
Deka e Halilit

In mbledhë treqind agët e Jutbinës.
Gjumi i randë Halilin ma ka marrë
Edhe Muji shokve m’u ka thanë:
- Gjumi Halilit kur t’i dalë,

 5 Ku â vojtë Muji mos i kallxoni;
Due me dalë në bjeshkë e me shikjue.
Prit shka ban Arnaut Osmani!
Fort me shkelm Halilit qi po i bjen:
- Çou, Halil, kryet mos e çosh,

10 Se Muji â ra në Lugje t’verdha,
Kaherë Muji luftën e ka nisë
Edhe Mujin shkjetë ta kanë pre.
Halla, në kambë Halili asht çue
E në shpinë gjogut i ka ra,

15 Në Lugje të verdha trimi kenka ra,
E ka ngrehë luftën e po lufton,
Treqind shkjeve rrethin jau ka qitë,
Treqind shkje djali i ka pre,
Gjogu not në gjak po i shkon.

20 Pak ma andejna kur â shkue,
Asht ndeshë në Zadranin e Tetovës.
Qai Zadrani Halilit po i thotë:
- Dredh, Halil, zoti të vraftë,
Dy kushrij në ket luftë qi i ke pre.

25 Halili Zadranit po i thotë:
- Ma ke pre Gjeto Basho Mujin.
Në të madhin zot be i ka ba,
Se”në Lugje t’verdha Muji sod s’â kenë.”
Prapu Halil, ma kndej mos hajde,

30 E kam pushkën habertare,
Shtrembët ta mbaj, Halil, ndrejtë të bjen!
Hiç Halili gjogun s’e ka ndalë.
E ka dredhë pushkën habertare,
Në qafë të sylahit Halilit po i bjen,

35 Dekun në tokë djali kenka ra.
Prit çka ban Zadrani i Tetovës!
Ja ka vndue nji rubë të bardhë,
Nën nji hije djalin ma ka qitë,
Ja ka vu tu kambët e tu kryet,

40 E ka marrë vajin e po bërtet:
- Mjeri un, mjeri, Sokole Halili!
Zot, ku i pshtoj Gjeto Basho Mujit?
Tu shokët Muji kenka ra.
Prit çka i thotë Arnaut Osmani,

45 Inatçuer Mujin e ki’ pasë:



- Ku je, Muj, zoti të vraftë,
Se kaherë Halili në Lugje t’verdha â ra.
Në Lugje t’verdha Muji â ra,
Gjogu not për gjak po i shkon,

50 Me Halilin Muji asht ndeshë.
- Hajt, Halil, zoti të vraftë,
Zanat të keq, bir, më ke msue,
Tanë ket luftë gjumi për me t’marrë.
Ja ka çue dorën në krahnuer,

55 Rrash me gjak dora iu ka mbushë.
Ma ka vu turbinë në sy,
Mirë po e sheh Zadran e Tetovës,
Ja ka lshue nji za fort t’idhtë:
- Kollaj, thotë, me fmi me luftue,

60 Prit ‘i herë Gjeto Basho Mujin!
Tim e mjegull gjogun e ka ba,
Ngjet Zadranit Muji iu ka avitë.
Prit shka i thotë Zadrani i Tetovës!
- Prapu, Muj, bre zoti të vraftë,

65 Se Halilin çartë nuk ta kam.
- Pasha ‘i zot, Zadran, qi më ka dhanë,
Kurr për të gjallë un ty nuk t’lshoj.
- Pasha ‘i zot, Muj, qi më ka dhanë,
Ti ma kndejna, Muj, për me m’ardhë,

70 E kam pushkën, Muj, habertare,
Shtrembët ta mbaj e ndrejtë të bjen.
Hiç Muja gjogun s’e ka ndalë.
E ka dredhë pushkën habertare, 
Në qafë të sylahit Mujos i ka ra,

75 Hiç Muji prej gjogut nuk rrxohet.
E ka dredhë Muji pushkën habertare
Në qafë të sylahit, tha, Muja i ka ra,
Të dy gjallë aty kenkan mbetë,
Të dy fytas qaty kenkan kapë.

80 Janë kapë tri dit e tri net.
Rrezik Muja e ki’ pasë,
Zadrani Mujin e ka rrxue
Edhe Muja Zadranit po i thotë:
- Tri fjalë turçe a po m’len me i thanë?

85 - Fol shka t’duesh, Gjeto Basho Muja!
Zanave në shkamb Muja m’u ka britë:
- Ju ku jeni të lumet e natës,
Qi probatesha juve u ko’ pa’ xanë,
Gjithë tu të bij ma ngusht e ma

90 Edhe ndimë kini me m’dhane,
Se Zadrani shpirtin po ma merr?
Tha, i ka britë zana prej shkambit:
- Shtjere dorën në xhep të dollamës,
Se aty gjen thikën e helmatisun!



95 Sall në bri Zadranit t’ja vndosh,
Se edhe shpirti Zadranin e lshon,
Ma ka shti dorën në xhep,
Ma ka gjetë thikën e helmatisun
E në bri Zadranit ja vndon.

100 Përmbi Mujin shpirtin po e lshon.
Tha, nuk po mund Muji me e rrotullue,
Sa burrë i madh qi ki’ qillue!
Zanave Muja në shkamb u ka britë:
- Zadranin, zanë, e kam mbytë,

105 Po nuk po muj me e rrotullue
E nën te shpirti po më lshon.
Tri zanët fluturim janë çue
E Zadranin e kanë rrotullue.
Ma merr Muji Zadranin e ma çilë,

110 Tre gjarpij në bark ja ka gjetë,
Dy in kanë fjetë e nji veç çue.
- Mjeri, mjeri, Muja tek ka ba,
Ta kish dijtë, se ksi burri je
E Halilin ty ta kishe falë,

115 Kim sundue turk edhe kaurr.
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