
 

Një Komete…si yll. 
 

 
PERSONAZHET: 
 
3 Fëmijë 
6 Yje 
Babi 
Mami 
Nëna 
Gjyshi: 
Ylli Kometë 
Ylli i mirë 
6 Yjet Llastica. 
3 Yjet e mira 
Zëri i Zotit 
 
 

Fillon me këngën, Jingle bells,: 4 personazhet të ulur në tokë diskutojnë, nëna përgatit 
darkën…. Hyn babai. 

 
Baba  Ja dhe kutia për të përgatitur Betlehemin. Sa e rëndë që është.  
 
Fëmijet Oooo sa mirë. 
 

(Fëmijët nxjerrin statujat një nga një nga kutia) 
 
Fëmija 1: Maria 
 
Fëmija 2 Jozefi 
 
Fëmija 3 Gomari, lopa. 
 
Fëmija 1 Shpella 
 
Fëmija 2 Barinjtë. 

  
Fëmija 3 Nuk gjej yllin polar. 
 
Nëna  Shiko mirë. 
 
Nëna  Ke të drejtë nuk është. Po shkoj të shikoj edhe një herë. Ndoshta më ka rënë 

ndërsa po merrja gjërat. 
 
Mami:  Si gjithmonë ky humb diçka! 
 
Gjyshi  Përshëndetje fëmijë, ja ku jam, shikoni çfarë ju kam sjell. 
 
Fëmija 1 Faleminderit gjysh. 
 



 

Fëmija 3 Ishim duke përgatitur Betlehemin. Por nuk gjejmë yllin. 
Gjyshi  Kur isha i vogël, gjyshi im më tregonte një histori shumë të bukur për yjet. 
 
Fëmija Gjysh na e trego edhe ne.  
 
Fëmija 3 Po po… 
 
Nëna  Ejani uluni, ndërsa unë po përgatis darkën, gjyshi ju tregon historinë. 
 
Hyn babai Më vjen keq por, nuk e gjej dot yllin. 

 
Fëmija 2 Gjyshi po na tregon një histori për yjet. 
 
Fëmija 2 Ulu me ne baba. 
 
Fëmija 1 Edhe ti mami! 
 
Nëna  Mirë pra.  
 
Të gjithë ulen 
 
Nëna  Disa ditë para lindjes së Krishtit, në qiell, u mblodhën të gjitha yjet, sepse njëra 

prej tyre, do të zgjidhej për të shpallur ardhjen e Jezusit mbi tokë. 
 
 
BALET 
YJET LLASTICA. 
 
Ylli.1  Me siguri Zoti do më zgjedh mua për këtë detyrë. Jam e bukur dhe e shndritshme. 
 
Ylli.2  Me të vërtetë që je e shndritshme, porse je e mërzitshme. Ndërsa unë jam 

simpatike dhe e lezetshme. 
 
Ylli 3  Po për forcën time, çfarë thoni. Do me zgjedh pikërisht mua. 
 
Ylli 4  Do të trembësh Jezusin fëmijë nëse shkon ti. 
 
Ylli 5  Unë jam më e përshtatshmja! 
 
Ylli 1  Çfarë thua, jam unë…. 
 
Ylli 6  Po po, flisni ju, me në fund do të më zgjedhin mua, sepse jam më inteligjente. 
 
Së bashku Jo mua, jo mua … 
 
 
Zëri i Zotit Mirë të dashura yje, mund të shkoni. Do shihemi pas tre ditësh. 
 

Dalin të gjithë nga skena, duke u përkulur. 
 

Tregues: Me siguri, zgjedhja e yllit është më e vështire se zgjedhja e mis Shqipërisë. 



 

 
Babai:  Të jesh ylli që përhap lajmin e lindjes së Zotit është me të vërtetë një punë 

serioze. 
 
Nëna:  Taman sepse duhet të shpallësh, paqen, gëzimin, dashurinë, faljen.. 
 
Fëmija 1: Me pak fjalë, duhet të shpallësh Krishtin! 
 
Fëmija 2: Si vazhdon historia? 
 
Gjyshi: Ndërsa yjet po flisnin ndërmjet tyre, se kë do te zgjedh Zoti, mbërrijnë Kometa, 

një yll i mirë dhe i thjeshtë. 
 

Hynë në skenë yjet e mira, duke folur njëra me tjetrën….pas pak hyn ylli Kometë. 
 
Ylli Komete: Mirëmbrëma të gjithëve. 
 
Së bashku: Kometa !! 
 
Ylli 1:  Përshëndetje, si je? 
 
Ylli Komete: Mirë po shëtis universin. Shikoni është me të vërtetë bukur. Hyji Atë, ka bërë 

taman një punë të mirë. 
 
Ylli 2:  Si ka mundësi që je këtu? 
 
Kometa: Kam marrë vesh se Hyji Atë ka mbledhur të gjitha yjet e qiellit për diçka të 

rëndësishme. 
 
Një yll i mirë: Duhet zgjedhur një yll, që të lajmërojë të gjithë për lindjen e Jezusit, Birit 

të Tij. 
 
Kometa: Oh nënë, sa punë e vështirë. 
 

Hynë yjet llastica… 
 
Ylli llastice 1:  Pa shiko kush është… 
 
Yll 1:  Çfarë bën këtu? 
 
Ylli 2:  Çfarë ke ndërmend të bësh? 
 
Ylli 3:  Ke ardhur sepse mendon se Zoti te zgjedh ty? E shkreta për mend! 
 
Kometa: Jo, jo. Ju e dini më mirë se unë, nuk jam në lartësinë e duhur për të bërë këtë 

detyrë. Jam kaq e vogël. 
 
Një yll i mirë: Ne po shkojmë të përgatitemi,  
 
Ylli 3:  Pas dy ditësh është zgjedhja. 
 



 

Së bashku: Mirupafshim… 
 

Yjet llastica dalin nga skena 
 
Yll i mirë 1: Sa antipatike që janë! 
 

Yjet tjera shtrembërojnë fytyrën… 
 
Kometa: Jo, mos thoni kështu, edhe ata kanë diçka të bukur. 
 
Së bashku: E çfarë ?!? 
 
Ylli Komete:  Janë të bukura, të shndritshme, dhe të gëzuara… 
 
Yll i mirë 2: Ti je tepër e mire. 
 
Yll i mirë 3: Sipas meje do të ishte ylli ideal. 
 
Kometa: Jo, faleminderit. 
 
Yll i mirë 1: Tani duhet të shkojmë. Duhet të përgatitemi edhe ne.  
 
Yll i mirë 2: Me siguri nuk do jemi ne yjet e zgjedhura, por do jetë bukur të jemi afër Jezusit. 
Duhet të jemi të bukura në zemër. 
           
Largohen Mirupafshim 
 
Kometa: Mirupafshim 
 

Dalin të gjitha nga skena. 
 
Gjyshi: Kometa është e kënaqur të jetë vetvetja. Sigurisht sepse e di se është një mendim 

i Zotit. 
 
Fëmija 1: Një mendim i Zotit??? 
 
Fëmija 2: Çfarë do të thotë? 
 
Nëna: Do të thotë që, çdo person që Zoti e ka krijuar, është i dëshiruar e i dashur prej 

Tij. 
 
Fëmija 3: Pra të gjithë ne jemi një mendim i Zotit? 
 
Babai:  Sigurisht! Çdo gjë që ekziston dhe jeton është një mendim i Zotit. 
 
Fëmija 4: Sa bukur !!! 
 
Fëmija 3: Çfarë i ndodh Kometës? 
 



 

Gjyshi: Mbërriti  dita e madhe. Janë mbledhur të gjithë. Është edhe Kometa që është gati 
për tu nisur, porse, para se të shkojë, qëndron aty për të parë të përzgjedhurën 
për t’i dhënë urimet.  

 
Këngë 

Ndërsa këndohet. Kalon Zoti ndër yje. Me të mbaruar kënga të gjitha yjet janë në heshtje në 
rresht, përveç Kometës dhe shoqet e saj që janë në një qoshe duke pritur vendimin 

e Zotit. 
 
Zoti: Pas shumë mendimesh, kam vendosur se kush do të jetë ylli që do të shpalli 

lindjen e Jezusit.  
(i ofrohet Kometës dhe i thotë) Kometë besoj që ti je ylli më i përshtatshëm për 
këtë detyrë! 

 
Yjet llastica: Çfarë ??? 
 
Yjet e mira: Urraaaaaaa !!! 
 
Ylli Komete: Ooo Zot, unë jam e vogël për t’ju shpallur të gjithëve Jezusin. Ti ke nevojë për 

ndonjë më të fortë dhe guximtare. 
 
Zoti: Ndoshta ke harruar se unë zgjedh atë që ka një zemër të mirë që di ti dojë të 

gjithë Të kam vëzhguar kur yjet u tallnin me ty. Ti ke vazhduar t’i duash dhe t’i 
falësh. Në fund të fundit është kjo që do bëjë Biri im në tokë. 

 
Kometa: Nëse është kjo dëshira jote, do bëj vullnetin tënd. 
 
Yjet e mira: Urraaaaaaaa!!!! 
 
Yjet llastica: Na fal Kometë dhe shumë urime për detyrën e re.  
 
Balet: 
 
Fëmijët: Sa histori e bukur  
 
Gjyshi: Kështu që nga ajo ditë ylli Kometë shkëlqen mbi të gjitha shpellat e botës, për të 

na kujtuar praninë e Zotit mbi tokë.  
 
Nëna: Ky tregim na mëson që çdo njeri prej nesh duhet të jetë si Kometa, e mirë dhe 

bujare. Duke i dhuruar Jezusit dritën e zemrës së vet. 
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