
Hirushja 

Akti I  

Në pragun poshtë kështjellës së Don Magnificios,vajzat e tij Clorinda 

dhe Tisbe ashtu si zakonisht ishin duke debatuar. Motra e tyre nga 

njerku Angelina thërret Hirushen e cila u shërben atyre si çupa e familjes 

dhe këndon këngën e saj të preferuar rreth nje mbreti i cili u martua me 

një vajzë të zakonshme. Troket dera dhe Alidoro tutori i princit Don 

Ramiro hyn i  veshur si një lypës. Motrat nga njerku duan ta largojnë atë 

por Hirushja i jep atij bukë  dhe kafe. Oborrtarët  mbërrijnë dhe 

lajmërojne se Ramiro së shpejti do të bëjë një vizitë : ai është në kërkim 

të vajzës më të bukur në vend dhe do të mbajë një ballo për të zgjedhur 

më të bukurën. 

Magnificio shpreson se do të zgjidhet ndonjëra nga vajzat e tij : martesa 

e ndonjërës prej vajzave të tij  me një burrë të pasur  është e vetmia 

mënyrë për të shpëtuar pasurine e familjes. Kur dhoma boshatiset, 

Ramiro hyn brënda i  vetëm dhe i veshur me rrobat e sherbëtorit të tij ,në 

këtë mënyrë ai mund  të vëzhgojë lirisht “nuset “ e tij të ardhshme. 

Alidoro i kishte thënë atij se aty ishte një vajzë e denjë për të qënë një 

princeshë  dhe Ramiro është i vendosur për të gjetur se kush është ajo. 

Hirushja kthehet dhe tronditet nga prania e të huajit.Të dy patën një 

tërheqje kundrejt njëri tjetrit. Ai e pyet se kush ishte ajo dhe Cenerentola 

i kthen një përgjigje të pakuptimtë dhe largohet. Më në fund “princi” 

mbërrin, në fakt ai ishte shërbëtori i Ramiros i maskuar si ai. Clorinda 

dhe Tisbe përgatiten për të shkuar në ballon e organizuar nga Ramiro. 

Hirushja kërkon që të shkojë dhe ajo, por Magneficio nuk e lejon. 

Ramiro vë re se sa keq e trajtojnë Hirushen. Alidoro i jep atij 

informacionin që Magneficio ka një vajzë të tretë e cila  ai pretendon se 

ka vdekur. Kur Alidore dhe Hirushja mbeten vetem ai i thotë asaj se do 

ta marri në ballo dhe se Zoti do t’ia shpërblej zemërgjerësine e saj. Gjatë 

një bisede në shtëpinë e Ramiros,  Dandini i shpreh princit opinionin e 

tij negative që ai kishte për të dyja vajzat. Por që të dy bëhen konfuz pasi 

Alidoro u kishte folur shume mirë për njëren prej vajzave të 

Magnificios. Clorinda dhe Tisbe shfaqen sërisht duke ndjekur Dandinin i 



cili ende shfaqet si princi. Kur ai u prezanton Ramirin si shërbetorin e tij 

për tu martuar ato zemërohen nga ideja që të martohen me një shërbëtor. 

Alidoro hyn me një vajzë shumë të bukur por të panjohur e cila 

ngjasonte me Hirushen. Duke mos e kuptuar të gjithë këtë situatë që po 

ndodhte ata ulen të githë për të marrë veten,në mos ishin në ënderr. 

 

Akti III  

 

Magnificio frikësohet ,se tashmë prania e të panjohurës mund të prishte 

mundësinë e martesës e njerës prej vajzave të tij me princin. 

Hirushja e lodhur tashmë nga flirtet e Dandinit i thotë atij se ajo 

dashuron shërbëtorin e tij. Kur dëgjon këtë Ramiro gëzohet pa mase. 

Hirushja i thotë atij se ajo do të kthehet në shtëpi dhe nuk do që ai ta 

ndjeke. Në qoftë se ai me të vërtet e do atë ai do ta gjej. Ramiro vendos 

që ta gjeje vajzën misterioze. Ndërkohë Magnifico i  cili ende mendon se 

Dandini  është princi përballet me të ,duke këmbëngulur që ai të vendosi 

se cilën prej vajzave të tij do të marrë për nuse. Fillimisht Dandini e 

këshillon atë që të qetësohet dhe me pas i thotë atij se ai është shërbetori 

i princit. Magnificio zemërohet. Kështu ai  kthehet në shtëpi së bashku 

me vajzat e tij në një humor  shumë të keq dhe e urdheron Hirushen që 

të përgatisë darkën. Gjatë një stuhie Alidoro merr masat që ngarkesa e 

Ramirit të shkatërrohet përballe keshtjelles së Magneficios për të testuar 

nëse Magneficios do ta marrë të lënduarin brënda. Hirushja dhe Ramiro 

rinjohin njeri tjetrin. Kur  Ramiro kërcenon Magneficion dhe vajzat e tij 

të cilët nuk e pranojne këtë humbje, Hirushja i kërkon atij që ti fali ata. 

Hirushja dhe princi festojnë martesen e tyre në pallatin e princit. Lindur 

në fatkeqësi ajo shikon ndryshim në jetën e saj dhe fton të githë familjen 

në gëzimin e saj duke thënë që të gjitha ato dite tashmë kishin marrë 

fund. 


