një 
emër dhe u fliste çdo mëngjes teska i milte qumështin, i ushqente ose i 
pastronte me zell dhe dashuri. Çdo ditë i ledhatonte duke u pëshpëritur  
se ato ishin kafshët më të bukura dhe më të mira të fshatit. Kështu 
kafshëve u ishte mbushur mendja që ato ishin më të bukurat, por mbi të 
gjitha ato besonin se ishin shumë të dobishme. Asnjë kafshë tjetër në 
fshat nuk mund të ishte me e mirë se ato. 

Kaq shumë u ishte mbushur mendja që ishin të veçanta, sa përbuznin 
çdo kafshë që u kalonte pranë në kullota dhe çdo kafshë të re që vinte 
në fermën e tyre. Fermeri nuk e kuptonte se pse kafshët e fermës së 
tij ishin bërë kaq të ashpra me kafshët e tjera. Asnjë kafshë e re nuk 
qëndronte më në fermë, por edhe të vjetrat kishin nisur të grindeshin 
me njëra-tjetrën. 



Një ditë fermerin Bato e këputi gjumi në stallën e kuajve. Papritur 
dëgjoi një prej kuajve të tij Bardhoshin, që fliste gjithë zemërim dhe i 
hungërinte mikut të tij të vjetër Flokëartit:
- Hë more ngordhalaq, e pe se kë mori me vete dje në qytet, i zoti i 
shtëpisë, Xha Bato? Ai më zgjedh vetëm mua, sepse e di që jam më i 
fortë dhe e çoj punën deri në fund. Kurse ti, herën e fundit e le në mes 
të rrugës. Po ç’pate more ditëzi, s’të mbajnë më këmbët? 



Flokëarti u zemërua shumë nga këto fjalë dhe 
nisi t’i hungërinte Bardhoshit në fytyrë:
- Po si nuk të vjen zor nga vetja, more faqezi. Nuk isha unë ai, 
që të nxorra nga lluca ty dhe xha Baton javën e kaluar, 
kur karroca kishte ngecur prej disa orësh në atë gropë të shkretë?
- Po është e vërtetë! – ia ktheu Bardhoshi. – Por të dridheshin këmbët ama. 
Për pak na le aty, në gropën me baltë. Isha unë që të dhashë një ndihmë, 
me trupin tim të madh dhe të fuqishëm.
- Sepse jam i moshuar tashmë, por i di mirë ca gjëra dhe mbetem 

i fortë. Herës tjetër do të të lë në baltë, të zhgrryhesh 
si derrkuc; të bëhesh aq pis sa Xha Bato të të leri 
jashtë stallës. – Ia ktheu me zë të dridhur Flokëarti.
Xha Bato mbeti i shtangur nga këto fjalë që dëgjoi. Ata 
filluan të ziheshin me njëri-tjetrin kaq rëndë, me fjalë 
dhe hungërima, sa i gjithë fshati filloi të ankohej.



Derrkuci dëgjoi fjalët e Flokëartit dhe i ngeli hatri me të. Pse kaq të 
pisët i dukeshin kuajve, derrkucët? Edhe ata vetë bëheshin pis gjatë 
kalërimit. Kur derrkuci i tregoi shokëve të tij, ata u ofenduan 
dhe vendosën të mos shoqërohen më me kuajt. 
Njëri prej derrkucëve nuk donte të hiqte dorë nga miqësia me kuajt 
dhe nuk e pranoi këtë marrëveshje. Derrkuci komandant i tha se po sillej  
tamam si një pulë frikacake. 
Pulat që e kishin kotecin aty pranë, i dëgjuan këto fjalë dhe u fyen 
shumë. Ato ishin kaq të dobishme në fermë dhe ofendoheshin kaq rëndë 
nga derrat?! Pulat vendosën të mos shoqëroheshin më me derrat. Ndërsa 
bisedonin me njëra-tjetrën, filluan të merrnin në gojë edhe kafshët 
e tjera dhe kështu lindi një luftë e madhe midis kafshëve. 

Nga mërzia, xha Bato vendosi të merrte pak ajër. U nis drejt qendrës 
së fshatit me kamionin e tij dhe vërejti me kujdes rrugës fermat 
e tjera. Kafshët ishin të qeta dhe në harmoni me njëra-tjetrën. Secila 
prej tyre ishte e dobishme dhe nuk kishin zënka midis tyre. Xha Bato 
ndjehej shumë i zhgënjyer, teksa shikonte kafshët e tij të zemëruara e 
që nuk punonin më. Ato e kalonin ditën vetëm me fjalë, duke sharë
njëra -tjetrën. 
Aty, xha Bato e kuptoi se të gjithë këtë situatë e kishte krijuar vetë ai. 
Ai vetë u thoshte se kafshët e tij ishin më të mira se ato të të gjithë 
fermave të tjera. Kështu ai i kishte bërë kafshë mburravece, tallëse dhe 
përtace. 



Atëherë xha Batos i erdhi një ide. I mblodhi të gjitha kafshët dhe i tha 
se do të shkonin të bënin një vizitë tek fermat e tjera të fshatit. 
Kështu ndodhi. Kafshët shkuan në secilën fermë të fshatit dhe atje 
takuan motrat dhe vëllezërit e tyre, të cilët pak ditë më parë i kishte 
njohur edhe vetë xha Bato. Të gjithë kafshët e fermave ku shkuan, 
punonin kaq shumë, sa nuk kishin kohë të flisnin keq për njëri–tjetrin. 
Dhe mbi të gjitha, ishin të gëzuara që ishin kaq të dobishme në fermë. 
Kur kafshët ishin në vështirësi, ndihmonin njëra-tjetrën dhe punët 
nuk mbeteshin përgjysëm. Kuajt tërhiqnin ngarkesa, lopët prodhonin 
qumështin dhe punonin tokën. Gomerët mbanin ngarkesat mbi shpinë, 
e shoqëronin fshatarët nëpër ara, pulat bënin vezët dhe mbanin rregullin 
në kotec... secila punën e vet. 
“Të përkëdhelurat” e xha Batos, e kuptuan që nuk ishin më të mirat e 
fshatit, sidomos me sjelljen e këtyre ditëve të fundit, plot grindje dhe 
mëri. U vështruan sy më sy dhe i kërkuan falje njëra-tjetrës. 



Që nga ajo ditë, të gjitha kafshët e Xha Batos, filluan të punojnë 
dhe të ndihmojnë njëra–tjetrën në paqe dhe me gëzim. Ferma e Xha 
Batos tashmë njihet si një nga fermat më të qeta dhe më të dobishme 
të fshatit. Kështu edhe kafshët ishin në miqësi 
dhe krenare për punën e tyre. 
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