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BETIMÎ MI FLAMUR
I d e i l i îlamurit të përbashkuar
aVle një dëshirë, e nj ■ qëlîim,
Të gjith atij dyke betuar
' Të lidhim besë për shpëtim.
Nga lutta veç aj/ largDhet
Që është Iindur tradhëtor
Kush është burrë nuku frikohet*
Po vdes si një d'üslimor.

Në dorë arrnët do t’ i mbajmë,
Të mprojm atdhenë ne çdo kënt,
Të drejtat tona ne s’ i ndajmë,

Armikët s’ kanë këtu vënt.
. Se Zoti vetë tha me gojë,

Që kombet shuhen përmbi dhe,
Po Shqipëria do ronjë ,
Për të, për të lëftojmë n e .
O Flamur, flamur shenj’ e shenjtë
Te ty betohemi këtu,
Për Shqipërin’ atdhen’ e shtrenjtë
Për nder edhe lavdimn’ e tu.
Trim burrë quhet dhe nderohet
Atdheut kush i-u be theror;
Për jet’ ay do të kujtohet
Mi dhet mi dhet si . një shënjtor.
Asdreiv

-

4-

PËR MËMËDHENË
'(Kënga e kiyeflgritësvet Shqiptarë).

Për mëmëdhenë, për mëmëdhenë
Vraponi burra, se s’ ka .me prit!
Të vdesim sot ne me besa besë
Pran flamurit të kuq q’ ungrit!
Pranë flamurit, pranë flamurit
Me shpatë çveshur shqipëtarisht,
Për dhen’ e Babës edbe të Burit
Kemi me vdekur sot burrërisht.
Tym edhe flakë, ujë të valë
Baba Tomorrì nxjer e buçet,
Të gjithë trimât atje me dalë,
Se dita erdhi koha më s’ prêt!
E Drini plaku me oshëtima
Mbi Shqipërinë valët po derth;
Tosk’ edhe Gegë, si vetëtima
Armikut bini, se dita erth!
Ejani burra malit përpjetë
Dyke betuar vdekj’ a liri;
Se s’ ka m’ e ëmblë në këtë jetë,
Kur vdes Shqiptari për Shqipëri!

-
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Shpatat gatitni é të pëiz jmë
Armikn’ e egër nga mëmëdheu,
"Se afroj dita, që V i dëfteimë,
Që kemi lerë nga Skënderbeul
Vdekje viilezër, ne të kërkôjmë
Se sa një jetë në robën
Më mir një elite neve t ro m'i
Po zgjedhjen shkandur e në liri
Poshtë robrija! Poslit’ errëslra
Që po përdorin armikët sot!
Njëri me kisha tjatri xhamira;
Jemi vëllezër, s’ na ndajnë doti .

M. Grameno

Uratë

për tiri

Mer uratën, bir prej meje,
Edhe armët i gatit,
Se erth dita e shënuar,
Dolli yllj e na n rit.
Është ylli i lirisë,
le të tjerët nuku ngjet;
Shqipërija kaqë shumë
'ëtë yll që po e prêt.

Djemt’ e saj le f a dëftëjnë,
Kysh mban emër Shqipëiar,
Që s’ ka kurrë me duruar
T a urdhronjë një barbar.
Vdekje, djema, të kërkoni
Për të shënjtënë liri.
Se roseti por se e doni
Nënë zgjedh’ e robëri?
Rojtja pa nder është vdekje^
Po një vdekj’ e pa mbuluar
E kur vdes për mëmëdhenë
Je i gjair i pa harruar.
Të gëzuar atëhere,
Kur për juve do të msojnë,
Që për mëmëdhen, u-vratë
Me këngë dof u mbulojnë.
E do shkruajnë mi var
Që ju vdiqtë për lirinë
Pranë flamurit të kuq
E nderuat Shqipërinë.
A të kthyerë nga lufta
Burrërisht, ose plagosur,
Nënat tuaj me gas shume
U kanë për të qafosur.

—
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E kurora trëndafilta
Për mi krye do t' u ngjeshin,
Edhe emrat dot' u rojnë,
Kurrë, kurrë do mos vdesin.
Andaj, bir, pa ndarë dua
Per mi armët të betosh.
<Që i vdekur, a i gjallë
Kthe nashti të më nderoshi
Si
Mori
«Per
Tha,

i dha tirateti djalit,
armët e betoj
lirin' e Shqipërisë,
do vdes„ e fluturoj.
M. Grameno

Lamtumir ë
*Lamtumir, ju le shëndenë,
S* ardhi dita që të shkonj,
Për liri për mëmëdhenë
Me gas vete té luftonj.
Për lirinë për lirinë
Me gëzim kam un me vdekur
Më s’ duronj dot robërinë
Se mjaft zemra m’ është djegur.

-
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Pushka m* është mëm' e dashUr
Edhe shpata e çkëlqyer, f
Ati im këto ka pasur,'
Me gjak të armikut lyer.
Shtëpi kam gupën e.dhirët,
Malet pyjet ku jetonj,
Dyke pritur naf e ditë
Armikun t’ a copëtonj.
Se re dbora, shiu, e breshri > •
Kéjo rojtje s’ më tmeron
Se ëshf e ëmbël si sheqeii
Kush për Shqipëri lufton.
Vdekja kurrë s’ më tremp mua
Si çdo tjatërë njeri
Se vdekjen e kemi hua
Po lum kush v ies për liri.
\ .
M.A

LUTJE
Qyqe qyqe bukuroshe,
Që shetit qoshe mi qoshe
Kur të vesh edhe sivjet,.
Ç°h të fala me shëndet.

—*9 —

Çoj të fala Shqipërisë
Nga një bir i aratisë.
Edhe thuaj, që në rropj,
Për ty vetëm : dëshëronj.
Dëshëronj ditë, e. natë.
Se atë kam mëm' e atë;
Tek ajo -qan zemra t’ ime
Se më riti me thërinie.
Atje njojta dashurmë
Edhe shkojta foshnjëritië,
Atje kam gjyshritë t' im,
Që derth lotë pa pushitn.
Kur të v e sh /ti qyqe thuaj,
Që këtu jam një i huaj
‘ Zemra m’ është përvëluar
Për vëndin e shënjtëruair.
P o shprenj fort te Perëndija
. Të mbush dëshirat e mija,
Të*bënj krah e fluturonj
E mi breg ua të qëndronj.
Edhe atje dyke lefiuar
Të mbyll syt i gëzuar,

'
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Që vdiqa për Shqipërinë
Duke dhën’ asaj lirinë,
M.
4

Këng’ e Gjergj Kastriotit
Tërë Gegëria, se ç* po qanë me lot;
Ojergji Kastrioti na ka vdekur sotî
Atdhe,<o i dashur atdhe!
Eja më vajto, se mua më s’ më kel
Tërë burrat, se ç’ po qajnë me lot:
Gjergji Kastrioti na ka vdekur sot!
Atdhe, o i dashur, etj.
Tërë trimât sot jan’ në zi kah mbajn:
Gjergj Kastriotin me lot po e qaja
Atdhe, o i dashur, etj.
91
Tërë Shqipëria u-mbioth si një xhan#
Gjegji Kastrioti dolli ne mejdan!
Atdhe, o i dashur atdhe
Eja të më ndjeksh, se mua sot më
Tërë djemuria sot në luftë po nget,
Gjergji Kastrioti sot në Lesh po i ptel.
Atdhe, o i dashur, etj.
Epoptdh*

-
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S’ paska si Shqipëria!
Kur ika lashë Shqipërinë;
,Kur Iashë prapa Korçënë;
Ata male, atë lendine,
Ku humbet njeriu mëndjenë,
Kur zunë pyllet mfshiheshin
Dhe zoqtë më s' dëgjoheshin,
Atëhere lotët më ranë.
Dhe sy e zemër të dy qanë.
Qani, qani . o syt e mja,
Se f paska si Sqipëriai
f
Pashë Morene, Italinë;
Shètita Franc’ e Gjermaninë;
ita tërë Builgarinë,
s’ pashë nonjë bukurië
i tër’ këto gjeta mburim
i Çardhakut s’ ka rëfim. A
ita fushën të Rusisë;
Rumanisë, të Sërbisë;
>hë malet t* Helveti$ë,
o s' paska si të Lhqipt'risë!
L Logori.

-

12-

Mëm ë d he u
Mëmëdheu im i dashur,
T ë fala nga lark dërgonj:
Për ty qanj, për ty përpiqem
Dhe nga zemra dëshëronj.
Oh, oh moj Perëndi,
Le të të vinjë keq!|
Gjer kur në robëri
Rombi ynë po heq
Nga gjiri yt un se ç’ undashë
Dhe se ç’ ardha në mërgim!
J huaj në vent të huaj,
Nga malli më zu lëngim,
Nga një balte dhe ne
Niik na gatove ti,
1
Për se të jemi robër 1
Të mos kemi liri?
1
Zotit të vërtet i falem
Ndë ukthefsha përsëri,
Të të gjenj zonjë të madhe v
Si ç’ ishnje moj Shqipëri. 1
Përpiquni dhe vetë,
V
Pa dhe un t’ u ndihf f
Mos thoni dyke ndenjur,
Shpëtona Perëndiî

-
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Se ç’ m’ usos durimi, nënëï
Lotte po më vene det!
Me s* e mbanj dot ngashërimnë~
Nëno, mbeçë me shëndet!
Mos e pandeh, moj nenë*
Se une këtu më do rril
Po me pushkë në dore
Do dal në Shqipëri.
Nëna jonë nënë zgjedhë
Se ç’ po heq ç’ po psherëtin;
Neve shoqi-shoqit themi,
Ti je turk, un jam elin.
Botënë e liruam,
1 dham edhe liri,
Po nënën tën, o shokë,
E kemi në robëri.
L» V. Laskua
SS

Shtim:

æ æ
Qani qani o syt* e mia,
Se s’ paska si Shqipërial
O Shqipëri, o Shqipëri!
O burra djem, përpiquni.
E popullit
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F A T I
Prei mëmës më ke mërguar,
Fat’ i zi edlie mallkuar,
Ni vint t’ huaj që të rronj,
Mëmëdhen t’ a disliironj,
Mëmëdhen t’ a dëshëroni.

Nga të dashurit më ndave,
Shphtin zemtenè m’ i thave,
Se të vogël me ke ngritur,
Prej vendit qé kisha lindi r.
Nga do kthehem e vërtitem
Me të huaj vetëm piqem,
Njeri s’ vjen të më pushtonj'i
E zemrën të m* a gëzonjë.
Kur kujtonj o Mëmëdhenë,
Lotit çurkë mua më venë,
Duîir ngre, mi qell vështronj,
Edhe fatin e mallkonj.
Miq të dâshur më dëgjoni
Mëmëdheut mos u mërgoni,
Që të roni të gëtuar
E kurrë të dëshëruar!

-
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Ajy që mërgimin mori
E mallëkon atë q’ e nxori,
Sa te ronjë u xvaroftë
Në skëter’ u përvëloftë!
O ML
U dhta ri
(Mbas kângës: Zieh hinaus).

Jasht po dal për pa agu
Ah i zi udhtimil
Vendit t’ im me j’ u-largu
Sa i vështir mërgimit
Jasht po dal larg Shqyptaris,
Larg ndër dhena t h'uja
E me mali ti go) shtëpis
Lamtumirin thuja:
Lamtumir me) dashtna shpi.
Ku dashtnin* e ndjeva;
Fush1 e male bukuri,
Vent i im ku levai
Dita erdhi sot m’ u da,
Lamtumir ]u ara)
Kush e din a kam m’ )• u pa,.
V gzohem si përpara.
Sakoli

-
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Un.ushtar do vete
Unë ushtar do vets
Për ndihmën e mëmëdheut,
Me shpafën në dorë,
S’ i madhi Skëndtrbeu.
Të le shëndenë, •
Se .un do ;shkonj:
Në luft do vete,
Për ty du luftonj.
Ja tek të le flamurë
Për t’ iminë kujtim,
Dhe n’ mos u kthefsha prapë,
Atë fa kesh-për gëziml
Ti Zotit fali-u,
Të përparonj,
Të.kthehem prapë,
Tÿ të të gëzonj!
Ti mos ki keq moj nënë,
Se un këtu më s’ rri,
Po me pushkën’ në dorë
Mu në Shqipëri co v:.
Të le shéndëne, etj.
Ti Zotit faïi-ii etj.
*
E popi Uit,

-1 7

I burgo«uri
O Zot i math që në qell rri,
Perse me kreve mi dhet njeri?
Sa vuanj unë nuku vështron?
Të shtrëmbrën, Zot, qysh e duron?
Mbyllur i mjeri nat’ edhe dite
Në errësirë edhe pa dritë
Djelli as hëna nukë më vështrojnë,
Përveç se muret që me rrethojnë.
Nga afërija më kanë ndarë,
Sytë së qari më janë tharë,
Për një të drejtë që ti e di,
Kur kreve botën, o PerëndL
Si kreve dhenë e mbolle bar,
Më bëre mua për Shqipëtar,
Që i limar une të rronj,
J o dhe gjuhën t’ a dëshëronj
Andaj, o Zot një i vërtetë,
Të lutem, eja më bëj ië drejtë,
Edhe na burgu ti më Uro,
T ë shtrëmbrën Zot, mos e duro.
G,

-
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Mbret i fuqivet
0 Zot, Ti Fuqimath.
Ndihna sl gjer tashi
Të lutemi;
Lavdi të t’ apëmë
Me gjithë zëmërë:
Për dashurimnë t’ ënt
Që shohëmë.
0 Zoti yn tashi.
Eja sot përsëri
Të lutemi;
Fuqi Ti na dërgo,
Ndihmë të jet’ ajo.
Se shpresa jonë është
Vetëm në Ty.
0 Zot, Ti fuqimath
Bekona ne tani
Të lutemi;
0 Perëndi na ep
Ojithë të miratë.
Të kemi mali të math
Për mëmëdhe!
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O Zot, ti na bekoî
Nën krahun tént na shko
Të gjithé ne!
Ne do betoheiìv.;
Té gjith për Peréndi,
edhe do vdesimé
Pér Shqipéri
Gjakun do derdhimé
Për mém'édhethiné
Té gjithé tok.
Lavdi do t’ apimé
Me gjithé zëmërë,
Pér dashurimaé Tént,
Qé shohémé
E popullit

Në Mashkullorë
Atje n* at vent té lantun
Me gjak arbnorit t* dlir,
Atje nji djal àsht vramuh,
Atje mbet nji i Hi*.

-
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Atje n at vent barban
E njofti m ir djelmnin!
Atje rëfej Shqyptari,
Sa strejt e bien lirin.

■

Atje shqypja luftovi
Trimnisht me zoqt e vet;
Atje nji zâ ushtovi:
Në zjarm, se nji na mbçT
t!
Aj vent p u k do f harrohet!
I gjall do t’ jen për ne!
Mbas tashit do t’ emnohet:
Nji çerdh’ e shqypes s' re.
Sakeli

Shkronjat t ’ ona
Që kur dolli shkronja jonë,
Të pake njerës mësojnë;
Të shumët hiqen më n f anë,
Thonë jemi grekemanë.
Punënë të kott’ e kanë,
Që s’ duan vëlazërinë!
Të huajt duan të mbajnë,
T a mohojnë ShqipërinëL

Shqipë/ija dot’ ndërtohet,
Shumë dote zbukurohet;
Me shumë gjerra të mira,
Me mejtep’ t me skolirai
S’ duam shkronjat me greqisht
As s’ ì duam me tyrqisht
Tër’ Evropa llatinisht,
Dhe Shqipëtari llatinisht
1. Jlia

Vdekja e Skënderbeut
Nga na vjen tinë
triyn o kapedan?
Vinj nga ushtërija,
Nga mali Balkan.
A e njeh tinë
Trim o kapedan
Mbten’ e Shqipërisë,
Skënderben me nam?
Un e njoh fort mire*
Bashk’ jemi përpjekur
Dhe për Shqipërinë
Tiim’ i mir ka vdekurl
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Armiknë ç \e hëngri!
Në këmbë s’ e la!
Gjer në buz të varit
Skënderbeu s’ j u nda,
t

_ _ _ _ _

E P°PulUt

? ’ l :

Shqipëtarëve
Mblithni mëntë o vëllezër
Dhe mejtohi ju tani
. Se afrori dita e zèzë
Do të rinë me duar në gji
Mos losni si çilimia
Me kishë e me xhamia
Është turp nga njerëzia
Kur s' u ka gjuha liri.
Nuk shikoni gjithë botën
Që përpiqen për atdhe
Dhe ju sot humbisni kohën
Kini rënë pas për fee.
Nuk* jan* jetât e qëmotçme
Që përpiqeshin gjiïh për fe,
Po janë jetât e të sotme
Që përpiqen për atdhe.
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Edhe
Nuk ja
Po sot
Ngaj e

fenë munt t’a doni
u ndalon njeri,
lipset të shpëtoni
shkreta robëri

Andaj feja juja sot
S’ është as kîsh’ as xhami
Në s* doni të jini rop
Është mema Shqipëri.
Si të fitojmë lirinë
Të shikojmë kishën e xhaminë
Në ka kisha një kambanë
Vari një qint anë e mbanë
Në pshat në kini një xhami
Ngrini dhe njëzet’ e tri
Po feja jonë tanì
Është mëma Shqipëri.
P. Dbisnîtrl

,

,
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Alfabeti shqip
Sot ësht dita,. Shqipëtarë,
Alfabetin t’ on t’ a mprojmë;
Shpejt o burrani!
L
Shkronjat V' ona jan’ të art^i,
Këto duamë, .
.
Shqipëri, atdhe i dashur!
Ne s’ të lemë ty të varfër,
Shkronjat t’ on’ i kemi për të mprojtur
Me gjith shpirt shqipëtarisht.
Armikët,,o Shqipëtarë
Po përpiqenë
Shkronjat turçe dhe gërqishte
Të na apënë;
Le t’ i mbajn’ ata për vetëhe,
Kemi t’ onatë.
Shqipëri, atdhe i dashur etj.
Ata duan, Shqipëtarë,
Ndarjenë t’ onë,
Këte punë shum k hi dit
E treguanë.
Ngrihuni pra t’ u tregoni
Se ju s’ i ndroni!
Shqipëri, atdhe i dashur, etj.

P. Qirlas
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Dît urij a
O vëllezër, Shqipëtarë^ f
Lidhuni ndë dashuri;
Erdhi koha e mësimit
Të fitojmë dituri.
Mos mënoni, mos mënorii,
Punën f uaj mos harrorii;
Epni sot me dorë plot,
Në mos mbjellçi s’ korrni dot.
Ò vëllezër, pa dëgjoni
Kohën mos humbasim sot! ^
Dituri ndë mos fitofshim,
Puoa jonë vete kot.
Mos mënoni, mos mënoni etj.
Rrok mësimnë mos e lerë,
Ruaje se të larton;
Miiësi ka për të sjellë,
Edhe jetën t’ a gëzon.
Mos mënoni, mos mënoni, etj.
Dituriî sa fjar e bukur!
Lum ajy, që e fiton;
Me çdo pun’ e me çdo fjalë,
Mëmëdhenë e nderon.
Mos mënoni, mos mënoni, etj.
Gj. D. Qirias

-
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Detêtar!
Detëtar, o trim i ndjerë,
Nga-e lundrën drejt për drejt,
Që V arrijmë sa më shpejt
Nd' atë vënt ku un jam lerë!
Syri lotë më pikon
Ësht mjaft kohë lark që jani;
Veç në ty un shpresë kam
Të gjenj paqen q’ më mungon!
Detëtar, o djaP i mbarë
Mos vono të qofsha fai'
Nga-e lundrën që të dal’
Atje tek jeshe tnë parë!
Deti sado q' ësht i gjërë
Bashk' me ty nuk' më tmeron,
Ti trim je e më shpëton
Dhe për këtë ti je bërë!
Haj! o burra detëtarë!
Sa m' pëlqen, sa më gëzon,
Kur shket lundra, kur flutron
E më shtyn ku un kam zjarë!
A sdren

-2 7
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Të gjithë ne o djema
Të §;jithë ne o djema
Të apim dorënë,
Dhe neve jemi shokë
Me bes* e dashuri!
Eja mblidhuni këtu (tri herë)
Bashkë me ne!
A

Të gjithë ne o shokë
Të apim fjalënël
Për të mjerën nënën t’dnë
Të bëjmë mirësi !
Eja mblidhuni këtu (tri herë)
Bashkë me ne!
Se fjala f onë është
Lin. për Shqipëri;
Ahere flamuri t’ onë
Shkëlqen e mbretëron.
Eja* mblidhuni këtu (tri herë)
Bashkë me ne!
Spiro 1. T asi
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Dëshërim’ i M ëm ëdheut
Dua mengjezet e Majit
Kur këndon bilbil’ i bukur,
Kur fryn erëza e malit,
Dhe qarku ëshf i ckuqur.

4Q

Dua luletë të ftishës,
Në mëngjes kur jan ine vesë,
Doçkat e bardha të çupës
Që vele me vrap t’ i prese,
Dua flutrën krahësiikruar
'Qê bar mi bar, Iule mi Iule,
Shëtit dyke fiuturuar
Dhe ju pi vesën e lyre.
Dua natënë ndë verë
Kur ndritin yjtë e ai të
Kur fryn Zefiri me erë,
Dhe çdëfrenj zenirën e zjartë.
i
,
Zoqtë q’ ëmbël ligjirojnë
Ndë lisat mbushur me fletë.
Oh! sa gas mua më bëjnë,
Për atë Zotn’ e vërtetë.

'

0
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Po nga gjith’ ato raë parë
Dua më shumë Shqipërinë,
Dua të vej’ ajo e mbarë,
Dhe për jet të ket lirinë.
Th. Avramf
HYMNI M BRETNOR.
. Ardhi koha e bekuar
Për Shqipëri të lëftojmë
Mbretnë t* onë t* a nderojmë
Dhe të vdesim të gëzuar.
O burra s ’duhet kursyer
As gjaku as rrojtja jonë
Port’ e qiellit duhet thyer
T’ i vemë fronin mbretit t* onë
Edhe nanat po na thonë
Përpiquni për Shqipërinë
Për nder e saj për lirinë
Vdisni dhe për mbretin tonë.
O burra s’duhet kursyer
As gjaku as rrojtja jonë
Port’ e qiellit duhet thyer
T* i vemë fronin mbretit tonë
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Per liri për mbretin tonë
Tërë botën f a çuditim
Dhe për dite duhet t’ i ngjitim
Një vitere në kuronë.
0 buna. etj.
______

L. Logori

Më thëret nderi
Më thërret nderi të pregatitem
Që për në luftë me vrrp të shkonj,
Nat edhe dite do të përpiqcm;
Sa të jem gjalië me nder të f onj.
Pa më jep lejën o mëma ime,
Se mua nderi po më kërkon;
Se mjaft umbusha me hidhërime:
Sa të jem gjalië me nder të ronj.
Pa më jep armët o meni’ e dashur,
Se kërcet pushka topi gjimon;
Si ndodhem unë të kisha plasur:
Sa të jem gjalië me nder të ronj.
Se ngriti krye gjith Shqipëria
Dhe as një orë s* dua të ronj;
U mblodhë gjithë si mizëria;
Sa te jem gjalië me nder të ronj.
E Populiit

31

-

Ditt' e djalërisë
Ditt’ e djalërisë jan për të kujtuar,
Kohën’ kur e shkonim gjith me gëzim,
Lodrat’ e pa fajme s’ jan për të haruar
Zemrat f ona plot me ddrim.
Pyj të dëndur fush’ të gjera
Edhe sot un’ s’munt t’i haronj, t’i haronj;
Mal’ e shpes, të gjitha bashkë, t
Prap nga zemra i dëshëronj.
Jet’ e djalërisë, e së lumtërisë,
Ah! që s* u-haronj dot un sa të rronj.
Ku je ti, o kohë, koh* e bukurisë!
Pse kështu W krah' fluturon?
Pyj tëNdëndur. . . . . . . .
Oh kjo jet* e shkuaf’ ëshf për f dëshëruar,
Po si lui’ e verës kur lulëzon.
Emr* i Zotit t’ ënë qoft* i-lavdëruar,
Se edhe tashi na gëzon.
Pyj të dëndur............ ..
O]. D. QirUt
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Mail’ i Sqypnis
(Mbas kângës: Montagnes et Pyrénées)..

O male f Shqvptaris,
Un ju shpesh u kujtoj!
Ju vende t* fminis,
Un kurr s’ do f j’ u harroj!
Gjithmon veç ju ne kujtim
Un kam m’ j’ u pas me mallëngjinu
Male f Shqypnis, male t’ Shqypnisî
Vent i fminis, vent i fminisî
Ku un kam le, ku un kam le
0 i bukri vent atdhe!
0 fusha f vendit f im!
0 prozhme vesh në blerî
Un ju në kujtim
Kam për t’ j’ u pas për her
Nonse mërgumun un jam,
Gjithmon në zemër ju u kam.
O vent i Shqypnis, o vent i Shqypnis!
Vent i fminis, vent i fminisî
Ku un kam le, ku un kam le
Lam f mir ti o atdhe!
Sakoli
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Gjuha' prindore
Gjuhëze, o mëmë gjuhëzë
Hëmbël si mjaîtë Shqipërizë,
Lum kush ay që e nderon
Edhe kudo q* e lartëson
Kur e fjaion vjen si mjaltë
Dhe kur dëgjon vjen si bandë
Zemra sakaq gëzohetë
Se prej botës nderolietë
Burra dlie gra përpiquni
Dhe në mësim gatituui
Lutu dhe lartëso shqipjen
Se at’ here iartëson vehten
M. Bellkamenl

Marsh ushtëror
Veshur zyrtar i hijeshëm
Dhe qeveris i bindëshim
Hutën më krah, çap kuximtar
Si Shipëtar
jam nji ushtar

*
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Plumbi s më lot topi s më trëmb
Por i pa tundur si një shkëmb
Pa frikësuarë luftohj
Dhe kërkonj
Atdîie të shpëtonj
Luftoj si trini dhe kuxir.itar
Si Piro, Skënderbe, Shqiptar
Për nder edhe të mprojturit
E fiamurit
Shqipëtarit

'

M. Belkamenî

Kënga e shoqSrisë Vëllazërija
[Pas këngës: Wie ein stolzer

Adler].

Sot gjitft djalërija
Ç është kah po prêt?
Sot vëllazërija
Ne po na thëret:
Shpejt, o djalëri
Dita ka harri!
Ne vëllezër jemi,
Ne askush s’ na lot,
Gjith një gjuhë kemi,
S’ munt t’ na ndajnë dot.
Shpejt, o djalëri
Dita ka harri!
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Vllezër qem e jemi
S’ kemi* për t’ u ndar:
Bes’ e fe ne kemi
kombin Shqipëtar!
Shpejt, o djalëri
Dita ka harril
Djem të Gegërisë,
Lidhni-u io k me ne!
Djem të Toskërisë,
Eni bëni be!
Shpejt, o djalëri
Dita ka hârri!
Tjatër nuk u duam
Bes 9 e dashuri
Gjithë u betuam
Rrofsh vëllezërii
Rrofsh o djalëri,
Lule për Shqipëri.
Sakoli
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Sa të rotijë gjltliësija*
Sa të ronjë gjuhësija
Sa të ronjë gjithë dheu,
Do të ronjë Shqipërija
Edhe emr' i mëmëdheut!
Meno ty të le shëndenë
Se shoknia po më preti
Falmë nano pak bekimnë
Se trumpeta po thërret.
Se detyi* e djalërisë
Është lufta për atdhe,
Për nderë'të Shqipërisë
Dëshnilnvtar vete të vdesl

« |

— E pópulllt

Çoha Shqipttîôî
Çehu Shqipnië e inos u-ban horre
Hajt në Kosovë rae ushtrië
Bmd ju Shqiptarë ore
gjitli Europa na shiqon
Zgjith Shqiptar fia murin
Tash në luit buria na thrrèt
Me derth gjakufi për vend tott$
Pushka po na prêt.
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Me tagan me bute në doré
Per me bâmun luft arbnorë
Bini ju Shqiptarë ore
Me marr gjakun e V parvet tonë
Zgjith Shqiptar flamurin etj*
Lamtumir o rob’ e fmijë*
Lamtumir oj Shqiptarië
Tash do f nisem për Serbië
Me marr nderin e kombit tonë.
Zgjith shqiptar flamurin etj.

é

E popullit

Përpjekësi.
Mali turbullohet
Shqipë-tari sot gëzohet.
Ngrihuni o trima
Mun’ si vetëtima
Një, dy, tre
Thërrism tok me ne:
Rroftë, rroftë, rroftë
Shqipëri për Jeté qoftë.
Neve sa te rrejmë
Shqipërinë do të mprojmë
Me hutat në dorë
Gatituni më çdo orë
Një, dy, tre etj.
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Cil quhet Shqipëtcir
Të vdesë dëshmimtar
Të vdesë dyke rnprojtur
Shqipërinë pa mos vojtur.
Një, dy, tre e-j. . . .
M. V. Nikollca*

Kën £ c
Përpara trokllet dauilja
Trumpeta po buçct.
Përpara ngr’diet lutta.
Çapi jonc më shpejt.
Gjithë kush e të lùftonj
Si triin e si aslian,
Ashtu si të vinjë bashkimi.
Kristian me Mysliinan.
Po uîërin b uri a
Po u lërin me vaj
Zuri punon sungjii
Se ardhi vakti saj.
E popullifc
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Marsh Ushtrimi
Gati gati gati për. ushtrim,
Stërniprit e Skënder-beut
Lidhuni rne “Bësa Besë„.
Shërbeni atdheut.
Gatituni o djem
Mproni nderë dhe atdhenë
Burra shqipëtarë
Bmi armikut pa ndjesë.
Armikut barbar
Hidhuni në tym, e flak.
Mos kurseni jetënë.
Lyni shpatat me gjak,
Burra për mi ta.
Mi ta mi ta o burra „për mi ta
Dhe mbani shpatat në dor.
Mos kurseni gjakun për mëmdhe
O burra tok me ne
Mproni nderë dhe atdhen etj.
K. Rodhe.
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Atdtieut
Kurrë neve mes harojmë
Se shqip duhet të mësojmë
Atëdhen 1’ a dashiirojmë
Dhe flamurë f a nderojme
Si Shqiptar fjesht që je lindur
Shqipërisë t’.i jesh bindur
ÂtëdheH etj.
Hiqni dorë ju Skqiptarë
Nga të përditshmet marëzitë
Atëdhen etj.
Ziruni dore pas dope
Kini dashuri malësore
Atëdhen etj.
S’ ndalon feja kombësinë
Pa do f falnjë mirësinë;
Atëdhen etj.
Roff e qoftë Mbret’ i pare
JMbret’ i math i Shqipëtareve;
Atëdhen etj.
M. Belkamenf

■;■. ;

.
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Sqipërîa u-lîrtia
tShqipërià u-lirua
Me ç’ do anë gazi ushton,
Me shqiponjat një paliua
•Pernii flamur po valonî
Shqipëria ü-ïirua
Prej ç’ do vojtje sot shpëton,
Me shiponjat një paliua
Lundërinë po i këndonî
tShqipëria u-ltrua ,
Shqipëtari po feston,
Me shqiponjat një paliua
Sot mi malet po ndriçonî
Shqipëria u-îirua!
Sot kur- hëna perëndon
Me shqiponjat një paliua
Reze f arta po i çonî *
Shqipëria u-lirua
iPërparimi sot afron
Me shiponjat nj) paliua
JCrye-larjë i a tastatoci .1
A.sdrejt

/

%
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Me hov djem
Me hov hithni çapnë
Djmt’ e Toskërisë
Trima me fletë
Shpresë e Shqipërisë
Përpara djem
Trumpeta po thëret
Gatitni detyrën
Atdheu po prêt
Detyra jonë është
Gatitja në ushtërim
Të bindur dhe trima
Të shpejtë si vetëtima
E popullit

F 1a m u r i
Rrofsh ti o flamur
I Shqipërisc
Me gjak të lyer
E plot trimëri
Një dy tri
Rrofsh moj Shqipërî
Urah, urah, urah
O burra për mi ta.

Ja ku të ardhi dita
T ë valosh prap
An’ edhe mbanë
Për mi Shqipërië
Një dy tri etj.
.Me Piron vajte
Kundra Romanëve
Me Skëndërbenë
Për mi Osmanlli.
Një dy tri etj.
E popullit

FLAMURI YNË
Vaio, vaio si të ka hie
Shkrep, po si Djelli vetëti,
Flamini O- shënjë trimërie
Valona sot në Shqipëri!
Pas kaqë kohë tyranie
Pesë qint viet në robëri
Fjamur' O shënjë trimërie,
Valona sot në Shqjpëril
Shpresa, d isliira atdhesie,
Ndjenja të larta, dashuril
Flamur! O shënjë trimërie
T ë presin sot në Shqipërit
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Çeli, o djerat* e Shqipërisë ' .
Çlodhi, dëshm orët e Atdheut*
Se valon flamur' i Liiisë,
Fbmur i kuq i Skënderbeut!
Vaio mbi malet të bekuar
Brigje dhe fusha ti mbulo;
Vaio i mburur, i lëvduarl
Vaio flamur! Vaio, vaio!
Ti që hoqe Skënderbonë
Në luftëra, në mundësi.
Flamur që nipronjc, ti Atdhenë
Ngulu dhe sot në Shqipëri!
Unji më gjuij e 1’ adhurojmë
Shpresa dhe fat*mbarim*mi ty
Dhe BESA—BESËNË betojnrë
Flamurl të vdesim'|ne"për ty!
Rrofsh, o flainur i Shqipërisë
Me nder, gëzim e dashurië,
Flamurî i bukur i Lirisë
VaJona sot në Shqipërië!
Kr. Floql
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Kënga e shoqërisë
„Dëshirë* në Sofje
Që më një të Kollozhegut
Ufillua shoqërija;
Uiillua brënda mu ndë Sofje
Për skoli ndë Shqipëri.
Burra, o burra djema!
Rurra djem, burra djeni, përpiquoi!
N
Koh’e sotm’ o Shqlpëtarë,
Është shumë e pëlqyer;
Është vërtet^humë e pëlqyer!
Mblidhuni niA dashuri.
Burra, o burra djema, etj.
Zot’i math, të qofshim falë,
Që s’na le në errësirë
Po na fale në mest tënë
Një të madhe dashuri!
Burra, o burra d}ema, etj.
S’jerai Grekër, as Bullgarë,
Tyrq, as Serbe nuku ÿemi!
Jemi vetëra Shqipëtarë,
Këië emër nder e kemi.
Burra, ,o burra djema, etj.
E popullit
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O trima luftëtarë!

a

O trima luftëtarë!
O bijt’ e Skënderbeut!
Kërkoni Shqipëtarë
Lirin e mëmëdheut.
Se mjaft në robëri
Voi e mjera Shqipëri!
O djem rërnbeni pushkat
A vdekje, a îirii
Sot lypset me flamurë
Malit të dalimë,
Për mbi shkëmbinj e gurë
Liri të ngjallimë.
Se mjaft në robëri
Voj e mjera, etj.
S’ ju rend o shok k:o jetë?
S’ ju iënd kjo robëri?
Qysh e duroni vetë
Shqiprinë pa liri.
Se mjaft në robëri, etj.
Ju mbetët nënë zgjedhë,
Kur botâ lulëzon;
Po Shqipërin’ e mjerë
Zemra s’ ja u kujton!
Se mjaft në robëri, etj.
Thanas Floqi
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Kushtrimi
(Pas kângës: Va fuori d’ Italia)

Sot ngrihi o burrai
Le f çohet djelmnija!
Sot gjakun si gurra
T ’ a derdhin Shqipnija!
Shpejf djelm fe fJamuri
Me tuba të ngasim,
Se Leka e Burri
Na thrasin sot me vdek!
Ner male vraponi
E ngani ner prital
Anmikun deboni,
Se ardhi sot dita,
Qi jasht na fa qesim
Barbarin prej shpijet!
Si burra të vdesim
Atdhen me e Iiru.
Me shpata të shdesh’na
T a msyjm na anmikun!
T ingulim ner f ndesh’na
N’ trup f tyne çeliku- !
N’ mauzer’ e martina
Armumun t ngasim!
Nër f vetat shkretina
Barbarin fa dëbojm! '
E popullit
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LuT e b u k u r
Lui’ e bukur po si djelli,
Kush të ir,bolli ty këtu?
Më ka mbjeîl im Zot nga qjelli
Për të ndritur ment e tu.
Lum ajy njeri i urte,
Që më sheh e më mbeson Î
Vet vetiu un’ s’ kam mbirë,
Lum ay që kupëton!
I pa besi le të thotë,
Që kam nibirë prej vetiu,
Edhe bukurinë t’ ime
Fisi verbërë e mbiu.
Çd° njeri është i kotë
Që s' njeh krijetar e ti,
Dhe sìîkon jetënë te ze^ë
Pa shpresë gjithë në zil
Mua Zoti më ka mbjellë
Çdo i urt’ e kupëton,
Le të msonje çdo i pjellë
Një ni t il ni, që të iartoni
D. N. Mole.

-
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Roîshin ata në male
Hoîshin, rofshin ata në male,
Që lanë kokënë për mémëdhe
2oti i faite: jetë u dhëntë
<Që na shpëtuan'nga skëtera ne.
Lanë shtëpinë tnuarë malet
Lirinë për të kërkuarë
Hutën në dorë kokën ne torbë
Ne lirin e kërkuamë.
ietnër të fortë, po munsi shkëmbi
Me trimërinë e îituamë
E zeza sterë me keq se korbi
Shqipjen e gjorë e kish shteruarë.
»
Po t’ i gëzonemi këtij moti
Që mëmëdhenë e shpëtuamë,
Thëresin zërrat thoni Turqisë
Ne lirin asaj ja duamë.

/

E Popullit

Por si fleta engjëll i Zotit
Por si fleta engjëll 1 Zotit
Po rreh flamur i Shqipris
Thëret bijt e Kastriotit
M' u mbleth çetat e ushtëris
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Bini Toskë bini Gegë,
Si dy rrufe qi shkojn tu djegëBini Gegë, bini Malsorë
Trima mrendë me dor me dorë„,
Për mes flamurit vet Shqiptari
Kur rrok arm për drejtat e vet,
Atje lufta ndizet zjarri,
Dhe anmiku vete shkret.
Bini Toskë bini Gegë^ etj.
Mi at flamur Perëndia,
Me dor të vet ajy e ka shkrum.
Për Shqiptar do t’ jet Shqipnia;
Kush e prek ajy qoft mailkum.
Bini Toskë bini Gegë, etj.
F. Konica

Ardhi dita.
Ardhi koha, ardhi dita
Iku nata dolli drita;
Ngrihi trima mos përtoni
Këtë kohë t’a shpëtoni.
S* është mjaft sa ju duruat
Edhe tër’ ato që vuat?
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Estate turp per emrin tuaj '
'T è mundohi për te ìiuaj!
Qitni pallën si ju cimi
Edhe kordhën ne e kini,
Me gjìth zemër’ e pa ndjesë
Bini qerit të pa besë!
Mjaft me robën të çjerë
Mproni vatrën, mproni nderé!
Ç ’ mbani diiart si të thata?
Nxirni shata edhe shpata,
Ferrât, gjëmbat i qëroni
Lule të mbijnë në doni.
Për trima ju trima jini
Këtë dhe ju vet’ e dini
Po
dobi ësîit për aidhenë
Kur s’ ësht ashtu si leur ka qënëî
Shqipërinë ju nye doni
Nga kët rezik fa shpëtoni
Kryet ngrihni, zgjedhen shtini
Pastaj lum'uf që të jini.
Në jini ju atettaétarë
Dhe të thjeshtë Shqipëtarë,
Bëni-e ju sot atdhenë
Si ç’ qe nënë Skënderbenë!
Asdren
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Shqipëtar!
Shqipërin* e mori Ttirku
i vu zjar!
Shqipëtar mos ivi po duku
Shqipëtarî
Mjaft punove për të tjerë
o fat keq!
Kujto vëndë tek ke îerë
dhe tek heqî
Të ka bërë Perëndia
luftëtarl
Si s’ të lodhi robëria
Shqipëtar!
Erdhi dita të ngresh kokë
Të kërkosh!
Lirinë; bashkë me shokë
të lëftosh!
Mos bëni si keni bërë
gjer më dje!
Po të luftoni të tërë
për Atdhe!
Pesë qint vjet kemi rruar
me pahir!
Lidhurë nga këmb* e duar
me zinxhirl

-
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Mysliman' e të Krishterë
jemi keq!
Të ngrihemi që të tërë
djem’ e pleqî
Të ngrihemi të dëftojmë
triraëril
Ja të vdesim ja të rrojmë
për liri!
G tnoj Shqipëriz’ e dashur
mëmëdhe!
Të sho me buzë lë plasur,
si më she!
U shkreiove anë mb’ anë
Shqipëri !
Se Shqipëtarëf s’ kanë
dashuri 1
Gjithë djemtë që ke qarë
dhe mban zi!
Për Morenë janë vrarë
për Turqi!
Çvish robat’ e robërisë
mëmëdhel
Vish armët e trimërisë
se ke ne'l
A. Z. Chajap
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Ku jeni |u djeint e Shqipnisë
Sot dita e rnrapme j a nirrîni
N’ daçi ju nderë prej njerzisë
Çohi prej gjuniit e mos flini
Fusli’ e male arrnatosni
Si shqiponja duroni me fletè
Vritni, pritni, le të mushet
Gjaku si date.
Në qafët F onë zgjedh’ e Turqisë
Ka pesqind vjet qi na meniti
A e thot kurrë bes’ e burrnisë
Për nie pëstu e pushk me mos qit
Fush’ e n aie armatosni
Si shqiponja duroni me fletè
Vritni, pritni le te mushet
Cj.iku si d e i}.
Krua o çerdhja e petritit
Tomorr, Sopot ju pleqt e Shqipnis
JVIëlu ju ka reja e harrimit
Të mos e shifni zgjedhën e Turqiës.
Fus 1/ e male armatosni
Si shqiponja duroni me fletè
Vritni, pritni le të mushet
Gjaku si detë
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Kur frushllen era e shkreptin rrufe
Kur kërrcllin e gjimon Sopoti
I madhi mal m’ af zâ na rrëfe
Si kan luftu trimai qëmoti
Fusli’ male armatosni etj.
Liri! për lirin me arëm në .dorë
Dii trimni! të friglloj qill e dheu
Me gjak fi lyjmë malet me vdorë!
Prej vorri f ngrihet Skënderbeu.
Fusb’ male armatosni etj.
Kush gjallë! a Vdiq sot trimnia!
Sot m’ gjith anët anmiqt na kan rrethu
Për jetë në rrezik Shqipnia
Ka me qênë po s’ dulëm me luftu
Fusli* male armatosni etj. .
Krua o shtëpi e Kastriotit
Ndër kulmit f yt thu leu trimnia
Për se s* e nalo qarkun e motit
Kur shef sa posht ka ra Shqipnia
Fush* male armatosni etj.
Murat Be' Toptani

-
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Mëma e varfëfë.
O Zoti ïm, o Perëndi,
Shtjer syf e tu shiko-më Ti,
Për se më le të shkretë sot?
E mjera vdes edhe s’ ronj dot.
O mëmëzë, e dashurë,
Ç* na je kështu e çr pâte ti?
Përse na je helmuarë?
Përse na qan e na mban zi?
Se bijt e rai dhe bijatë
S* më duan më, as kanë mal!;
Gjith-kush kërkon te tijatë,
Më lan e vdes ndë këte hall.
O mëmëzë ne bëmë faj,
Po falna-e, se paskëtaj
Të gjithë ne që sheh me sy
Do të përpiqemi për ty.
Na me pahir po ronj un sot
Njeri s* më flet, se s’ më sheh dot
Ndër shoqe s' dal jam shumë keq
,Nga bijf e mi gjith këto heq.
O mëmëzë, ne bëmë faj, etj.
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Me lot ndër sy thëres e qanj
Për dit rënkonj dhe zi po mbanj;
Gjithkufch punon, për vethe shton*,
Po mua sot kush me kujton?
O mëmëzë ne bëmë faj, etj.
Ndë f erëtë pa dritë jam, N
Gjëktind mbi dhet un shoqe s' kam^
E çveshur dhe e xbathur jam,
Me kaqë bij si kur s" i kam.
O mëmëzë, ne bëmë faj, etj.
Kujt i erth keq e kush më pa?
E mjera vdes se s’ kam ç* të ha,
Po qysh të vdes me kaqë djem?
Këtë mendim kam turp f a them.
O mëmëzë, ne bëmë faj, etj*
Ndë vdekça un’ këtë uthem.
Do f vuani o bij, o djem;
Sa do e varfër që të jem, \
Ndë siguri un munt t* u kem.
O mëmëzë, ne bëmë faj, etj.
O Perëndi, as më dëgjo,
Të arthtë keq e më kujto,
Për vethe gjë urië s* kërkenj
Po djemt* e mi dua t’ i m$cnj.
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O raëmëzfc, ne bëmë faj
Po fal-na-e, se paskëtaj
Të gjiihë ne që sheh me sy
do të përpiqemi për ty.
Gj. D Qirias
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Përpara, djem të Shqipërisël
Zëry i kushtrimit po gjëmon!
Kundrë nesh i mizorisë
I ndyri fîamur po valon!
I ndyri fîamur po valon!
Malet V ona po ushtojnë
Nga bërtjmet e Nizamiï:
Egërsirat ju kërkojnë
Nder’ e gruas, gjakën’ e djalit!
Burrà, kush
Në luftë me
Me hov, me
Armikut për

është trim,
nxitim! . .
hov! bini me tërbim
çpërblim!

Ç ’ kane me ne këta barbare?
Shtaza në shpirt e në turi?
Hapni syt', o Shqipëtarë,
Shikoni hekurat grati.
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Shikoni hekurat gr.ti!
Qafën kujt duan t’ i vene
Nënë zgjedhë, nënë kerbaç?
0 turp i tmershëm, i pa thënë,
Shkabën f a ngasivi si margaçi
Burra kusli është trini, et;.
Topi buçet, pushkat pështyjt ë
PJagë dhe plumb, vdekje dhe zjar!
Trumbetat ndizen edhe çfryjnë!
Yt fat po lozet, komb shqipëtar,
Yt fat po lozet, komb shqipëtar!
Që nga Janina gjer në Shkodër
Burrë dhe grua, foshje dhe plak,
Ç’ do lum’ e. prrua, do shesh e kodër, •
Po rrjedhin lot, po rrjedhin gjak.
Burra, kusii është trini, etj.
Dridhuni ujq të Mongolisë!
Dhe ju Shqiptarë për mallkim
Që çponi syt’ e Shqipërisë
Ah dridhuni se s’ ka shpëtim!
Ah dridhuni se s’ ka shpëtim!
Ç’ do krah do ngrihet të ju bjerë,.
Dhe këta trima po të mbeten,
Vënd’ ynë pjell trima të tjerë
Gali të ngrihen të ju derdhen!
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Ê shëntë flagë e Atóheut,
Zerarat na ndiz me trimëril
Kujtim i math i Skënder Beat,
Ndihna ne îtsftë për liri! .
{
Ndihna në luftë për liri!
Armiqtë t' anë f i rëzojmë,
T ' u ngulim këmbët në krahruar,
Dhe, kur shpirt japia dhe lëngojnë,
Te shohin Krujën të çlimar!
Burra, kush është trini, etj.
Djema, në fushë kur të shkojmë,
Nuk do t’ i gjejraë pleqtë f anë:
Kockat e tyre do f dëshraojnë
Si luftuan edhe si ranë.
Si luftuan edhe si ranë.
Vepra e tyr*e do f na ndezë
Me laft të vde&kn si ata,
Në qeli të ktiq shkabën e zeze
Duke e ngrijtur là e me la!
Burra, kush është trini, etj.
Faîk Be Konitza

