
Muji e Jevrenija

Lum për ty o i madhi zot!
Drita dalë, hana prarue,
Ç’kin ba çikat e Krajlisë?
Tridhetë çika bashkë in bashkue,

 5 Kanë lanë kullat nanave,
Kanë lanë boshtat plakave,
Kanë lanë shtjerat mrizeve;
Baritë pushojnë hijeve,
Zanat po ruejnë majeve,

10 Kndojnë bylbylat ahave!
Çka kanë qitun e kanë thanë?
- Ku t’bajmë mriz, o e bukura e dheut?
- N’at ledinë nen hije t’rrapit.
Kanë shtrue fieri e po rrijnë,

15 Kanë marrë pijen e po pijnë,
Gjithecilla jeranin po e kallxon,
Gjithecilla jeranin po e lëvdon,
Jevrenija me gojë nuk po folë,
Kryet n’prehën ma ka ulë,

20 Tana shoqet gazin ja kanë vu.
- Ti qi je ma e mira e gjithë neve,
Paske mbetë sot kërcunë e lanun,
Zani i gojës pse nuk po t’ndihet?
Vaji sytë po don me t’i mblue,

25 Nuk po i çon nji herë me na shikjue,
Nuk po don jeranin me e kallxue.
Mos e ke jaranin ndoi shoq t’ngjatë,
Mos e ke jaranin kumar,
Mos e ke jaranin qelan,

30 Nuk po t’len marrja me folë?
- Zoti u vraftë, moj shoqe, u ka thanë,
Kurrkund gojë, moj shoqe, mos me pasë,
Ju për brish fjalët po m’i nxjerni.
Nuk kam mbetë kërcunë e lanun,

35 Por fort larg Sokole Halili ka qillue,
Për gjithë ditë trimi tue luftue,
Nuk e dij a mendon ma për mue;
Se kur m’bjen ndërmendi i tij,
Jam kah ha, çohem pa ngi,

40 Tuj pi uj, çohem pa pi,
Me kenë n’gjumë, çohem pa fjetë,
Ka tri dit nuk muj me folë.
E ama ngjat m’i ka qillue,
Nji shplakë ftyrës çikës ja ka dhanë.

45 - Dashtni n’turk, tha, qysh me m’xanë,
Fesë e fisit marre me na i lanë?



Turr te krajli nana paska shkue.
- A don çikën, krajl, ma fort a por don nderë?
A don erz me pasë, a marren n’derë?

50 Se për n’don ti nder me pasë,
Shpejt, tha, çikën n’konop me e vjerrë,
Pse dashtni në turk çika paska xanë.
Shka ka ba Krajle Kapidani?
N’nji odë çikën e ka ngujue,

55 Gumanave t’zez fjalë u ka çue:
- Tha, çikën teme ju jau paça dhanë,
Sot dy javë vadën me jau lanë.
Tha, kenka lodhë çika, kenka ngushtue
E e ka marrë nji letër për me shkrue,

60 Por kalemi aty s’i ka qillue,
Me gjak t’ftyrës letrën ma ka shkrue.
T’lumit zot çika iu ka lutë,
Fluturim at letër me ja çue
E n’dorë t’Mujës letrën me ja lshue.

65 Vjen nji zog n’prezore me pushue,
Ma ka pa letrën me gjak shkrue,
Ma ka pa çikën tue lotue.
- A ke, zog, dhimbë ndopak për mue?
Njiket letër Mujos me ja çue,

70 Prej mjerimit mue për me m’pshtue.
Shpejt e muer zogu, shpejt e çoi,
Por ma shpejt Muja e këndoi,
Por kund t’gjegjun letrës s’i ka gjetë.
Paska hypë n’beden të kullës

75 E e ka shprazë pushkën habertare
E i ka mbledhë agët e Jutbinës.
Ma merr letrën Arnaut Osmani,
Ma merr letrën po e këndon,
Sa mirë gjegjen ja ka gjetë.

80 - Fjalë ka çue, thotë, Jevrenija e vogël,
Qi t’m’i thuesh Sokole Halilit,
“Llaf për ty ndër shoqe kam ba,
N’nji odë baba m’ka ngujue,
Don me m’dhanë ndër gumana t’zez

85 E sot dy javë nuse kam me shkue,
Qi ndër ta kurr shtati me m’pushue.
A po m’merr, Halil, a po m’lshon?”
Po mendojnë agët qysh me ba.
Atherë foli Gjeto Basho Muja:

90 - Na po bimë ndër gumana t’zez
E po i presim tridhetë gumana
E po e veshim veshën gumanisht
E po i msojmë gjogat tartarisht
E po i shtimë shpatat kryqalisht

95 E po i shtimë shapkat në krye,



Para orokut krajlit qi po i shkojmë
Edhe nusen na po e marrim.
Shka ka thanë nji plak i urtë?
- Fort po tutem se krajli na njeh

100 E kopili ai ne na qet;
Se na shtje meshë për me çue
E na shtje uratë për me thanë,
Na ato nuk mund i bajmë!
E na e bjen qirin n’trevezë,

105 Lik për mjet qirin me ja kputë,
Kurrkund flakës qirit me ja luejtë.
Jashtë gumanash kurrkush nuk mundet.
Atherë foli Arnaut Osmani:
- Për ket punë hiç me u ngushtue,

110 Se un meshë mirë dij me çue,
Lik për mjet qirin e kputi
E kurrkund flakën qirit s’ja dridhi.
Tha, ndër gumana agët kanë ra
E i kanë pre tridhetë gumana

115 E e kanë veshë veshën gumanisht
E i kanë shti shpatat kryqalisht
E i kanë ‘sue gjogat tartarisht
E i kanë shti shapkat në krye,
Tha, fill te krajli kenkan shkue.

120 - Zoti u vraftë, tha, gumana t’zez,
Para orokut pse keni ardhë?
Mirë ja priti Gjeto Basho Muja:
- Para orokut, tha, krajl t’kem’ ardhë,
Pse me pasë ndie agët e Jutbinës,

125 Se sa kohë orokun e ke da,
Para Muja na ki’ dalë,
Krushq e nuse na kin dalë
Edhe rob na kishte marrë.
Po kujton mbreti se janë gumana!

130 Jau ka pru qirin n’trevezë.
Shka ka ba Arnaut Osmani?
Lik për mjet shpatën e ka kputë,
Kurrkund flakën qirit s’ja ka luejtë.
Mirë kanë ngranë trimat, mirë kanë pi

135 E kanë ra at natë për me pushue.
Kur ka dalë drita, kjoftë e bardhë,
M’i ka shti mbreti me çue meshë.
Arnauti meshë po çon,
Turqit, tha, uratë po thonë.

140 Kanë krye meshë e janë fillue,
Me vedi çikën e kanë marrë,
Ka dalë mbreti me i përcjellë.
Kur janë vojtun n’drumin e gumanave,
E kanë marrë rrugën për Jutbinë.



145 - Zoti u vraftë, gumanat e zez,
Se e keni lanë rrugën e gumanave,
Keni marrë rrugën për Jutbinë.
Atherë foli Gjeto Basho Muja:
- Zoti t’vraftë, Krajlo Kapidan,

150 Se na s’jem’ gumanat e zez,
Por na jem’ agët e Jutbinës
E ktu â Muja me Halilin
E ktu â Zuku Bajraktar;
Se pasha ‘i zot, krajlo, qi m’ka dhanë,

155 Prej sat bij turp mos me m’ardhë
Edhe kryet ktu ta shkurtoj,
Se fort mundim na ke dhanë sot.
- Udha e mbarë, krajli u ka thanë,
Miq për zemër ju sot u paça xanë!

160 Por me gojë, se hallall s’jau ka ba.
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