
Omeri i ri

Lum e lum për t’lumin zot.
Nu’ jemë kanë e zoti na ka dhanë!
Kur ish kanë nji plak i moçëm,
Mashkull n’votër s’i ka metë,

 5 Nji baloz n’mejdan po i del
Edhe ‘i letër po m’ja çon.
Letrën plaku po ma kndon
E me lot ai po e loton:
- Sot nji javë n’mejdan me m’dalë.

10 Ka qitë çika e i paska thanë:
- Pash nji zot, babë, që t’ka dhanë,
Shka asht letra, qi po e kndon
E me lot fort po e loton?
- Le, mori çikë, ty zoti t’ruejtë!

15 Rrezikzi kishem qillue,
Ç’se kam le mos me u gëzue,
Mue balozi m’lyp mejdan,
Un lam plakë edhe jam zhgrehë,
Nuk po muj me dalë n’bejleg.

20 Ka qitë çika e i paska thanë:
- Aspak, babë, ti dert mos ki.
Kur t’dalë drita, ajo daltë e bardhë,
Ke m’u veshë, babë, ke m’u mbathë,
Për me ra n’agaj t’Jutbinës,

25 Agajt s’t’lanë jo me u koritë.
Kur ka dalë drita, daltë e bardhë,
Mirë asht veshë plaku e mirë asht mathë,
Për Jutbinë heret asht fillue,
Tridhetë agë m’kuvend m’i ka bashkue.

30 Hallin agvet mirë jau ka dertue:
- Mue balozi m’lyp n’mejdan,
M’lyp n’bejleg me te me u pre,
Pash ‘i zot, agaj, u ka thanë,
Un jam plakë e tash jam metë.

35 Kurrsi agajt me gojë nuk kanë folë,
As me sy nuk po e shikjojnë.
Shumë paret plaku po jau njeh,
Nuk ndigjojnë me i prekë me dorë.
Shpejt në kambë plaku kenka çue,

40 I ka hipë gjogut e â fillue.
Në shpi t’vet kur paska shkue,
Ka nisë çika e po e pëvetë:
- Babë, a mujte, agajt a i ke gjetë?
- Bet në zotin, çikë, si m’ka dhanë,

45 S’nigjoi kush paret me i prekë,
S’nigjoi kush mejdanin me ma hjekë.



- Hajt, bre babë, hiç me u ngushtue,
Për baloz sot m’ke djalë mue
E s’t’la, babë, un ty me shkue.

50 - Le, bre çikë, ty zoti t’ruejtë!
Sot dy javë nuse vijnë me t’marrë,
Po n’mejdan si ke me dalë,
Po n’mejdan si ke me shkue;
Kryet balozi me ta shkurtue,

55 Dy herë marrja mue me m’mlue,
Plak pleqnije me u shnjerzue?
Po shtërngohem e po shkoj vetë,
Nuk baj dam edhe me metë.
Hiç, bre çika, vesht nuk kish’ marrë.

60 Shpejt në kamë ajo kenka çue,
Mirë asht veshë edhe shtërngue,
Tu berberi na paska shkue,
Sikur djalë kryet e ka rrue,
Sikur djalë n’ftyrë me t’u dukë.

65 S’ka mujtë baba i vet me e nalë.
Ka nisë plaku atherë me e ‘sue:
- Përmjet drumit, çikë, tuj shkue.
Burri m’drum të ka qillue.
Kur të shkojsh n’at katund me ra,

70 Aty asht sheher i madh.
Njajo kulla, qi asht ma e bardhë
E tri katesh bojën e ka
E burrit tyt ajo ka qillue.
Rueju n’derë, pra, mos me i shkue!

75 M’i ka hipë gjogut në shpinë,
T’madhe gjogut ja ka dhanë dorinë.
Kur ka ra n’at katundin e ri,
C’po shikjon çika me turbi,
Ma ka vu dorën në ballë,

80 Natë tuj errë, dielli tuj ra.
Betë të zotin çika qi ka ba,
N’be të zotit si ish’ betue,
N’konak burrit për me i shkue.
I â ulë gjogut, burrit i bje n’derë,

85 I thrret t’madhe e i trokatë nji herë.
Dikush gjegjë e jashtë ka dalë.
- Kush je ti, thotë, more djalë?
- Mysafir a don me t’ardhë?
- Ti hoshgjelden, te i ka thanë.

90 N’podrum gjogun ja ka çue,
Kanë hi n’odë e kanë pushue.
Ja pjek kafen me sheqer,
Ja ka dhanë në dorë e merr,
Kah të pinë po e vndon oroe,

95 Në fyt kafen ja shef ka i rrshqet.



Sa fort djali si asht ngushtue,
Paj te nana, tha, paska shkue,
Ka qitë nanës Alija e i paska thanë:
- Betë në zotin, mori nanë,

100 Mysafiri, qi na ka ardhë,
Paj për seri ma ka lkurën e bardhë.
Kah e pin kafen n’fyt ja kam pa,
Shoqi i tij kurr ndër ne s’ka ra.
Shka i ka thanë baxhija e shkretë?

105 - N’mos, bre, femën, bir do t’jetë.
Epja fyellin, a thue po i bjen,
Epja ‘i herë lahutën n’dorë,
Qitni strugën e unaza lodroni!
Mirë kanë hangër e mirë kanë pi,

110 Ma pvetë djalin”prej kah je?”
Po m’i thotë:”Omeri i ri.”
Ja ka dhanë fyellin n’dorë,
Mjaft bukur po m’i bjen,
Shpejt m’i luen gishtat e dorës,

115 Mirë m’ja shtjen frymën e gojës.
Ja ka dhanë lahutën n’dorë.
Mjaft bukur po m’i bjen
E ma mirë me kangë po e ndjek.
Kanë qitë strugën e kanë lodrue,

120 Tri herë djalin e paska çue.
Sa fort djali qi asht ngushtue,
Shpejt te nana, tha, paska shkue,
Ka nisë nanës, tha, me i diftue:
- Tri herë kapuça qi m’ka çue

125 E lahutës mirë i ka ra
Edhe fyellit si ma mirë nuk ka,
Probatin nanë, po e xa.
Sa mirë nana â kujtue,
Ka marrë djalin e ma ka ‘sue:

130 - Hajtni n’odë t’dy për me shtrue,
Po n’kjoftë femën, ka m’u diftue,
Gjumë në sy nuk ka me i shkue.
Të dy n’odë kanë shkue me ra,
T’mira teshat m’i kanë gjetë,

135 Se shkoi nata çika kishte fjetë
Edhe djali tuj na ruejtë,
Po hiç cika s’kishte luejtë.
Kur ka ague, tha, drita e bardhë,
Tha, te nana djali kishte dalë:

140 - Betë në zotin, tha, mori nanë,
Si ka ra, njashtu ka njehë.
Ka qitë nana e i ka thanë:
- N’meshteri me dalë n’dugajë,
Me na ble fyellin prej prinxhit,



145 Me na marrë furkën e praruet,
N’derë të dyja me ja vndue.
Në kjoftë femën mos m’u kujtue,
Ajo furkën ka me shikjue.
Sa shpejt djali qi â nisë,

150 N’meshteri, tha, kenka shkue,
Fyell e furkë, tha, i ka marrë.
Fyell e furkë mirë i ka pague,
Ka marrë rrugën e asht fillue,
N’derë t’odës Omerit ja paska vndue.

155 Shpejt asht veshë çika e shpejt asht mathë,
Paj në derë, tha, kah ki’ pa’ dalë,
Shtjelm, bre, furkës i paska ra,
Ma kap fyellin n’at dorë t’bardhë.
Kurrsi çikën pisk s’po e xanë.

160 Kanë pi kafen me sheqer,
Fjala fjalën mirë po e qet,
Kqyr Alija shka i ka thanë!
- Probatin, Omer, me t’xanë.
Betë në zotin Omeri i ka ba:

165 - Sot n’marak ty nuk po t’la,
Ktij balozit do t’i dal n’mejdan,
Zoti e din si kam m’u da.
Për në kjoftë rrezik me m’pre
Edhe kryet mue me ma tretë,

170 Marak ti për mue pse me metë?
Paj në kjoftë nafakë për me pshtue,
Ksajt kah shpija kam me u diftue.
Atherë Alija, tha, e la me shkue,
I ka dhanë dorën e çika asht fillue.

175 Në shpinë t’gjogut si i ka ra,
Ja ka dhanë t’madhe dorinë,
N’fushë t’mejdanit mjaft shpejt ka mrrijtë.
Aty mirë si ka pushue,
Ka lutë zotin me i nimue.

180 Kur ka dalë ai balozi i detit:
- Zoti t’vraftë, Omer, i paska thanë,
Qi t’ka lanë Muja ktu me ardhë,
Kenke i ri un sot me t’çartë.
- S’tutet burri, tha, baloz, me fjalë.

185 Cilli shoqin po e njek ma parë?
Të dy n’gjoga janë zatetë.
- Ik ti, djalë, balozi te i ka thanë.
Edhe mbrapa çikën po ma njekë.
Se sa vrap gjogat m’i kanë lshue,

190 Se sa rrebtas m’topuz kenkan gjue,
Sa fort çika iu ka ruejtë.
Shpatë për shpatë atherë kenkan dredhë.
Të dy shpatat, tha, si i kanë neshë,



E balozit dy copësh po kputet.
195 Njatherë çika shpatë po i bjen,

Dekun n’tokë kjo po ma qet,
M’i zdryp gjogut, mi tê kcen,
Kurrsi kryet s’po mund ja merr,
Kaq për seri t’madh qi e kish’ pasë.

200 Atherë gjogut m’i bërtet:
- Hajt bre, gjog, zoti ty t’vraftë!
N’qerraxhi po due me t’shitë
E qymyr me bajtë me ty.
N’mnerë qymyrin gjogu e pat,

205 N’stom të lugut n’dy gjujt ra.
Sa n’dy gjujt gjogu ka pushue,
Ngjat balozit çika asht shtërngue,
E ka mrrotë e n’shpinë ja ka vdue.
Ka marrë rrugën, tha, për me kthye,

210 Ka marrë rrugën m’shpi me shkue.
Bash te i shoqi, tha, kish’ pushue.
Qeft po bajnë, tha, tuj knue e tuj pi,
M’kanë shtrue bukë edhe janë ngi,
Kanë marrë lojën me lodrue,

215 Ka nisë drita me ague,
Asht ba gadi çika me u fillue,
Don Alija, tha, për me e nalue:
- Ku pu don, Omer, me shkue,
Probatina na sot pa u vllaznue?

220 Betë në zotin, Omeri i paska thanë,
Kurrnji pare me vedi nuk e kam;
Besën e zotit, tha, me ta dhanë,
Se sot nji javë në darsëm kam me t’ardhë,
Se sot nji javë në darsëm kem’ m’u pa,

225 Probatina atherë na kem’ m’u ba.
Njatherë Alija i ka besue,
Asht fillue çika e n’shpi ka shkue.
M’i ka dalë plaku, tha, në derë,
M’asht gzue baba, tha, nji herë,

230 Tanë Jutbinën, tha, e ka bashkue,
Për gjithë ditë tuj pi e tuj knue.
Erdh orogu nusja për me shkue.
‘iqind darzmorë Alija i paska çue.
Mirë fejtarët fejve po m’u bijnë,

235 Mirë kalorsit gjogave po m’u rrijnë;
Kangatarët s’po pushojnë nji herë.
Pushkë tuj qitë, dajre tuj ba,
Në konak Alisë i paskan ra.
Nji mi vetë darzmorë bashkue m’i ka.

240 Mirë me hangër, tha, u kish gatue.
Rreth e rreth Alija tuj shikjue,
Kurrkund proben, tha, me sy s’po e shef,



Kurrkund proben, tha, ndër shokë nuk e dan.
- Ndalnje kangën, tha, dajre mos me ba,

245 Se ‘i probatin, tha, mue m’paska dekë,
Sot nji javë tu un, tha, mik m’ka fjetë,
Besën e zotit ai mue ma ka dhanë,
N’kjosha gjallë, pa t’gzue s’due me t’lanë,
Ndër darzmorë mue t’parin ke me m’pasë.

250 Pushoi kanga, tha, e pitas gjithkush mbet,
Se as me shoqin kurrkush ma s’po flet.
Shka po i thotë nusja vjehrrës s’vet?
- Me ma thirrë Alinë në derë!
N’derë të odës Alija paska dalë.

255 Ja ka thanë nusja nja dy tri fjalë,
Ja ka thanë nusja e i ka ba be:
- N’daç, Ali, me m’vra e me m’pre,
Mik sot nji javë ktu mue m’ke pasë.
- Hajt ty hajrin për me ta pa!

260 N’odë te miqt Alija paska shkue:
- Nisni pijen, shokë, nisni me knue,
Probatini tek m’ka ardhë mue.
Kshtu m’kanë thanë, se atje nuk jam kanë.
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