
Muji te mbreti

Djelm të mirë Muja me Halilin,
Trima zollumqarë!
As s’kanë lanë drum për pa thye,
As s’kanë lanë baloz n’mejdan,

 5 As s’kanë lanë çikë me u martue,
As s’kanë lanë djalë t’ri m’u rritë.
Davë kanë ba raja e Stambolli
E përpara mbretit te i kanë ra:
- Qi je mbret e baba i gjithë dynjas,

10 Sundon dynjan anemanë,
Ja sundo edhe Mujin e Halilin,
Ja kso toke neve po na hjekin!
E ka shkrue mbreti ‘i letër t’hollë,
Ja ka dhanë tartarit n’dorë

15 E po ja çon Mujit e Halilit
E merr Muja letrën e p’e këndon,
Toje-toje vetllat n’ballë i janë dredhë,
Gjithë me lot letrën p’e loton.
- Baca Mujë, Halili i ka thanë,

20 Shume letrat i ke këndue,
Lott për faqe kurr nu’ t’i ko’ pa!
Mos t’ka dekun kund ndoj mik a vlla?
Mo t’ka dalë kund ndoj baloz n’mejdan?
- Ah, Halil, ty zoti të vraftë,

25 Se s’m’ka dekun kund as mik as probatin,
As s’m’ka dalë baloz me u pre n’mejdan,
Se, ti mirë e di, balozit nu’ i pritoj!
Davë kanë ba mbi ne raja e Stambolli,
Ka çue letrën mbreti me na thirrë

30 E un s’p’e dij, Halil, kurr ç’do t’na bajë!
A p’e marrim malin për me tretë?
A po bijmë ma mirë në lum me u mbytë?
A po hypim n’curr teposhtë me u rrxue?
A po himë n’at kullë për me u ngujue?

35 Zot, Halili Mujit shka i ka thanë?
- Na po shkojmë e nanën po e pvetim,
Si t’na thonë nana po bajmë!
E janë shkue te nana edhe e kin pvetë.
Nana djelmve mirë u ka përgjegjë:

40 - As mos merrni malin për me tretë,
As mos bijni n’uj, o djelm, me u mbytë,
As mos hypni n’curr teposhtë m’u rrxue,
As mos hini n’kullë për me u ngujue,
Mirë shtërngohi e gjogat mirë me i shlue,

45 Hajni, loke, tu mbreti t’u presin!
Kur ka nisun drita e bardhë me dalë,



Po i shtërngojnë djelmt gjogat mirë e mirë
E i kanë vndue gujat në krye
E u kanë dhanë mustakve për teposhtë,

50 Me senxhir lidhë gjogat, po u shkjepojnë,
Përmjet rajes rruga u paska ra.
- Kta gabel ku duen me shkue?
- Baca Mujë, Halili i paska thanë,
Qysh m’korite sot me ditë të dekës!

55 Por po i zanë gujat nën shtat
E u kanë dhanë mustakve fill përpjetë,
Tym e njegull gjogat i kanë ba,
Flakë të verdhë përzi me shkumë po qesin,
Dushku i malit marrë flakë, qi po derdhet,

60 Kurrku’ bjeshkët prej timit nu’ po shifen.
Djelmt e mbretit kqyr se shka kanë thanë:
- Ç’janë këto bumurimë, qi po bumrojnë?
A mos janë topa n’Krajli?
Bet në zotin mbreti tuk ka ba:

65 - Nu’ janë, jo, kto bumurimë për qiell,
As nuk janë gjamë luftash në Krajli,
Por janë kahë vijnë Muja e Halili!
E n’derë të mbretit Muja kanka ra.
Kur â kapë për shkallë përpjetë me hipë,

70 Shkallët e mbretit Mujon s’mu’ e kanë bajtë.
Shpejt e shpejt mjeshtrit m’ta i ka pru,
Qaq ma shpejt shkallën e ka ndreqë.
Kur janë votë në derë kesh-e me hi,
Dera e mbretit Mujin s’e ka xanë;

75 Qaq ma shpejt derën e ka goditë
E m’skaj vedit mbreti e paska ulë.
- Baba mbret, Muji i paska thanë,
Shpejt e shpejt harapët ktu me m’i pru,
Qaq ma shpejt kryet mue me ma kputë!

80 Edhe mbreti fort na kenka tutë:
Mos o zot, tha Muja e Halili,
Qafën jue vetë me jau kputë.
Nam të math për ju, djelm, qi ko’ ndie,
M’ka marrë malli qi me ardhë m’u pa!

85 Se sa pak Muji ka ndejë.
- Izën, mbret, se due m’u çue!
Kamcën n’post Muji e paska mbërthye;
Kur ka ba trimi m’u çue në kambë,
Zhag te dera mbretin e paska qitë!
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