
Ngjyra ime  



Ky Libër I përket: 



Na ishte njëherë nje kastravec. Një mesditë ai hipen 
në Autobus për të shkuar në shtëpi.  



Dhe shoferi i thotë kastravecit: "Pershendetje kastaveci  
blu". Dhe kastaveci i përgjigjet! Pse i blu jam unë? 



Dhe kur ai shkon te flej gjumè, shikon pèr njè moment nè 
dritare dhe mendon se çfar duhet te bèjè pèr tu kthyer né 
ngjyrè blu. 



Ditèn tjetèr kastraveci zgjohet nga gjumi, lan           
dhèmbèt dhe shikohet ne pasqyrè... 



...si zakonisht ai hipèn nè autobus. 



Dhe njè domate e kuqe i thotè kastravecit te blu:
”Pèrshendetje o kastavec i blu”. 



Dhe kastraveci ishte i ulur ne njè stol,dhe perkrah tij 
ishte i ulur nje patèllxhan i zi.  



Njè djal, gjuan me top katravecin e blu dhe i thotè: 
”Hej ti kastraveci blu te lutem ma jep topin”. 



Dhe kur Shkolla mbaroj kastraveci shkon te autobusi per tè 
shkuar ne shtèpi... 



…shkon nè shtèpi dhe bèn detyrat qè kishte marrè ne      
shkollè. 



Pastaj shkon ne krevat pèr te fjetur e thotè:”Ah sa 
dèshire do  kisha te isha pa ngjyrè. 



Dhe ditèn tjetèr kur ai zgjohet nga gjumi ishte 
pa ngjyrè. 



Shkon ne stacionin e autobuzit dhe autobusi nuk      
ndalon sepse shoferi nuk e kishte parè  kastavecin. 



Dhe ai shumè i trishtuar kthehet ne shtèpi. 



Nè mbrèmje kastraveci  shikon Retè ne dritare.Yjet qe 
ndriçojnè qiellin dhe Hènen qe shkèlqen dhe mendon:
”Ah sikur tè isha edhe njèherè i jeshil”. 



Nè mèngjes zgjohet nga gjumi kastraveci dhe shikon 
qè ishte kthyer ne ngjyre jeshile.Oh sa i gèzuar qe     
jam .Me pèlqen te jem ky qe jam ne te vèrtetè!  Mè 
ne fund jam prapè i jeshil! 



Ndonjèher na pèlqen te jemi ndryshe jo si jemi nè tè 
vèrtetè, por gjithmonè duhet tè jemi vetvetja ashtu  
sic dèshiroj dhe kastraveci mè ne fund tè ishte. Lina  
Ashour e ka shkruar kètè Libèr kur ajo ishte vetèm 10   
vjeçe. Ajo u rrit nè Kairo (E nga njè Nènè Gjermane d
he njè Baba Egjiptian). 
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