
Muji mbas deket

Kur ish kanë Muji me Halilin,
N’Bjeshkë të nalta trimat kenkan dalë,
Dhimbtë e madhe Mujit ja ka ngjitë.
Edhe Muji Halilit te i ka thanë:

 5 - Dhimbtë e madhe, vlla, ma ka ngjitë,
Nuk po muj n’kambë me qindrue,
Por qe jetë, Halil, due me ndrrue
E t’ma mbarojsh nji vorr të gjanë.
Në vorr mue si t’më shtish

10 E në shpi, kur t’bajsh me kthye,
Se â dekë Muji kuj mos i difto,
Se, me ndie Krajlija se un jam dekë,
Aty vendin ty nuk ta lanë.
Qaty jetë Muji paska ndrrue

15 E në vorr Halili te e ka shti
E n’shpi djali kenka shkue.
Na janë mbushë shtatë dit e net,
Kanë kalue e janë ba shtatë vjet,
Kush për Mujin gja nuk ka dijtë.

20 Por Halilin, kur p’e pvetin,
Thotë: Ka dalë ndër miq me shetitë!
I â bjerrë, tha, pahi agve të rij,
S’ndihet kush ma për trimni!
Kanë nisë shkjetë me çue krye!

25 Tha, deri zana po pëvetë:
- Si nuk shkojmë Mujin me e gjetë?
Qe shtatë vjet qi s’e kem’ pa
Edhe ndore s’i kem’ dhanë.
Kishte dalë nji baloz prej deti

30 E te krajli kenka shkue
Edhe krajlit balozi i ka thanë:
- Sa kopil Muji kenka kanë,
Qi n’bjeshkë t’nalta qi ka dekë
E Halilin e ka porositë,

35 Qi”kurrkuj mos me i kallxue!”
Due me dalë vorrin me ja lypë.
N’bjeshkë të nalta balozi ka hipë,
Paska ndejë tri dit e tri net,
Ja ka lypë vorrin, ja ka gjetë,

40 E ka nxjerrë nji hu të gjatë,
T’gjithë me rend vorrin tuj ja rrahë:
- Çou, more turk, n’mejdan me m’dalë,
Ndo ta çarti fenë e Muhametit,
Ndo t’i nxjerri eshtnat prej vorrit!

45 Ka marrë Muji për m’u çue,
S’p’e lanë drrasat n’kambë m’u çue,



Por m’ka ndie nji qyqe tuj këndue:
- Amanet, qyqes te i ka thanë,
Shko e m’i thuej Sokole Halilit:

50 “Ka dalë nji baloz prej detit,
Ma ka lypë vorrin, ma ka gjetë,
Gjith me hu vorrin tue ma rrehë,
M’thotë: Çou, turk, n’mejdan me m’dalë,
Ndo t’i xjerri eshtnat prej vorrit,

55 Ndo ta çarti fenë e Muhametit.”
Fluturim, tha, qyqja kenka çue,
N’bahçe Halilit m’i ka shkue.
Ka marrë pushkën Halili për me e gjue,
Atherë qyqja te i ka thanë:

60 - Mo’ ti, djalë, mue për me m’gjue,
Se mue Muji më ka çue,
Nji fjalë t’keqe me t’diftue,
Se i ka dalë nji baloz prej detit
Edhe vorrin me hu â tue ja rrehë.

65 Sa mirë Halili qyqen ma ka ndigjue!
Shpejt e shpejt n’shpinë gjogut i ka ra,
Tim e mjegull gjogun ma ka ba
E te vorri Mujos m’i ka shkue.
Shpatë në qafë balozit m’i ka ra,

70 Kryet në tokë balozit ja ka qitë
Edhe Mujës vorrin ja ka zblue.
Kambëkryq Mujin ma ka gjetë...!
Mujin zanat e kin pa’ çue,
Se fort nakël in kanë ba,

75 Qysh në vorr kreshniku m’u kalbë.
Dorën Mujit Halili ja ka dhanë
E prej vorrit Mujin ma ka qitë
E m’gjog t’vet Mujin ma ka hipë,
Shndosh e mirë n’Jutbinë me te ka ra,

80 Shum trimni bashkë prap qi i kanë ba!
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