
 

SHPELLA DHE YLLI. 
 
PERSONAZHET: 
 
Treguesi 
Mali 
Shkëmbi 
Dritëza 
Shkrif 
Ylli i mall 
Ylli:  
Ylli mendjemadh 
Ylli polar 
 
 
Treguesi:  Na ishte njëherë një mal i madh kaq krenar për ngurtësinë e tij sa që shpesh kërkonte 

të hiqte nga vetja gjithë atë pjesë shkëmbinjsh më pak të forta që sipas mendimit të tij 
dukeshin keq. Mali i madh nuk i pranonte ato pjesë tek vetja sepse e bënin të dukej si 
i dobët dhe humbës përpara, erës, diellit, shiut dhe të ftohtit që e ngrinte ujin që 
kishte depërtuar në të çarat duke e transformuar në akull dhe duke shëmtuar muret e 
tij të madhërishme. Mali i madh hiqte nga vetja pjesë shkëmbi sepse dëshironte të 
dukej i fortë e si një copë e vetme, me pak fjalë, pa të çara. 

 
Mali:       Largohuni, nuk ju dua më, më bëni të dukem i keq. 
 
Shkëmbi: Jo nuk do te largohemi nga ti. (mali bën që të shkëputen gurët).  
 
Treguesi: Në mes të gjithë shkëmbinjve na ishte një gur që mali i madh nuk arrinte ta shkëpuste 

nga vetja sepse ishte një cope mjaft i madhe emri i tij ishte SHKRIF. Shkurtimi i fjalës 
shkrishëm (i thërrmueshëm). Mali i madh zihej shpesh me këtë copë shkëmbi.  

Mali:      SHKRIF këtu nuk ka vend për ty, ti je një humbës. Majat e maleve janë për te fortët  
                dhe me te mirët. Vendi yt është poshtë ne fushe. 
Treguesi:Kështu pjesa e shkëmbit që nuk përgjigjej kurrë sepse i kishin mësuar që të mos 

luftonte kurrë me më të mëdhenjtë, ndjehej i përulur dhe i padobishëm. Ditë për ditë 
ëndërronte që të plotësohej ëndrra e tij e madhe që të bëhet maja e një mali të madh që 
të mund të prekte të paktën një nga ato drita tërheqëse dhe magjepsëse që çdo mbrëmje 
në errësirë fillojnë të ndizeshin në qiell. Një ditë mali më në fund i lodhur, dhe duke u 
shkaktuar një dridhje shkundje të fortë, arriti të largonte nga vetja pjesën e shkëmbit 
SHKRIF. 



 

Mali:  Më në fund... lamtumirë SHKRIF. 
Treguesi:   SHKRIF me keqardhje të madhe u gjend poshtë i shkëputur nga mali i madh,  

tashmë dritat e qiellit ishin akoma më të vogla dhe të paarritshme sesa më parë. 
SHKRIF:  Ja tashmë ëndrra ime për të prekur yjet është edhe më shumë e paarritshme se sa 

më parë. Jam i copëtuar. 
Treguesi:  Në mes të gjithë yjeve të qiellit ishte njëra në të cilën SHKRIF shpesh 

komunikonte me të. As ajo nuk ishte e mirë pranuar sepse ishte më e vogël dhe 
më e shndritshme në qiell dhe për këtë në dukje me yjet e tjerë ishte më pak e 
vështruar dhe e pavlerësuar nga njerëzit. Emri i saj ishte DRITEZA për shkak te 
dritëzës se vogël që përcjelltë. Ëndrra e madhe e këtij ylli ishte që të mos 
qëndronte kurrë në një vend të caktuar po të udhëtonte në qiell dhe të shkurtonte 
largësitë me mikut e saj SHKRIF. 

Ylli i madh:  Hej shikojeni si është e fikur dritëza nuk arrin të ndriçojnë as edhe një cep të  
galaktikës. 

Ylli:   Eh po është me të vërtetë e keqe e shkreta, askush se shikon kurrë. 
Ylli mendjemadh: Ne jemi këtu të bukura që do të paguanin ar për të na shikuar. 
Treguesi:  Me kalimin e kohës era, shiu dhe stuhi të ndryshme e goditën SHKRIFIN duke i 

hapur një grope në pjesën e pasme dhe duke e gërryer në brendësi.  
SHKRIF: Oh nëna ime sa më dhemb!!! 
Treguesi:  Shkëmbi SHKRIF ndjehet edhe më keq se më parë sepse tani ndjente një boshllëk 

të brendshëm, ishte shndërruar në një shpellë. Një ditë të bukur ylli polar, më i 
madhi i yjeve thirri të gjithë yjet e qiellit duke iu kërkuar gatishmërinë e njërës, 
për një mision mjaft të rrezikshëm, por shumë të rëndësishëm. Për të shndritur 
qiellin duke u konsumuar, për të dërguar një mesazh njerëzimit. 

Ylli polar: Kam nevojë për njërën nga ju. Duhet t’i jap një mision të rëndësishëm por kush 
pranon do të jetë e gatshme dhe për të dhënë jetën. 

Yjet:  Jo ne nuk mundemi, jemi kaq të bukura, çfarë do të bëjë bota pa ne? 
Treguesi:  Yjet më të bukura, më të mëdha dhe më guximtare heshtën. Ishin shumë krenare 

për tu konsumuar në qiell kështu që nga ajo heshtje doli jashtë një zë i vogël. Ishte 
ylli Dritëza që u ofrua vullnetarisht. 

Dritëza:  Në qoftë se dëshironi mund të shkoj unë, do të më pëlqente të jem e vlefshme për 
ndonjë gjë. 

Treguesi:  Natën e ardhshme, ylli i vogël filloi të lëvizte me mahninë e saj, duke lënë mbrapa 
saj një gjurmë të ndritshme. Dritëza e ndjente që ishte duke u konsumuar por ishte 
shumë e lumtur sepse po lëvizte po në atë drejtim ku ishte miku i saj SHKRIF 
edhe pse më e vogla nder yje Dritëza ishte duke u dhënë një mësim jete dhe një 
guxim të madh të gjithë yjeve të tjerë. Tani ishte një kometë dhe sytë e gjithë 
botës ishin mbi të. 

Treguesi: (Hyjnë dy gurët që bashkohen me shkrif dhe Jozefi me Marinë). Ndërkohë 
SHKRIF pa një familje që kërkonte strehë, gëzimi i tij qe i madh ku kjo familje e 



 

vogël përveç se gjeti një strehë nga ai; dha në jetë një fëmijë. Copa e shkëmbit ë e 
pavlefshme dhe bosh, sepse i shkrishëm, ishte bërë një shtëpi mikpritjeje dhe e 
rëndësishme për jetën e kësaj familje. (Hyjnë në skenë barinjtë) 
Shumë barinj dhe njerëz të varfër vinin për tu qëndruar përballë këtij fëmije. Ishte 
Biri i Zotit. Copa e shkëmbit ishte bërë shtëpia e Zotit dhe ylli i vogël rrugë për tu 
takuar. Në jetë vetëm kush e vë në një anë krenarinë e vet dhe di të jetë i 
përvuajtur me të vërtet mund të mirëpres “ Zotin që vjen”. Si shkëmbi dhe për të 
na treguar në tanishmërinë në botë si ylli i vogël. 

 
 

Gëzuar Krishtlindjet! 
 


