
Zuku merr Rushën

Tridhetë agë, tha, bashkë janë ba
E e kanë ndezë zjarmin n’ledinë,
Kanë marrë pijen e po pijnë,
Pija n’llaf i ka qitë;

 5 Kanë marrë llafin e po llafiten,
Ka qitë Muja e u paska thanë:
- Ju jau xisha llafin, qi po bani!
Nana djalë n’Jutbinë s’ka ba,
Motra vlla nuk ka përkundë.

10 Pela maz s’ka ba mejdanit,
Për me i ra gjogut në shpinë,
Për me hi natën n’Krajli,
Tu kulla Rushës me m’i vojtë,
Sall me dorë kullat me ja prekë.

15 Në m’ndigjoshi, more shokët e mij,
Po e punojmë nji pallë e nji parmendë
E po himë tokët e po i punojmë.
Atherë foli Zuko Bajraktari:
- Pasha ‘i zot, Muj, qi m’ka dhanë,

20 Nana djalë mue m’ka ba,
Motra vlla mue m’ka përkundë. 
Pela gjog gjogun tem ka ba
E i kam ra gjogut tem në shpinë
E jam hi natën në Krajli

25 E tu kullat Rushës i kam vojtë
E tri net me Rushën un kam fjetë.
Çka ka qitë Muji e ka thanë?
- Pasha ‘i zot, Zuku, qi m’ka dhanë,
Sall me sy kullat me ja pa

30 Tri vjet ethet të kishin marrë,
Për tri vjet nuk t’kishin lshue,
Halla, n’kambë Zuku kenka çue,
Sa me idhnim burri ka folë!
- Pasha ‘i zot, Muj, qi m’ka dhanë,

35 Mos me kenë ma i madhi ndër ne,
Qato fjalë nuk t’i duroj,
Ndo po e la kryet n’Krajli,
Ndo po e marr Rushën e krajlit.
Fill te shpija Zuku kenka shkue,

40 Para nana m’i ka dalë,
Mbrendë n’odë e ka shti,
Ja pjek kafen me sheqer;
Be n’zotin nana i ka ba,
Kurr ma t’mira kafet s’i pjek.

45 As hiç djali kafen nuk ja merr.
E ka qitë e ama e i ka thanë:



- A t’ka dekë mik a probatin,
A t’ka dalë baloz n’mejdan,
A ke nisë mejdanit me i pritue?

50 Çfarë idhnimit, djalë, sot t’paska ra?
Nanës s’vet Zuku i ka thanë:
- Pasha ‘i zot, nanë, qi m’ka dhanë,
As s’m’ka dekë mik as probatin,
As s’m’ka dalë baloz n’mejdan,

55 Mos o zot mejdanit me i pritue;
Por llaf ndër shokë si kam ba,
Ndo me e lanë kryet n’Krajli,
Ndo me marrë Rushën e krajlit.
Kqyr e ama djalit ça i ka thanë!

60 - Pash gjitë, bir, qi t’kam dhanë,
E pash majën, qi t’kam ba,
Hiqmu, bir, hallajkosh s’dheut,
Hiqmu, bir, divanesh s’remta,
Se pare boll zoti na ka falë

65 E p’e shkrue lokja ‘i letër t’mirë,
E p’e qes katund m’katund, 
E p’e qes shehër m’shehër.
Ta xe lokja nji çikë të mirë
E ta xe n’nji oxhak të mirë

70 E ta la me pare t’hallallit.
Atherë foli Zuke Bajraktari:
- Pasha ‘i zot, nanë, qi m’ka dhanë,
Ndo po e la kryet n’Krajli,
Ndo po e marr Rushën e Krajlit.

75 Hajt e hin, nanë, n’at burgun e terrtë
E ma zgidh, tha, nji gjog për qef.
M’â nisë nana, tha, tue lotue
E ç’ka qitë ai gjog asaj e i ka thanë?
- Tash shtatë vjet n’njet burg qi jam kanë,

80 Drit’n e diellit askurr s’e kam pa,
Askurr burgu mue nuk m’ka pikue,
Sot ka nisë, tha, burgu me pikue.
Ç’ka qitë nana e i ka thanë?
- S’ka nisë burgu ty me t’pikue,

85 Por jam vetë, gjog, tue lotue,
Se n’Krajli Zuku don me shkue.
Besa shpejt, tha, Zukun kanë me e pre
Edhe ty, tha, gjog, kanë me t’marrë
E samarin ty kanë me ta vu

90 E barrë t’randë me ty kanë me bajtë,
Tanë patkojt, tha, gjok ty kanë me t’ra.
E ç’ka qitë gjogu e ka thanë?
- Si n’e paçim baftin, qi e kem’ pasë,
Na n’Jutbinë shndosh, tha, kem’ me ardhë.

95 E ç’ka qitë nana e i ka thanë?



- Për ne e paçi baftin për me pshtue,
N’vend t’elbit oriz ti ke me ngranë,
N’vend t’ujit venë ty kam me t’dhanë.
Ka nisë nana gjogun me e shilue,

100 Po m’ja ven shalën prej florinit,
E m’ja ven bilanat telatinit,
E m’ja ven frenin prej brishimit,
E n’fund t’shkallve Zukut ja ka çue,
E sa t’madhe gjogu ka hingllue,

105 T’gjithë Jutbinën gjogu ma ka shurdhue!
N’muzg të natës, nata tuj ra,
Ça ka ba Zuke Bajraktari?
I ka ra gjogut në shpinë,
Tym e mjegull gjogun e ka ba

110 E â hi natën n’Krajli
E tu kullat Rushës i ka ra
E n’derë Rushës i ka cokatë.
- Çilma derën, Rushe, mbrendë t’hi!
- Nuk muj derën, thotë, me ta çilë,

115 Ndoshti je Gjeto Bashe Muja.
- Çilma derën mbrenda t’hi,
Se un s’jam ai qi po thue.
- Nuk muj derën, thotë, me ta çilë,
Ndoshti je Halil Aga i ri.

120 - Çilma derën mbrenda t’hi,
Se un nuk jam Halil Aga i ri,
Por un jam Zuke Bajraktari.
- Ti, në kjosh Zuka si po thue,
E çon dorën përsipri xhamit,

125 Se ta njof mangën e xhamadanit,
Se ta njof mhyrin qi t’kam dhanë.
E çon dorën përsipri xhamit,
Mirë ja njef mangën e xhamadanit,
Mirë ja njef mhyrin, qi i ki’ dhanë.

130 Njatherë derën, tha, ja ka çilë
E n’podrum, tha, gjogun ja ka shti,
E n’odë nalt Zukun e ka hipë,
Ja ka pjekë kafen me sheqer,
As hiç Zuku kafen nuk ja merr,

135 “Pa ma dhanë,” thotë,”besën e zotit,
Qi si t’tham ke me m’ndigjue.”
Besën e zotit Rushja ja ka dhanë.
Atherë kafen e ka pi,
‘I natë e ‘i ditë aty ka pushue.

140 Ne e nesret mbrama, nata kur â errë.
N’shpinë t’gjogut Zuku paska kcye,
Mirë asht veshë Rushja e mirë asht mbathë
E i ka mbushë xhepat me duket
E n’vithe t’gjogut Zuku e ka hipë,



145 Tym e mjegull gjogun e kanë ba,
Shndosh n’Jutbinë, tha, drita u ka çilë.
Kur ka ndie Gjeto Basho Muja,
Sa idhnim trimi ka marrë
E fjalë Zukut i ka çue,

150 Qi”për mue Rushja ka ardhë.”
Aman zot, shum pleqninë kanë qitë,
Kush s’â dalë pleqninë me jau da,
Te kadija t’dy kenkan vojtë.
- A merr vesh, kadisë i kanë thanë,

155 Shum pleqni për Rushën qi kanë qitë,
Kush s’â dalë pleqninë me na e da;
Ty t’mêçëm zotynë t’ka falë,
Qet pleqni ke me na e da,
Ndo dy copësh qafën ta kputim.

160 Të dy n’shpi trimat kanë shkue,
Tjetër anë Muja kenka sjellë,
Te kadija kenka vojtë.
- A merr vesh, kadisë m’i kanë thanë,
A merr vesh, more kadi,

165 Për mue Rushja qi ka ardhë;
Nusen Zukut me m’ja qitë,
Un dy copësh qafën ta kputi!
Tjetrës anë Zuku kenka vojtë:
- A m’merr vesh, more kadi,

170 Unë për vedi Rushën e kam marrë,
Se sa keq mbas saj qi kam hjekë;
Me m’ja qitë nusen Gjeto Basho Mujit,
Dy copësh qafën ta kputi!
Sa n’gazep kadija kenka ra!

175 Paj me e lanë pleqninë për pa e da,
Të dy bashkë kadinë po e presin;
Me m’ja qitë nusen Zuke Bajraktarit,
Po ma preke Gjeto Basho Muji;
Me m’ja qitë Mujit Bylykbash,

180 Paj, po e pret Zuke Bajraktari.
Ndej kadija tri dit e net,
Për tri net nuk ka mbyllë sy
E zotynë pleqninë ja ka pru.
E ka çue t’dy e i ka thirrë,

185 E ka qitë kadija e u ka thanë:
- Me vedi Rushën ta merrni
E ta qitni n’krye t’fushës s’mejdanit
E t’i matni gjogat barabar,
T’dy përiherë gjogat t’i lshoni;

190 Cilli ta kapë nusen ma parë,
Qatij nusja i kjoftë për hajr!
Fill tu shpija trimat jane vojtë
E me veti nusen e kanë marrë



E n’shpinë gjogavet u kanë ra;
195 Kenkan dalë n’at fushë t’mejdanit,

N’krye të fushës Rushën e kanë qitë,
N’fund të fushës të dy kanë ra
E i kanë matë gjogat barabar,
T’dy përiherit i kanë lshue,

200 ‘I sahat para Muja â vojtë.
Kur ka ba nusen për me e kapë,
Zotynë t’mbrapshtën ja ka dhanë,
Gjogu i Mujës kenka trembë
E përmbrapa gjogu ka dredhë.

205 Ish vojtë Zuku e nusen e kish kapë,
N’vithe t’gjogut nusen e ka qitë.
Ça ka ba Gjeto Bashe Muja?
E ka lshue një kangë të vogël:
- Ku je, gjog, tha, hajrin ta pasha,

210 Shumë balozat me ty i kam pre,
Shumë trimnitë me ty i kam ba,
Por kush iu çoftë shoqit për t’lig,
Kurr zotynë mbarë mos ja dhashtë!
Kshtu m’kanë thanë,

215 Se atje un s’jam kanë.
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