
Omeri prej Mujit

T’lumit zot, baca, i kjoshim falë!
Dritë ka dalë e drit-o nuk ka ba,
Ka ra dielli e me xe nuk po xe!
Kish nevojë drita mos me dalë,

 5 Kish nevojë dielli mos me ra:
Janë xanë rob dy agët ma t’mirët,
Janë xanë rob Muji me Halilin!
Kand n’oxhak trimat nuk kanë lanë.
Kish lanë Muji nji nuse me barrë,

10 Kish dashtë zoti nji djalë ja kish falë,
Ja kanë ngjitë emën të mirë,
Ja kanë ngjitë Omeri prej Mujit.
Shtatë vjet djali kur po i mbushë,
Shtatë kut shtati m’iu ka rritë,

15 Shtatëdhetë okë m’kandar m’i ka hjekë.
Kurr prej shpijet nuk ka dalë!
Shtatë vjet djali kur po i mbushë,
N’mal me edha nana e paska çue,
Gjithë ditën lepurin e paska ndjekë

20 E mbramje n’ahër t’kullës e ka shti,
E ka qitë s’amës e i ka thanë:
- Zoti e vraftë qat edhin e përthimë,
Se nji herë s’m’ka lanë m’u ulë për tokë;
Ti ma ndez, nanë, pishën,

25 Se bash zoti edhin e ka vra,
E t’bijmë n’ahër, nanë, e ta shofim.
Paj, te edhat, tha, nana kur â shkue,
E e ka pa lepurin e malit,
Mirë po e din e ama ç’e ka gjetë.

30 Ka qitë djalit nana e i ka thanë:
- Ai nuk asht edhi i përthimë,
Por ai asht lepuri i malit!
Por hajde, djalë, hajrin ty ta pasha,
Se për trimni zoti t’ka falë!

35 Nji ditë prej ditsh Omeri nanës m’i ka thanë:
- Pash nji zot, moj nanë, qi m’ka dhanë,
A kam pasë babë a migjë kurrkund.
Ja m’ke marrë kopil në ferrë?
Be në zotin nana paska ba:

40 - Babë e migjë të dy i ke pasë,
Të dy lija, loke, t’i ka mbytë
E në bahçe vorret tek i kanë.
Nji be t’madhe djali paska ba:
- Qitma, nanë, turbinë e Halilit.

45 Due me hypë n’beden të kullës,
Po i shikjoj fushat anëmanë.



Ja ka qitë turbinë e Halilit
Edhe â hypë n’beden të kullës,
Po i shikjon loqet për s’gjatit.

50 Po i shikjon arat për s’gjanit
E po i shikjon fushat rreth e rreth
E ka qitë nanës e m’i ka thanë:
- Pash nji zot, nanë, qi t’ka dhanë,
Po çka duket n’at fushë aq bardhë?

55 A mos janë ortiqe me borë,
A mos janë rrgalle me gur,
A mos janë çoban me shtjerra,
A mos janë shkje me çadra?
Be në zotin nana i ka ba:

60 - Ata s’janë shkjetë me çadra,
Por aty janë agët e Jutbinës,
Për gjithë ditë qaty qi m’bashkohen.
Ka qitë djali e m’i ka thanë:
- Qitmi, nanë, petkat e Halilit.

65 Qitma, nanë, shpatën e mejdanit,
Qitma, nanë, gjogun e Mujës,
Se ndër agaj due me ra me ndejë.
Kqyr e ama djalit shka i ka thanë!
- Je i ri, djalë, e po drue,

70 Se ty agët me fjalë kanë me t’randue,
Inatçorë Muja m’i ka pasë.
Aspak nanën Omeri s’e ka ndigjue,
Ka lypë armët për m’u shtërngue.
Ja ka qitë shpatën e mejdanit,

75 Ja ka qitë petkat e Halilit.
Sa për shtat petkat, qi i kanë ra!
Ja ka qitë gjogun të Mujës,
Kur ka marrë djali m’gjog me hypë,
N’vithe t’gjogut s’und i ka mrri

80 E turqisht gjogut i ka britë:
- Në të thaçin gjok, si t’kanë thanë,
N’dy gjuj ti për me ra,
N’vithe tua un për me hypë,
Prej Jutbinet rrugën për me marrë.

85 Dallkë e madhe kenka çue,
Agët n’Jutbinë tek e kanë ndie.
- Zot, çka janë kto bumbullimë?
A n’mos janë bumbullimë npër qiellë?
Paska thanë Arnaut Osmani:

90 - Kto si me kanë Muja ja Halili!
Â çue n’kambë për me kundrue,
Tym e mjegull veç ka pa
E npër tym Omerin prej Mujit.
Sa keq trimit na i ka ardhë!

95 Be në zotin tek ka ba:



- A kah vjen nji kopil i Mujit,
Kurrkush vendin mos ja lsho,
Kush selamin mos ja dredh,
Askush kalin mos ja shetit!

100 Edhe djali ndër agaj kenka ra,
Selam t’mirë tek u ka ba.
Kush selamin s’ja ka dredhë,
Askush vendin djalit s’ja ka lshue,
Askush gjogun s’ja ka mbajtë!

105 ‘I probatin Muja e ki’ pasë,
I kin thanë Zuku Bajraktari;
T’mirë selamin djalit ja ka dredhë,
N’mjedis t’shokve vendin ja ka lshue
Edhe gjogun sa mirë ja ka shetitë!

110 Kqyr Omeri kuvendin si e nisë!
- Zoti u vraftë, agve u ka thanë,
Mue selamin pse s’ma dredhni?
Po ju vendin pse s’ma lshoni?
Po mue gjogun pse s’ma mbani?

115 Mirë po m’njifni se i kuj jam,
Jam i biri i Gjeto Bashe Mujit,
Inat t’madh Mujit i paski pasë.
T’tana luftat Muji si u ka ba
Edhe nderë Muji ju qi u ka

120 Edhe shkanë shumherë e ka pre
E rrezikun fort jau ka pritë,
Kurr ‘i grimë dijtë nuk ja kini.
Smirzez zoti u paska falë.
Ç’po llafiten agët ndër veti.

125 Kanë nisë agët e dert qi po bajnë:
- Na ka dalë nji baloz prej detit,
Askush nesh n’mejdan qi po i del,
Ndo edhe tokën tonë ai po na e merr.
E ça foli Omeri i Mujit?

130 - Fjalë m’i çoni balozit t’detit
Me dalë heret n’at log mejdanit!
Çka i ka thanë Osman Aga?
- Ti me kenë, Omer, qysh po thue,
Babë e migjë në burg qi i ke,

135 Ti prej burgut i kishe xjerrë,
Qe shtatë vjet krajli t’i ka xanë
E n’Kotorr kryet po ta lanë,
Leshi i kresë n’tokë u ka ra,
Qe shtatë vjet diellin s’e kanë pa,

140 Qe shtatë vjet ndrrue s’t’u kanë.
Qe shtatë vjet rrue s’t’u janë!
Sa pak djali paska ndejë,
N’vithe t’ gjogut djali tek ka ra
E prej shpijet rrugën e ka marrë,



145 Në derë t’kullës kenka ndalë.
T’madhe s’amës ai m’i ka britë:
- Qitma, nanë, cicën për prezorje,
Se mall për gji, moj loke, qi m’ka ra!
Ja ka qitë cicën për prezorje,

150 Me dorë t’shmajtë cicën e ka kapë,
Me dorë t’djathtë shpatën e mejdanit,
Be në zotin djali ka ba:
- Ja m’kallxo babë e migjë ku i kam,
Ja copë-copë cicën po ta baj.

155 Nana e vet djalit çka i ka thanë?
- Llaf të madh agajt qi bajnë,
Je i ri, bir, e t’randojnë,
Babë e migjë të mirë qi i ke pasë.
Të dy krajli t’i ka xanë

160 E n’Kotorr kryet po ta lanë,
Leshi i kresë n’tokë u ka ra,
Të palamë janë, të pandrrue,
M’ka ardhë e keqja me t’kallxue,
Qe shtatë vjet s’i kam pa me sy.

165 Kqyr çka bani atherë Omeri i Mujit!
- Qitmi, nanë, tha, petkat maxharrisht!
Ja ka qitë petkat maxharrisht
Edhe kryqat te i ka vndue,
E ka marrë sharkinë në dorë,

170 N’vithe t’gjogut te i ka ra,
Për Krajli kenka fillue
E n’Krajli djali kenka hi.
Paj, tu kroni kur ka mrri,
Ma ka marrë sharkinë në dorë,

175 Mirë po i bjen, sa mirë po i kndon,
Rusha e krajlit po e ndigjon.
Çka qitë djali e ka thanë?
- Nji tas uj, Rushë, me ma dhanë,
Jam i largtë e tue shtegtue,

180 Babë e migjë për me kërkue.
Be të madhe çika paska ba:
- Tas me uj kurrkuj nuk i ap,
Veç me kenë Omeri prej Mujit.
Qe shtatë vjet zoti e ka falë,

185 Shtatë krajlitë zanin ja kanë ndie.
Sharkinë djali e ka zatetë,
Po nisë Rushën po e pëvetë,
Ka nisë Rushës me m’i thanë:
- Pasha ‘i zot mue qi më ka dhanë,

190 Vetë Omeri i Mujit jam;
Ja n’Krajli un due me mbetë,
Ja babë e migjë prej burgut i kam xjerrë!
A m’mson, çikë, si me ja ba?



Rusha djalit i ka lakmue,
195 Nji trathti e ka mendue,

Merr Omerin kshtu me e msue:
- Dy binakë krajli m’i ka,
Kurrkund shokët nuk jau ke pa,
Fort kollaj me i mashtrue,

200 Ktu tu kroni për me i çue,
N’uj të kronit me lodrue.
Me ba krajlit ti me ja xanë,
Babë e migjë, paj, t’i ka dhanë.
Sa mirë Omerit na i ka ardhë!

205 Dy binakët krajlit ja ka marrë,
N’vithe t’gjogut i ka hipë,
E bija e krajlit p’e përcjellë;
P’e përcjellë tue këndue,
Fmija shkoshin tue vajtue.

210 Mirë Omeri sharkisë qi po i bjen,
Shndosh’ e mirë n’Jutbinë prap kthen,
Gjithë Jutbina për te denam ka ba.
Kqyr Omeri asht kujtue,
Fjalë të randë krajlit i ka çue:

215 - Ti qi je krajl në Krajli,
Për në ke pak mall për fmi,
Mos rri shum për me i kërkue,
N’burg Omeri t’i ka ngujue.
Ja m’lsho babën e migjen tem,

220 Ja copë-copë un po t’i baj.
Atherë krajli asht ngushtue,
Alla, n’kambë vrik kenka çue,
N’derë t’hapsanes kenka shkue:
- Del, bre Muj, zoti të vraftë,

225 Se dy binakët djali m’i ka xanë,
Natë e ditë n’burg tue m’i lanë,
Po don kryet ai me jau pre.
- Pasha ‘i zot, mue qi m’ka dhanë,
Prej hapsanje s’kam m’u nisë,

230 Për pa m’rrue, me m’gjesdenisë!
Shpejt e shpejt berberët i ka pru
E aq ma shpejt e paskan rrue.
- Del, bre Muj, zoti të vraftë!
- Pasha ‘i zot, tha, qi m’ka dhanë,

235 Prej hapsanje kurr s’kam dalë,
Pa ma pshtjellë cohen palë e palë,
Pa m’i dhanë tri mushka me pare!
Shpejt e shpejt krajli ja ka gatue,
Dy atkina me cohë të kuqe

240 E tri mushka plot me pare,
Plot me pare prej florinit!
- Del, mor Muji, te i ka britë.



- Për t’gjallë s’dal, mbret, i ka thanë,
Rushën djalit pa m’ja dhanë,

245 Pa ma falë sofrën prej dukatit!
Ç’ka qitë krajli e ka folë?
- Të dy sot m’u miqasue,
Rusha djalit i kjoftë për grue!
Atherë trimat jashtë kanë dalë,

250 Prej Jutbinet janë fillue
E tu kullat kur janë vojtë,
Kqyr çka i thotë Muji Halilit!
- N’shpi kur t’baj me hi,
Do t’hjeki binakët me i pre.

255 Sot Omerin due me e njoftë.
Djali i em ai për në kjoftë,
Nuk m’len binakët me i pre.
Dy binakët me ‘i dorë i ka kapë
E me tjetrën shpatën e mejdanit.

260 Kur ka marrë m’ta për me sjellë,
Alla, n’kambë djali asht çue,
Për bejleg kenka shtërngue,
Mos me lanë mikun t’ja presë.
Hjeke të madhe paskan ba,

265 Shndosh e mirë aty janë da,
Ngryka-ngryka kenkan marrë.
- Hajrin, djalë, un ty ta pasha,
Se beli i emi kenke kanë!
Dy binakët krajlit ja kanë kthye.

270 Shum denam atherë kanë ba,
Për shyqyr qi shndosh kanë pshtue.
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