
Orët e Mujit

Të lumët na për t’lumin zot,
Qi s’jem’ kanë e zoti na ka dhanë!
Terri i natës ashtën e ka mlue,
Drita e hanës veç tue ndritë npër aha,

 5 Tue prarue abat e ashtit,
Mirë po i lbardhë fushat e bjeshkve,
N’terr po i len ballet ndër gropa,
Mnera t’merr syni me i pa,
Mo’ zo’ rruga asajt me t’qitun natën!

10 Njiket natë ka zgjedhun Paji i Harambashit
Bjeshkve Mujin kund me e ndeshë,
N’mejdan t’natës kryet me ja pre.
A veshë shkjau me çelik e pancir,
I ka hypë curanit në shpinë,

15 N’maje t’bjeshkve edhe ka dalë,
Kurrkund Mujin nuk e paska hasë.
Idhnim t’fortë shkjau na ka marrë.
N’tri orë t’bardha kenka neshë,
N’buzë t’nji kronit n’dritë të hanës.

20 N’dritë të hanës kah po lodroshin.
Ka qitë orët e po i pëvetë:
- Ç’jeni ju qi ksajt lodroni?
- Jemi vetë t’lumet e natës!
- He ju zoti shtoftu vargun!

25 Kuj, ju orë-o, po i ndimoni?
Ka qitë njana e i paska thanë:
- Na jem’ orët e trimit t’dheut,
Na i ndihmojmë Gjeto Basho Mujit!
Sa inat Mujit shkjau i kish pasë!

30 Njanën orë për krahit e ka kapë,
Copë e grimë krahin po ja thermon.
Vetë me veti orët fort janë çuditë:
- Shka asht ky njeri, qi orve kshtu jau ban?
Idhshëm orët, si gjarpni, shkjaut po i thonë:

35 - Kurr ksi njeri der më sot s’kem’ pa!
Me dashtë na ktu gur të gjallë po t’bajmë,
Por n’Jutbinë qetash kem’ da me ra,
Hallet tona Mujit me ja kja:
“A don gjakun, Mujë, ne me na e marrë?”

40 Pshtetë për ah, pshtetë për pancir,
‘I gaz t’madh shkjau paska ba:
- Mujin me ba vetë qi me e xanë,
Kurkund kutrudhë nuk mundet Muji me m’dalë!
Njatherë rrugën orët për t’poshtë kanë marrë.

45 Ka zbardhë dritë e â errë natë,
Kurrkund hapin nuk p’e ndalin,



Veç po pinë uj nëpër kroje.
N’Fushë t’Jutbinës nata i ka xanë,
N’midis t’fushës natën p’e bajnë,

50 N’hije t’blinit n’dritë të hanës,
N’dritë të hanës mirë po pushojnë,
Dy pushojnë e nji po rri tu kroni.
Ka nisë drita me ague,
Muji heret kenka çue,

55 Kenka mbathë, kenka shtërngue,
Ma ka ndezë zjarmin ne votër,
Ma ka vu xhezen në zjarm,
E ka kallë kamishin me duhan,
Ma ka çilë dritoren e sarajit.

60 Synin rrokull fushës m’ja ka lshue.
Tri orë t’bardha midis fushës ka pa,
Dy kin’ nisun lojën e po luejnë,
Nja, e liga, rrin e po shikjon.
Vetë me veti Muji â çuditë.

65 Aspak kafen nuk e pin,
Aspak gjog as shpatë s’ka marrë,
Po për deret jashtë Muji ka dalë,
E ka marrë fushën për të gjatë.
Tu orët Muja kur â shkue,

70 “Mirë me logë” orvet u ka thanë,
“Mirë se vjen” Mujit i kin përgjegjë
Dy të shndoshtat.
Ajo e liga Mujit ça po i thotë?
- Si â ma zi për mue, more Mujë, â ba!

75 N’bjeshkë të nalta parmbramit shkjau ka dalë,
N’ne ka hasë, e ne edhe na ka sha.
Ka qitë ne e na ka pvetë:
“Ju kuj, orë, tha, po i ndimoni?”
Vetëm un jam qi i kam folë:

80 Na i ndihmojmë veç Gjeto Basho Mujit!”
Sa inat, Mujo, ta kish pasë!
Mue për krahit me dorë të merllanët m’ka kapë,
Sa fort dorën ma shtërngoi,
Copë e grimë mue ma thermoi.

85 Kem’ qitë shkjaut edhe i kem’ thanë:
“Gur të gjallë na ktu me dashtë po t’bajmë,
Por na mbrapa ty s’po duem me t’ra,
Por Mujit hallin duem me ja kja.”
A don, Mujë, mbrapa me na ra?

90 A don gjakun, Mujë, ne me na e marrë,
Se ty ndorja kurr ma keq nuk t’pritet!
Muji mirë po fshan!
Ka qitë burri orvet u ka thanë:
- Kur ta lâ vetë gjakun tuej pa e marrë,

95 T’gjallët nuk kam ç’e bâj!



Muji në saraje kenka shkue,
Ka zgjidhë gjogun, e ka shilue,
“Ndimo ora e bjeshkve!” e n’shpinë i ka kcye.
- Hajr-e, Mujë, po kshtu kah je fillue,

100 E pëvetë Sokol Halili.
Njatherë Muji i ka kallxue:
- Kenka çue Paji Harambash
Edhe natën n’bjeshkë të nalta â dalë,
N’t’lume t’natës â ndeshë edhe i ka rrahë,

105 Kanë ardhë orët e bardha e m’kanë kallxue.
Tash po dal e i mbledh tridhetë agët e mij,
N’bjeshkë të nalta ‘i herë m’at shkja m’u ndeshë,
Gjakun orve t’bardha për me jau marrë.
Shka ka qitë Halili Mujit e i ka thanë?

110 - Edhe vetë, Mujë, n’çetë due me dalë!
Kah dredhë gjogun Muji me u fillue,
Kshtu i përgjegjë Halilit:
- N’çetë me veti ty s’po due me t’lanë,
Se t’çoj me dhi e po m’i len n’mal.

115 Se t’çoj në çetë me dalë
E se ç’â çeta ti gja nuk po din!
Luftë e madhe ka me u ba,
Notojnë trupat nëpër gjak,
Deri n’bark atllarve gjaku u bjen,

120 Aty burrat kapen fyt me fyt,
Shoqi i yt veç mêç me dalë!
Njatherë â nisë Muja e ka shkue.
Fort Halili kenka idhnue,
Me duer n’i shkallve po u ngjitet,

125 Në saraje mbrendë ka hi,
N’at oxhak sa idhun qi po rrin.
Ka qitë nana e po e pvetë:
- Ç’ke, Halil, idhun qi po m’je?
Paska qitë Halili e ka thanë:

130 - Muji me agaj në çetë ka dalë,
Mua me veti se kje dita s’m’muer
Dhe ‘i fjalë t’randë Muji ma ka thanë:
“T’çoj me dhi, m’i len në mal”
E do me u pre me Pajin Harambash;

135 Qi tridhetë agaj qi i ka marrë,
T’tanë ma të zez, moj nanë, se un po janë!
Ka qitë nana djalit e i ka thanë:
- Hiç idhnim, t’pasët lokja, mos me marrë,
Pse ty baba gjogun ta ka lanë,

140 Se edhe shpatën të prefët fort ta ka lanë,
Por ndigjoje loken kah po t’mson!
Ti hiç mbas Mujit mirë nuk ban me shkue,
Por në shpinë të gjogut ke me i hypë,
Merre dromin, qi t’çon fill n’Krajli.



145 Kur t’lesh bjeshkën edhe t’hish n’Krajli,
Gjogut kryet, biro, ke me ja lshue,
E din gjogu vetë se ku me t’çue,
Se baba i yt e ka pa’ msue.
Se ‘i probatin baba ta ka lanë,

150 Raja e krajlit qi po m’asht,
N’emën i thonë Begu Ymer Beg,
Aj të mson shkjanë si me e pre.
Gati gjogun nana ja ka ba,
Shpatën n’dorë Halili e ka marrë,

155 N’shpinë të gjogut Halili i ka hypë.
- Udha e mbarë, nana i ka thanë.
Vrapin gjogut ja ka dhanë,
Kurrkund vrapin der n’Krajli s’ja ndalë.
Kur ka dalë në Zogaj të Krajlisë,

160 Veç q’atherë kryet gjogut po ja lshon,
Pa shmangë rrugë, në derë t’probit fill e çon.
N’derë të probit trimi kur ka vojtë,
Â dalë miku e gjogun ja ka marrë,
Npër oborr ja ka shetitë

165 Edhe n’burg ja paska lidhë
E n’saraj Halilin e ka njitë.
Kanë çilë kuvendin e po kuvendojnë:
- A je kanë, Halil, ndoiherë n’kto ana?
- Ç’se jam le n’Krajli kurr nu’ jo’ kanë,

170 Kshtu po i gjegjë Halili probatinit,
Nevojë e madhe ktu, probo, m’ka pru,
Për nji msim sot ta kam msy,
Kërkund vetëm mos me m’lanë,
Se un me pre due Pajin Harambash

175 Edhe kullat do t’m’kallxojsh ku i ka,
Rrash me tokë due me i a ba!
Be mbi zotin probi i ka ba:
- Se me ty, Halil, njaty nuk muj me ardhë.
Tash nandë vjet mue Paji n’haps m’ka mujtë,

180 Sall tre janë hapsit qi i kanë pshtue.
Me ba Paji e me m’hetue,
Kurr prej burgut s’ka me m’lshue!
Pak hikatshim Halili e ka marrë,
Be mbi zotin i ka ba.

185 - Çajre zoti ba nuk t’ka,
Por njetash me mue me ardhë,
Ndo njetash n’mejdan me m’dalë!
Sa ngusht probi paska ra!
Me shkue me te, shkjan fort po e dron,

190 N’mejdan ktij s’po mund i dalë.
- Në mejdan, Halil, s’mundem me t’dalë,
Por me ty tek jam tue ardhë;
Veç ta dijsh, se rob shkjau na ka xanë,



Dritn e diellit kurr ma s’kem’ me e pa!
195 - Mos kij gajle, Halili i ka thanë.

Janë çue n’kambë, atllarve edhe u kanë hypë,
Kanë marrë rrugën e janë nisë me shkue.
Ora para Halilit i ka dalë,
Paska qitë e i paska thanë:

200 - Njet bar n’orë dua me ta dhanë,
Si t’tham un ti ke me ba.
Kur t’vesh tu saraji i shkjaut,
Nandë bojësh kullat i ka.
Vetë ka dalë shkjau me çetue,

205 Vetëm babën mbrendë n’saraj ka lanë,
N’emën i thonë Trashi i Marjanit,
Burrë i vjetër nandëqindvjeç.
Qe ket bar e derës ti ke m’ja qitë,
Dera ty ka me t’u çilë,

210 Atherë mbrenda ke me hi!
Kurkend mbrenda mos me lanë!
Dern përmbrenda ke me e ndry,
Vetë mbas deret ke me ndejë!
Kur të vijë Paji Harambash,

215 Ka me qitë babës, ka me i thirrë:
“M’u çue derën me ma çilë!”
Kush me te nuk ka me folë.
Idhnim fort shkjau ka me marrë,
Ka me zdeshë çelik e pancir,

220 Me ‘i shtjelm derës ka me i ra,
Copash derën ka me e ba,
Atherë mbrenda ka me hi,
Me topuz gadi me i ndejë,
Sa ku t’mundesh shkjaut me i ra,

225 Qatherë dekun e ke ba!
A shdukë ora e djali rrugën prap ka marrë,
N’derë t’sarajit shkjaut shpejt i ka vojtë!
At bar derës ja ka qitë,
Me t’shpejtë dera i kenka çilë,

230 Aty gjetka plakun nandëqindvjeç.
- Mirë se t’gjetëm, plakut i ka thanë.
Sa çudë plakut i ka ardhë.
- Po ju mbrendë si keni hi?
Mbrendë me mue ktu mos me ndejë!

235 Me bë djali ktu m’u gjetë,
Copë e grimë ju ka m’u ba!
Kqyr Halili shka i ka thanë:
- Çou shpejt, plak, odat me i shdry!
Be mbi zotin plaku qi po i ban:

240 - Kurkund menden nuk e kam
Odat ty sot me t’i shdry!
Njanën ndër kundra Halili e ka hjekë,



Ka nisë kresë plakut po i bjen.
- Shpejt ti odat me m’i çilë!

245 Sa shpejt plaku kenka çue,
Ka nisë odat me la çilë,
Aty gjetkan tri copë makine,
Qi po qitshin ar flori.
- Edhe tjetrën, plak, me ma çilë!

250 Mo’ zot, mbrendë ti sod me hi!
Njate s’mundem me ta çilë,
Se aty asht Januka e bardhë,
Qi tri vjeç djali e ka marrë
E kurr odet nuk ka dalë,

255 “Kush me sy kurr s’e ka pa!
Nji shtjelm kresë Halili ra edhe ‘i herë i ka.
- Ja i ke çelë dyert shpejt e shpejt,
Jase drita e syve qetash t’u ka errë!
A çue plaku e rrshanas kanka çue.

260 Kur po hin Halili mbrendë,
Aty e marrka Jankën e bardhë
E i ka marrë tri copë makinë
Edhe n’shpinë plakut ja ven.
“Me hecë para” u ka thanë.

265 Edhe jashtë me ta ka dalë.
Grueja kjaj e plaku fshaj.
N’zemër t’ashtës te i ka çue,
N’nji shpellë t’ashtës vend kanë xanë,
Aty mbrendë Halili te i ka lanë

270 Probatinin e Jankën e bardhë.
Vet â dredhë me plakun nandqindvjeç,
Vetë â dredhë e n’saraje ka shkue.
Si s’i meni plaku kurkund fjalët!
N’pope t’kullës Halili te’ e ka hypë,

275 Plakut t’shtymen ja ka dhanë,
N’kalldram copash e ka ba.
Atherë derën e paska ndry,
Për mbas deret gadi mirë po rrin.
Kur po vjen Paji Harambash,

280 Mujin me tridhete agë rob i kish xanë,
T’gjithë me gur si kual i kish ngarkue,
Ka nisë babës fort t’madhe qi i ka thirrë:
- Çilma derën, bre Trashi i Mirjanit!
Askërkush s’i ka përgjegjë.

285 - Çilma derën, Januka e bardhë,
Se me zdeshë çelik e pancir,
Copë e grimë cok kam me t’ba!
Askërkush me te s’ki’ folë.
M’i ka zdeshë çelik e pancir,

290 Me nji shtjelm derës i ka ra,
Me qemerë mbrendë e ka qitë.



Gati rrite mbrendë Sokole Halili.
Me ‘i topuz shkjan e ka gjue,
Dekun n’tokë shkjan e ka hjedhë.

295 Njatherë jashtë Halili â dalë.
Tridhetë agë ngarkue kur i ka pa,
Be mbi zotin Halili ka ba:
“Për mejdan mos kjosha ma!
Qeraxhi sot due me u ba,

300 Se ksi kualsh kush nuk i ka!”
Ka nisë agët e po i shgarkon,
Mujin hiç nuk po ndigjon.
Ka marrë rrugën edhe â nisë me shkue
E m’ka vojtë tu probja e Januka e bardhë.

305 Muji mikut tu kambët i ka ra,
Qi Halili mue gurt me m’i shkarkue!
Kryet ka luejtun Sokole Halili
E n’sherri Mujit i ka thanë:
- Kurr mos t’lashtë zoti pa vlla!

310 Atherë gurt ja ka shgarkue.
Për Jutbinë rrugën kanë marrë.
Kur kanë dalë ndër bjeshkë të nalta,
Orët e bardha para u kanë dalë.
Ora e madhe duert jau ka përpjekë:

315 - Pa ndigjoni, Muji e Halili:
Vllazën jeni e vllazën kjoshi,
Pa shoshojnë kurr ma n’çetë mos me dalë,
Se mjer zemra e tij qi vlla nuk ka!
Kur kanë shkue në Jutbinë,

320 Për tri javë darsma s’ka pra.
Njishtu thonë se na atje kurr s’jem’ kanë.
Njishtu thonë se ka kanë motit,
Ndimën paçim na prej zotit!
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