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FANTAZI  PËR   QYTETIN TIM 

Në një qytet  të  bukur , jetonte  një djalë që quhej Nikolas . Ai ishte  një  djalë  plot me 

fantazi  e ngjyra,  madje ishte nxënësi  më i  dalluar në  klasë. Një ditë  ishte dita 

“FANTAZI  PËR QYTETIN  TIM”, Nikolasi  ishte shumë  i gëzuar sepse më në  fund  i  

erdhi rasti  të  shprehte  fantazitë  e tij. Ai në  shkollë  kishte   për të  shkruar fantazi  për  

qytetin e tij, si  mund ta ndihmonin  qytetin etj.Nikolasi filloi të  shkruante   duke 

përdorur     fantazitë   e tij. Ai kishte shkruar  më   së  miri nga e gjithë  klasa. I  gjithë 

mësimi  shkoi  duke përdorur  fantazitë  e  tij. Pasi  mbaroi  ora, Nikolasi filloi  të   

vraponte  me shokët e  klasës. Duke vrapuar  pa  një  çelës. Shokët  i thonin: 



-Lëre  ore!Thjeshtë  një   çelës    është! 

Por  Nikolasi  nga  kureshtja  e mori dhe  lexoi   shkrimin  në  çelës. Aty   shkruante:’’Në  

pyllin  më  të  afërt  të  qytetit, ndjek   rrugën    me  gurë   dhe  kur  të  arrish  te  shpella  

thuaj  fjalët  magjike: hapu derë  se  kam  ardh  për  shumë  dëshira’’. Nikolasi  u  kthye  

në  shtëpi  pas   një  rruge  shumë  të  gjatë. Pasi  mbaroi  darkën, hyri  në  dhomë  dhe  

mendoi  për  çelësin. ’’Po  çfarë  mund  të  bëj  me  këtë  çelës? Jam  një  djalë  kurioz  

dhe  më  mirë   po e provoj’’. Dhe  ashtu  bëri. La një   shënim  në  shtëpi  dhe  shkoi  në  

shkollë. Pas  mësimit , nxori  çelësin  nga  xhepi  dhe  ndjeku  udhëzimin. Ai  shkoi në   

pyllin më  të  afërt.  Arriti  në  pyll  dhe shikonte  rreth  e qark  mos  kishte  ndonjë  rrugë  

me gurë. S’kishte  gjë  prej gjëje. 

-Ndoshta gurët  janë  të padukshëm? Kur eci  mbi  gurë, këpucët  më  bëjnë  zhurmë. Po e 

provoj! 

I provoi  rrugët dhe  kur  e gjeti    rrugën  vazhdoi  udhëzimin. Arriti  te shpella  dhe  tha 

fjalët  magjike. Hyri brenda i mahnitur nga bukuria e shpellës. Ishte një heshtje dëgjohej 

vetëm ndonjë curril uji . Ishte pak i frikësuar por vazhdoi rrugën. Duke  ecur  dëgjoi   disa  

zëra:”Gjej  gjëegjëzën  time: është  një  gjë  s’është një  gjë, kur  të  hyn  të  lë  pa  zë” A 

e gjete ?-thanë  zërat. 

Nikolasi  u  mendua pak, pastaj  tha: ”E  gjeta! Është  frika”! 

-E  gjete  por  ke  shumë  sfida  për  shumë  e  shumë  ditë  të  tjera  derisa  të  kalosh te 

sfida  e fundit dhe  duhet  të  mësosh  shume  për  t’ia arritur, merr  këtë  fletore  dhe  

shkruaj  çdo ditë  çfarë  ke  bërë  gjatë  ditës. Duhet  të  kesh  shumë  kujdes. 

-Do  ja  dal  mbanë! Por  nëse i kaloj  të   gjitha  sfidat  çfarë  do  ndodh? 

-Do  të  japim ç’të  duash! Thjesht ç’të  duash. 

-Është  mahnitëse! 

- Po  është, tani  duhet  të  flesh  që  të bëhesh  gati  për  nesër. 

Nikolasi  mendonte se  me shpërblimin mund  të  ndihmonte  qytetin, lagjen dhe  shtetin. 

Të nesërmen  ai kaloi  sfidën  dhe  kështu  edhe  një  javë, një  muaj  dhe filloi  koha me 

kërkesa  që  t’i sillte  zërave  gjërat  që  ata i  kërkonin. 

Kaluan ditë,javë, e muaj   dhe  Nikolasi  ishte  gati  për  sfidën e fundit.Por  zërat  nuk  

ishin të sigurt  nëse djali ishte  gati  dhe  prandaj e pyetën: 



-Tani para  se të kalosh në sfidën e fundit, fillo tani t’i lexosh  të  gjitha  detyrat  që  t’i 

kemi  dhënë   dhe nëse i ke te gjitha mund të kalosh  tek  sfida  e  fundit! 

-Ja  tani! Kam gjetur  gjëegjezën është  një gjë s’është  një  gjë, kur të hyn  të lë  pa  

zë…………………………………………………………? 

Tani  po  filloj  me  përgjigjiet  dhe rezultatet! 1Frika +………………………………… 

Ndërsa  Nikolasi  lexonte,lexonte dhe vetëm lexonte. Zërat bëheshin  krenar që e kishin  

mësuar atë me  shumë  gjëra, por  ishin  të  frikësuar  për sfiden  e fundit. 

-Mirë ! I ke të  gjitha! Kalon! 

Nga  ky  lajm  i mirë, Nikolasi  kërceu  nga  gëzimi  dhe filloi  të mësonte  për  ditën e 

nesërme . Erdhi e nesërmja, Nikolasi  pa  frikë  shkon  te  zërat  dhe  i  pyet: 

-Çfarë  duhet  të  bëjë sot në  sfidën  e  fundit? 

-Shpresoj të  kesh  mësuar  shumë!- thanë  zërat. Nikolasi pohonte  me  kokë. Detyra  jote  

është që  të  gjitha  gjërat që  t’i  kemi  kërkuar, duhet  t’i  kthesh  nga atje  ku  i ke  

marrë! 

-Nuk  është  punë  e  vështirë!  Për sa kohë  kam  mësuar, do i  gjej  pa  asnjë dyshim! 

-Shpresojmë  shumë-thanë  zërat! 

Nikolasi  mori  gjërat  dhe  u ul  në  shkëmb i mërzitur, duke  u  munduar t’i kujtoj  

vendet  e gjërave. 

-Kjo  është  shumë  e  thjeshtë. Mund  t’i imagjinoj se  si duken  gjërat  dhe  mund  t’i  

shpërndaj ato. 

Ashtu  bëri. I shkroi  të    gjitha. Kur  u  kthye  i  tregoi zërave  vendet  dhe  kaloi. E  mori  

shpërblimin, po nuk ishte i  kënaqur. Nuk  dinte  se çfarë  të  bënte  me  gjithë  atë     

shpërblim. 

-E  gjeta!Do  të  bëj : 

-JETIMORE  PËR  FËMIJË 

-DO  TË  NDËRTOJ  SPITALE 

-DO NDIHMOJ  RRUGËN, LAGJEN, QYTETIN, SHTETIN  ETJ 



-DO  NDIHMOJ  BOTËN 

-TË  MOS  SHKELEN  TË  DREJTAT E  NJERËZVE 

-DHE  PER  FUND  FANTAZIA  IME  TË  MBIZOTËROJ  BOTËN.!!!!!! 

DO  kaloj  verën  me  ju  zëra  do  kënaqemm ,  uuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrra 

FANTAZIA IME DO MBIZOTËROJJJ. Qytetet  do  përmirësohen. 

Nikolasi  qëndroi  me  zërat  edhe  disa  ditë të  tjera  ku  u  kënaq. Erdhi  shtatori ,filloi  

mësimi, Nikolasit i erdhi  keq  për  zërat  dhe kështu  u  tha: 

-Shihemi  prap miqtë  e  mi  të  dashur!!!! 

-Shihemi  Nikolas!!!Dhe  kështu  Nikolasi u  kthye  në  qytet dhe me  shpërblimin  e  tij, 

ndërtoi: 

-jetimore , spitale, shkolla, kopshte për fëmijë. 

-të drejtat e njerëzve  nuk  u plotësuan  në të shumën e rasteve. 

Prindërit  u  merakosen meqë  nuk e kishin  parë  Nikolasin  gjatë  gjithë  verës. Tani 

Nikolasi u  rrit  dhe e qoi  qytetin  përpara. 

Dhe  fal Nikolasit fantazoj  unë, erdhëm  në ndërtimin e qytetit tonë të bukur, deri  tek  

Prishtina  jonë  e  cila  do  vazhdoj  të përparohet me  teknologjinë  e  së  ardhmës. 

Prishtina qyteti im. 

 

POROSIA 

Fantazia  dhe  kureshtja  mund  të  duken  të  rrezikshme  ose  të  frikëshme  por  nëse  e 

përdorim  fantazinë dhe  kureshtjen  në  menyrë  të  rregulltë  sikur  Nikolasi  nuk  mund  

të  jenë të  rrezikshme  apo  të  frikëshme  por  janë  plotë  me  shpërblime  dhe gjëra  që 

nuk  i  ke  pritur në jetë. Perveç saj  në  teste apo  provime  ose  tjetër  që  keni  frikë  ta  

bëni  ,mos  u  frikësoni  por  përdorni  imagjinaten në  menyrë  të rregulltë   dhe 

kureshtjen  kur duket e mirë apo  e  ligë e zbulo  me  çdo  lloj  gjërash. 

 


