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A.
Për rider të Shk, së Tia

Presidentit të Shqipërisë *

Nga i rimti qell po vjen
Kryenalt brezi i ri sh
Male dhe fusha gjëmon ushtrimi:
Burra o barra nipër

Që kini kryetar 
Me fame atdbetar 

Ahmet Zogan e Shkëlqyer 
Skënderbeut shëmbëllyer.

Po na vjen zàni i Perëndisë: 
Shqipènia ma s’ duron mjerime —  

Gëzohu o vënt i Arbënsë 
Se né filluam republikèn trini e

Që ka'lnjë kryetar 
Me fumé atdhetar

eli-

Deli e toka tash po lékundet 
Duke lajmuarè bot
Barri i pamundur, nukè mundet 
Se trashëgim ka armè'n e lare

Që ka një kryetar 
Me famè atdhetar 

Ahmet Zogun e Shkëlqyer 
Skënderbeut shëmbëllyer.



B.
„Sfipirti i vje *

E begatshme ishte a !
Orizondi çelur e i g
Kishte mbledhur giithë bukuritë 
Që s’ i ka dot dita tjatër herë.

Ishte verë, verë e uruar,
Ditë Mäji, ditë e bekuar ;
Duke hedhur sytë mi Tomorrë.... 
Veç atje kish mbetur ca dëborë.

Shum e mbarë ishte ajo orë...
Si Parajisi dukej këjo jetë...
•Oh sikur ta kishim në në dorë 
Ta bënim parajsë të vërtetë!

Nëpër ledhe gërxhe edhe pilaf a 
Bagëtia shterpa dhe 
Tingëllim magjik vinte vetiu...
Oh ç’ i biute fyellit bariu !■

Si një jetë fare ëngjëllore 
Që është shëmbll’ i frymës’ tyrymbetës. 
Mi nalyrë..jetë qiellore...
fetë.. që s’ i gjante kurrë jëtës.

Nëpër sheshet hapur bar e lule 
Që kallotnin shqerrat me pekule 
Edhe mbushej zëmra fort e mire 
Mallëngjim të zjarrtë dhe dëshirë.

Nëpër mes këtyre bukurivet 
Që më ardhi kaqë fat t lumtur,
Në shijim të ktyre mirësivet!..
Tek një det i gjërë isha mbytur.
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hhte dei’ i kaltr’ i 
hh faqi e madh’ e 
Aio vetëm, mua po më
Një profet, një ëngjëll

■ Që nga ma/’ elartë zu të
-E si tijë pllump ay shpeitonte...
Si ia pa dhe anën Myzeqesë,
Tek një pyll i dëndut po qëndronle;

Dhe nga goja zjarr duke lëshuar
Me një zà hyjnor duke gjëmuar, 
Nè Tomorr këndonie ky Naimi, 
Në Vardar i vhte ushëtimi.

Ah çë ishte? dritë a fytyrë  ?

...ishnië trup kurr’ i pa vdekur!
Ish një shpirt, misbpirtërat pasqyrë, 
Mirëbërës shumë i përpjekur.

Naim beu prind’ i letërsisë 
Pëllumbi i bardh’i Dang'ellisë,
Në Frashër, fisnik shum i gatuar... 
Shqipëris së dashur i kushtuar. *

* Këto dy vjersha e kam për ndër t’i vë në krye të kësaj 
broshure. Janë si shtojcë, të marruna nga libri poetik „Vjer
sha për djalërin e urte“ që të cilën po e shkruanj për me ia 
a kushtue djemve të rinj të Shqipërisë.

Atë Ali Tyrabiu 
në teqen e Tomorit

Shënim me rëndësl :
Vjershën e kompozuar për Shk. e Tia Presidentin tonë të 

dashur, e kam muzikue vetë si nje himnë kombëtare dhe pri
vate; por në qoftë se muzikohet mà mirë prej no një ekspertl 

46 mirë dhe hyn në radhën e hymnave zyrtare do të jem mà 1 
umturë.

Autori



3 illese
Në Botën e Bektashive ka patur shumë burra të 

çquar me dituri dhe fillosofi. Liberalizmën q’ e adhu- 
rojmë neve sot si dhe gjith boia e qytetëruar, ata e 
kanë ushqyer si një idé të flaktë duke i kënduar shu- 
inë këngë të mallëngjyera. Po kurli i rrëndë Ottoman^ 
kurdoherë i hequr prej hunde me zinxhirin e fanatiz- 
inës, ka punuar të kuridërtën e idés së fillosofëve Bek- 
tashinj; dhe këshlu, herë pas here duke hequr Satërin 
e Xhelatit mi kokë të Bektashizmës, jo idea e lartëqë 
nukë u rrit dot si mas karakterittë saj — por mjerisht 
nuk është ndjerë në botë as emëri i këtyre idealistëve 
të mëdhenj e të vërtetë.

Kënduësit e dashur te kjo librëz do t’ i këndojnë 
me kujdes vjershat që kam përkthyer nga hymnat e pa- 
numurta të shumë dijetarëve, Udhërrëfenjës Bektashinj,. 
dhe jam shigur se duke bërë gjykime të theila në stil 
e në fjalë — do të më apin të pakën një fjalë ngusta- 
llimi për këtë vepër të vogël që mundi me dalë në 
shesh si një shkëndijë e vogël dhe e ndritshme nga 
dora ime e vobektë.

Pra, që të dihet prej kujdo, në çdo krye kam vënë 
emërin e Autorit të saj; në fund të vjershës kam ku~ 
xuar të vë miemërin t’ im, si përkthënjës.

Zoti me né 1
Atë Ali Tyrabiu

Tomorr, 20-7-1927



1.

Hydai*
Përpara shënjtorëve dolla..
O shpirt jakë tëhu më thanë,
U unja kryet dh.e u fola..
Eja me né dhe ti më thanë.

Si ciii ndënj në vënt të tia.. 
Nga vënd’i tyre vënt mëdhanë; 
Tryeza plot me begatira..
Zër’ edfoe !i një kënt-më thanë.

Zémr’ e shënjtorve ëshi’ e gjerë..
Kush vjen me né nuk ësht’ i mjerë; 
Ti nga vjen? tregona një herë..
Pastaj u bëj me né më thanë.

Dhe sa që sheh me syt’e tua.. 
Në të huajtë mos i thua;
Pa nä ep fjalën: që u dua.. 
Dhe të të duam né më thanë,

0  Tyrabi ! ç’ jan keto fjalë?.. 
Bektashinjtë kështu më thanë!
Teje përfolje më mos dalë..
Një shpirt jemi gjithë tnë thanë.

^♦Dijëtar Bektashi nukë dihet klefik ose llaik 
^ka qënur, në Anadoll apo Rumeli ka rrojtur.
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2 .

Bosnevi *
Në do që të çelet der’ e dashurisë, 
Çelësi që e çel, ësht’Aliu i math!
A thuaj: t’i shoh fytyrën Perëndisë? 
Pasqyra q’e tregon ësht’ Aliu i math.

Muhamet Mustafaj mi të gjith' i pari 
I zbuloj të pshehtat kur erdh nga Miraxhi;; 
Njeri nuk e dinte kush ish lajmëtari 
Dhe ay q’ e dinte ish Aliu i math !

Vëlla! bëhu Varfë, zëmërimin lëre, 
Zbukuroje zëmrën edhe kërko nderje, 
Mos u trego i math, unjtësinë zere 
Se rritës që të rrit ësht Aliu i math!

Ushtri e Mavijes në Sham seç u hoqnë, 
Njerësve besnikë letratë u shkiojtnë; 
Për dyzet të mirët, duart u përpoqnë 
Dhe kush i përpoqi? po Aliu i math!

Muhamet Alinë kemi për mi krye..
Kush nuk i ka njohur, ay u ndërkrye... 
Syr’ i Tyrabiut me lot se ç’ u lye...
Kush e bën të qajëVveçAliu i math!

* Udherrëfenjes prej Bosnje. Ka banuer nëAdri- 
tiopojë dhe ka bashkëpunuar me Gjylbaben e Bu- 
dapeshtit. '
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3 .

Pir SuHtan *
Kur flinimë né na zgjuan,
Të gjallë n’a nëmëruan,
Si dhëntë zën’e kuptuam;
Në Vathët rymë gjithë né.

Te therortari n’a shpunë, 
Theroren banim e zumë,
Kur n’a muar e n’a prunë 
Na zgjodhë si të mirë né.

Çështjenë çështje e bëmë,
Basënë besë e gjemë,
Nga lulet as një nuk lëmë,
Si bletët mjalë bëmë né.

Para Zotit u radhitmë,
Te shtyll e plakut u ngjitmë, 
Dorë në dor’ u avitmë...
Në qelqet plot n’ a pinë né.

O Tyrabi'! kaq urtësi 
Vall’a ka i madhi njeri?
Këtu — at(e në gjithësi,
Ali u nëmëruam né.

* Udhërrëfenjës në qarkun 0 Kozharit në Maqe- 
doni (i vjetër).
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4 .

Kajgusëz *
Ademnë prej balte vetë e krijove,
E bërë, po pse? nga kjo ç’fitim k e?
Prej Ademit në botë njerëzit dërgove,
I çove, po pse i le për mi dhé?
Tregëtar je vallë? në dorë një peshë..
Dhe s’ke tjetër punë ! po, tremp njerzinë!
T ’u peshonç mëkatat e i’u japç rebeshnë! ...- 
Hiq dorë nga kjo! nga kjo, ç'fitim ke?
Enës së Katranit jepi që të derdhet,
Kashësht i dashur atje të mosgjendet,
Me zjarr e skëterrës gjarpëri të nxehet..
Dh’ ay zjarr të shuhetlme zjarr ç’punë kë?
Tyrabi i varfër, këto kush i thotë?
E sheh Perëndinë në xhdo vënd në botë..
Dhe në bën gabime lutja s’ësht e kottë —
O Zot ! mos diq njerës — se fitim nuk ké F

5

Kalander
Mbrëmë për të flejtur rrashë,
„Vetëdijën t’ ime“ pashë...
Çështë këjo dritë? thashë...
Qé imzot Haxhi Bektashi.

• Udh6rrëfenjës në Kajro t£ Égjyptit, para pushtimit Otto- 
man.
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Siç rrinte në vénd të nalfë, 
Nga fytyr’e tij e zjarrtë 
Ndriti bota atë natë 
Nga imzot Haxhi Bektashi.

IPej „errësire“ më nxorri 
Nga „njerzit e liq“ më zgjodhi 
-,,Me të mirët tok* më hodhi 
IPlaku im Haxhi Bektashi.

Tyrabi ! s’ pandehe kurrë 
Që t’ a shihnje këtë udhë! 
Sbpëtove nga një rrëmullë“ 
Të shpëtoj Haxhi Bektashi.

6 .

Sejrani Baba
'Shtektarve të drejtësisë 
Qofsha shkop i dorës tyre, 
djdh’ heqësve t’njerëzisë 
Të jem theror zotnis’ tyre.

Të vërtetve Profesorë 
Qofsha shërbëtor i gjorë,
Sa të kem këmb edhe dorë.. 
Mos u largofsha prej tyre !

rKokënë të tri’ a rrëmbejnë,
■Eshtërat të m’ i mbërthejnë 
Dhe si kashtën të nvë kthejnë..
Për dëshir’ të zolnis’ tyre !
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Se një gjyshi jap i nipi,
Jim nga fara e një tipi 
Që armiku kurrë s’hipi 
Për mi armët zotnis’ tyre.

Dhe kjo armë ësht „njerzimi“ 
„Mirësia“ vllazërimi“
„Dituria“ „Qytetnimi“
Dhe Tyràbi.. rrob’ i tyre..

7.

Kazak Abdall
(S a t y r i k e)

Në Luath çova gomarrë..
Me oreks të hajë barrë..
Të shohë ëndër të mbarë' 
Për atë që e bëri...

Në pshat mos e kal të ligun..
Të prish kopshbat, të çkul figun... 
Lan të vdekur me ibrikun 
Për atë që e lajti..

Një dinaku tregëtari..
Edhe kush është i pari.
Të vdekurin kush e qajti;. 
Për atë që e fali...

Pusin hapja shumë thellë..
Të unjetë si në sterrë..



„Qefinin“ me një gjëlperë 
Për atë që e qepi...

Nga maj’ e malit mi dhogë 
Zbret edhe po kërkon rrogë 
Edhe „xhepin“ e ke trokë..
Për „Imamnë“ që erdhi...

Varfë Tyrabiu ç’ thotë?
Kush dëgjoj — tha: je i kottë !
Po kush pyet në këtë bolë?
Për atë që e pyeti...

8 .

Abdall Musa*
Muhamet-Aliu po na e dikton:
„Ky sheh" ësht’i plcttë, nuk ëstitë i kottë! 
Nga „Dyzet të mirët“ ky diktim lëvron 
Se ky sheh është i „burrit fupiplottë“.

Të gjithë shënjtorët, tok seç u mbështollë, 
„Të vdekurin e gjallë“ muarë në dorë, 
„Për mi udhët tyre“ një „napë“ i hodhë.... 
Mbuloeni-thanë- mos duket në botë !

Ngah-dó që brithni kërkotii t’ a gjeni,
Edhe po t’ a gjeni, në shpirtit t’ a pshehni
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* Udhërrëfenjës i vjetër në Palestine.
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Në njerës pa njohur të mos e rrëfeni...
Si do që t’ vërtitesh-ky sheh ësht’ i plotë !

Ç’ i thua atij që nukë ka dije?
Ay në të drejtat nukë gjetka shije
Edhe nukë paska sy prej vetëdie
Pra kurrë nuk e gjen dot sheshin e plottë !

O Tyrabi, me qënur ti kaq’ i pakë 
Qysh guxon e nxjerr kaq të madhe flakë? 
Se Zoti i vërtetë mua rnë tha: jakë 
Te ky shesh i bukur edhe pshiji lottë !

9 .

Nedim Babà
Të gjithësisë bosht vëriitës 
Më një çip sikur të rronja;
Tregëtar, bujar dhe lipës ..
Gjë prej gjeje s’dëshëronja.
Si mirëbërës me pasuni,
Me fjalë dhe me agjërim 
S’gjeta të drejtë, rash rië mahni. .
Se s’ paska „lindj’ e perëndim“ !

10.

Shahi Babà
Therorët u prenë, u hoq një lavdi:
Nßa »gium’ > padijes“ arthç’i zgjuarë!



— 15 —

....................Hapur leja mëerdhi:
Pala shpirt e krye-jam „Shartuarë“.
Më parë . . . .  kryet e vura,
Më rnuarë brënda të qarët zura,
Atë çast shënjtorve besë u prura 
....................Sot kam lindurë.

Drif e Vetëdijës në ballë ndriti,
Shpënësi më mori..................
Edhe.............më tej më shpuri
Si „Dashi Theror“ sot, arthç’i falturë.

.......... , Shkuan me një brohori,
përpara qëndruan një plakshënjtori,

.........................Ay më mori
'P  imzot dor' rnë dorë i kam ardhure.

Imzot më dha fjaiën më...............
At’ here e pashë Zotin e naltë:
Dor’ e pëqi putha, iu bëra baltë 

pranë Perëndisë, sot jam qasurë.

Faqet përdhë, kryefalurë po rri, 
„Muhamet-Aliut“ jam bestiik i ri 
„Xhaaferi Sadiku" ç’ urdhëroj-i di,
Me „ujt' e gjaliimit“ sot jam çmaliurë.

„Dymëdhjet Imamët“ Udha jonë del, 
Të gjithë të mirët me këta i gjen, 
Tyrabi i gjorë! pse nä maliëngjen? 
Lum-në këtë udhë-kush ka ardhurë;
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1 I.

Ekhi Ali Baba
Gjuha pèndè, zémra kartë, do të shkruanj 
Që kur se i mora erën dashurisë;
Si një mëndje-prishur, do të breth, dot vuanj, 
Me dëshir dot’ qanj dëshirn’ e shënjtësisë.
Nga të „katër librai“ nä u dha një lajmë,
Për njerin e math, të par’ e të pastajmë.
Dreqi u largua lidhur nie një gjalmë.
Kjo është dashj’ e rnosdashj’e Perëndisë!
Perëndinë kur tokuan ca profitë 
S’ dijmë: nah kan hip’ a poshtë kanë zbritë (?!) 
Po me gjith këto, s’ na lar.ë no një shkitë 
Dhe ndaj i falem kuronës’ profilisë.
Mos iu ngut khaozit! fanatik! éja,
Madhëritë që kä, njeriut rrëfeja.
Se „Beni Ademe, velekad qeremna“.
Nè do dhe ajet-jah fjal’ e Perëndisë!
Ali më emruan, Tyrabi pëlqeva.
Me një pesësh botën të tërë e bleva,
Me besim iu mbusha dhe nukë iu rreva 
Kur un jam i vogël para shënjtërisë.

12.

Myhiti Babà
Në „det të arrësimit“ ne që po notojmë,
Një pik a një shkëndijë jemi-s’e mohojmë.



17 —

Nga dora jonë ç’ do gjë, që e vepërojmë, 
Shkaktohemi vegla për alë që besojmë.

„Mbretn’ e shtatë klimave“ po t’ a robërojmë 
S’ është no një mëkatë kur e dashurojmë.

Në Vetëmi, në Postit, thelbin e Kuränit 
Ja apim të diturit dhe jo injorantit.

E larë faqja jonë, e pastër kurdo herë:
Meqeja, Jerusalemi, mos jan’ në erë?...

Ç ’ po lyp o Tyrabi disa idé të plotta! 
„Qytetit Mëndshurisë“ né i jemi porta!

13.

Gajjibi.
(S a t y r i k e)

O Zot! o Zot! krijetar:
Një pik’ uj të bekuar 
T ë pi me miqt’ e të mar

Një shukretë prej armikut!

Rruaj kopshtin e mos bzàn:
IVlëz i ujit tä përlan 
Dritën me gjithë shamtan

T ’ a flutron nga mal’ e fikut!



— 18 —

Tyrabiu qysh punon?
Ha e pi dhe nukë mpstion!
Në e pyetshi: qysh qëndron?..

Mos e shpjer pranë rezikut!.

14.

Dervish Vasfi
Pashë „viset e shpëtimit“-këmbën gjetkë më

[s’ e heth !
Shoh më shumë nga sä shohin-si i vërbër qysh

[të breth?

Ay që nuk’ është i zgjuar a nëmërohet njeri? 
„Njeri jam“ pa ç’ka qëthotë uns’ithem „njeri“ atif

Kopshtin e pashoqtësisë ay që nuk e vë ré 
Qysh kuxon që të më thotë: akëcila bimë je?

1 mbretit të mbretërive „portieri“ unë jam 
Njeri nuk më përzjen mua: „rrob“ e kam a „Zot“

[e kam!

Më ç’do vënit në këtë jetë, në e sheh të madhin
[Zot

Unë pashë Perëndinë! ky është! a e them dot?'

Tyrabiu kështu thotë, këshlu beson, kështu di 
Kush s’ e di fjalën që themi.. lëre në punë të ti I



15.

Mirr-äti Baba
Nga „vargonjtë“ o softë né s’ kemi dobi 
Se me një mij’ shpirtra, një shpirtit jemilidhur! 
Neve e kuptuam padijturë ç’ di ti 
„Së vërtetës ameshuar“ i jemi lidhur.

Pa qënurë të gjallë, ndjemë gjaliëri,
Ç’ do fytyr’ e vezhguam-a ka rrëndësi,
Atë që s ’ gjen kushdo, gjetrnë me lehtësi..
Për vdekësin’e shtrëmbërisë jemi bindur..

E ndam’ a s’e ndam lë ligën nga e mira 
S’ i mori'vesh njeri këto pshehtësira..
Tyrab! mos u përkul! këto të vështira 
I çporr Haxhi Bektashi! atje ne jemi lidhur!

16 .

Tyrabi Dedé (1)
Dor’ heqësit e botës paqëndruar 
Në shkallën e nallë hipin’ e atje mbënë,
Me ëndra të rrema fanatiku u muarrr..
Shokër kur i pati persi atje mbënë.
Me vështrim pësimi vërre o i dashur 
Pa drejtësia njerëzinë q’ e là buzëplasur!
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1. Prind i vjetër në falëtoren e Haxhi Bektashit.
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Diellit mesdite kush s’ i është qasur..
Mi drurë që s’ ka pemë hipn’ e atje mbënë.
Drejt malit „Dëshirës“ udhtimi n’ u ndreqtë,. 
Qëllimi i shënjtë mbarohet fort lehtë;
„Për mi gurr, shkruarë këshillat“ pa mettë 
Musàit dhe besnikve u zbritnë dhe mbënë.
Mbrëm’ e mëngjes, si po qan ky Tyrabiu? 
„Dëshirën e flaktë s’ e duron dot njeriu!
„Atë që nuk’ e dinte“ e mësoj vetiu
Për sa flasim, kuptimet për né erdh’ e mbënë..

17.

Gjenç Abdall *
Në dor’ e në këmbë, në gjuh’ e në sytë 
I vetëm të sillesh të mos jesh i dytë,
Në fjal’ e në punë të mos jesh i ndyjtë... 
Kujdesomu biro ti, tët’ kujdesem unë ty.
Ju drejtuan udhës së drejtë të mirët,
Mbarësinë zunë të dijshmit, të dlirët..
Mos trego seç’ ke në shpirt, nër gjith të padirët.^ 
Kujdesomu biro ti, tët’ kujdesem unë ty.
0  Tyrabi! pshihe ti, tynë, tek tinë..
Në shpirtit e në trup tënd m’ e njoh lartësinë! 
Se Perëndia të kà n’ e patsh Perëndinë... 
Kujdesomu biro ti, tët’ kujdesem unë ty.

* Dervish i Haxhi Bektashit, i thonë gjyvenç Abdall. Ky kaL 
një histori të mirë e të çuditëshme.
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18.

Shijri Baba
Nuk ishte Ademi, nuk ish gjithësia..
Me Zotn’ e vërtetë unë shoqëronja;
Po sa krijoj botën vetëm Perëndia..
I bëra iigurën.. Si „zograf“ jetonja.
Pej natyre mora një petkë të ngrirë,
Me balt’ uf dhe erë u dukçë i lirë,
Për mi ç’ do krijesë erdha më i mirë..
Shok kesha Ademë.. me t’ ë kohën shkonjëv
Nga pale e Ademit përsëri u derdha..
„Shit“ dhe „Noe“ unë, vetë dora erdha 
„Ibrahim“ kur isha, dorën nuk e leva 
Dhe shtëpin e Zotit at’ her’ e ndërtonja.
O shpirt, un u çfaqa po si „Ismaili“,
Po si Isaaku, „Jakov“ e Josifi“,
N'ga plagët e shuma qava si Ejjypi..
Trupi maqeluar,. edhe gjak kullonja.
Me „Zeqerijjanë“ bashkë më sharuan,
Me „Jahjan’“ e gjorë kokënë ma mùarr,
Edhe si „Dautit“ pas meje vrapuan..
„Vulën Sylejmanit“ un’ e urdhëronja.
„Shkopin Moisiut“ siç ia porosità,
„Frym’ e Shënjtëruar“ tek „Merjema“ mbrita,, 
Profitve të vjetër mëndjen ua shita..
Mrekullit e tyre unë i trajtenja.
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. Kga rac’ e Vim gjyshi „Ahmedi Muhtari“, 
Dhuratëz e tia „krahë zylrykari“,
Un’ isha i sosmi, un’ isha i pari..
Në dorën e tyre si „Shënjë“ qëndronja.

Më ç’ do periudë me këto rnendime,
As me mrekullira dhe as me shtrëngime,
Të gjith i besova me vet’ hezën t’ ime 
Dhe tok me „Alinë“ mi „Dyldyl“ vraponja.

Në „viset e rrema“ shum u rrutuliova,
Herë biva bàr, herë sbi kullova,
Në mes t’ Anadoilit erdha e qëndrova..
Me „Haxhi Bektashnë“ njerëzit i zgjonja.

Me disa profitë, me disa shënjtorë 
Her’ erda me libra, her’ me arm’ në dori5, 
Her’ u bëra rrob, herë me kurorë..
Njeri s’ më kuptonte se qysh mbretëronja.

Nashti lavdi qoftë Tyrabi më thanë,
Sa do vajç’ e ardha që nukë më panë 
Dhe nga ç’ do krijesë sepse nuk më ndanë.. 
Tok me „gjallësinë“ mirë shoqëronja.

19.

Hilmi Dedé
Qarkut të shënjtorve kush u qas përanë 
E dha „tevel*lanë„ me një bindësi,
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Kush pa „afërimin“ dhe veshi „Harkanë“1 
P(?r fisn’ e bekuar u doq si qiri.
Në gjithë shënjtorët kryetar me fame,
Nga. pëllëmb’ e tija „Shkëlqimi“ që pamë, 
Plaku perëndimit, shpres’ kohës’ arthmë 
Nga fis’ i Aliut Haxhi Bektashi.
„Këshillat e tia“ Shpirti ka ngjëruar,
„Zën' e ç’do profili“ atje ka dëgjuar,
Q’ erth dorë më dorë kjo dor’ e bekuar.. 
„Krisht“ e „Moisi“ dhe „Muhamet Ali“.
Tyrabi! dhash fjalën, kurrë nukë kthehem.. 
„Drit e Ahmedisë“ më zgjoj , e më s’rrehem... 
Njoha vetë vehten po nukë rrëfehem..
Se atij që pashë, i thashë „Ali“ !.

20 .

Filosof Riza Teufik *
Hajde Hoxhë, nxire „Qitapnë“ prej gjiri,
Se s’ ke no një vleftë prej atij Qitapi !
I madhi Zot, vetë, të shurdhoj së mirit..
Se nga „Vetëdija“ ty s’ të erdhi ndjesë.
Me „Mister’ e Zotit“ njeriu lartësuar,
Sa janë krijesa shpirt u ka dhuruar.
„Kush s’u fai Ademit? dreq’ i mallëkuar!“.. 
Dhe nga kjo „rrëfenjë“ nukë marke pjesë?

* Fillosof nö Turqi, po nga raca është Shqipetar prej Dibre. 
Sot 6sht Ì Ikur nga Mustafa Qetnali, është Bektashi llaik. Ndo- 
dhet në Llondrë (Angli).
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Në fytyr’ t’ Ademit „Zoti“ u zbulua,
Nga ajo fytyrë „vivila“ u shpjegua,
Madhëri e fjalës andej u dëgjua..
Në ke me besuar- ta dish ku sjell besë!

Brënda në shtëpirat Zoti nukë hyri..
Shum i çmëndur është kush falet nga murri! 
Në „Haxhillëk“ vajtja, ç’ të mirë të pruri!
Kur s’ ia ndreqe zëmrën njeriut, me shpresë.

Mos u loth, Tyrabi kështu në mërgime..
Se takon „padijen“ që të ep mundime..
Brodhe „shkretëtirat“ hoqe „shëmëtime“
Po hajde në viset e zëmrës-si vesë!

21.

Dervish Ruhullah
•

Në „Qytettëbesa besës“ nga lulishtja „kuptimit“ 
Kush i ngjalli „trëndafilët“ allah ejvallah,
Nga shkëlqim i pamjes tyre dhe nga dora e kujtimit 
Kush i u fai një shpëtimtari? allah ejvallah.

Kur i zgjojti ato drita plak Haxhi Bektash Veliu, 
Me „dëshirë“ mbushi zëmrat.. të jet i dashur

[njeriu !
Drita „amanet“ kish mbetur- e là Myrteza Aliu.. 
5hpirt e krye kush i fali allah ejvallah.
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E vërteia ësht e çfaqur edhe vetëm më një pikë. 
Zotin e math atje e gjen, po mos u mërgo, mos

[ikë,
„Misterin e kësaj pike“ Udhrrëfenjësi pa frikë 
Si „Zoti vetë“ tä çpalli allah ejvallah.

Mase dukemi në pamje „të pakë“ pranë
[dashnorit;

„Ennel’hak“ në nguliçim këmbë përpara një
[mëndjehorrit..

Kush s’ u trémp dhe nga litari! allah ejvallah.

Fanatiku vjen e ngulet-sa do që s’ ka se ku
[mbahet!

Ç’ të bëjë? ësht’ i habitur me ëndëra në për
[zallet

Dhe tani, si Tyrabiu, sheh ca njerës edhe qahet,. 
Lëre të ngopet së qari! allah ejvallah.

22.

Edip Harabi *
Urdhr’ i Zotit s’ ish lëçitur..
Të parët e botës ishim;
As një profit s’ kishte zbritur 
Afër Perëndisë ishim.
Adem e Heva pa lindur 
Me Zotin Zotër ne qemë..

--------- *1----------- — -  >. o t  ■ < i * ' r . ,  - r

* Filloso^ me grade Kolonel në ushterlne Türke. Sot ështe i 
pensjonuar dhe ka q6nur prej Krete (Gjiriti).
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Te „Meriema“ kemi zbitur 
„I àt’ i Krishtit" ne mbëtnë.
Atë! Atë!.. Isaj thiri..
Zot tregomu!.. Musaj klithi 
Mém’ e äta dhe i biri,
Sinà, Golgothà, ne jemi.
Të pshehtatë i lëzuam..
Te vështirat i shvilluam..
* O Hoxhë! ti qysh na quan?
„Varfat ßektashinj“ ne jemi!
Tyrabi, këfo idera
Mos i përhap në për ferra,
Se nuk dihet qysh vjen hera..
Pa, djemt’ e „Ballëmit“ jemi.

23.

Hasan Dedé
Kupto o i bir i Eshrefit!
Ne jemi lule, jemi lulishte 
Dhe robërit e të vërtetit 
Që flasin Frengjisht e Arabishte.
Burrëri është me loth burrin?
Edhe me i lypur lajme të larkme?
E njohim Parajisin edhe Hyjin 
Pra s’kemi nevoj për Iajme !

4 Kur themi hoxhg e softë lutemi te mos na zgmërohen vfr- 
IlezBrit tane ylemanj se neve po i përkthejmë fjala fjalßn nga 
turqishtja dhe autore të tjere.



Për se i rrëndohesh llauzit
Si ca që Iahen po mé keq lyhen?
E ç’i bën një kokë-drurit 
Që gjendja e tër’ ati s’ i vyen !
Është bleta që breth nër fleta,
Trupin prej trupit q’ e çan e shkon 
Ne jemi mjalti edhe bleta..
Kshu shpirti ynë po udhëton.
Pra jemi njerës të pa mettë,
Nxënësit e Haxhi Bektashit,
Si lulfct që s’ kan shoqe në jetë 
Jemi të arthmit e më të parit.
Këtë kuptim kur e jep gjuha..
Është rrob Tyrabiu, është rrop !
Për drejt Zotit kështu shkon udha..
Edhe për delin — ne dijmë not!

24.
Shemsi Tebrizi *

Trego fytyrën me ndritshim, të digjen fluturat
[në zjariv

Në zjarr të gjitha me u djeg, ësht nder për një
[dëshërimtdr!

Me dor hyjnore zgjatnai, kupat t’ i pijmë
[plot e plot

Se unë kurrë nuk e lé — ujt e bekuar s’e
[lé dot.

— TI —

* Varfe i Haxhi Bektashit, nga Kombësta: Persia».



Një kupë „Pirje Gjallimi“ na zgjati neveay mbret. 
Një pikë, një qind mijë shpirt, na dejti e na

[bëri „mest“.
Dhe me atë shijën e saj, zëmratë tona i

[andrroj
Po lidhi fort vargonjt’ o mbret, të mos

[shterrohet kurrë kroj.

Zotit të math i falerni edhe këtu në „Mejhanë“.. 
Fanatikët i dërguam në „Mesxhit“ e në „Medresè“. 

Se me mundim e me qërtim, as pak s ’u
[tunde o Tyrabi! 

Dhe ti i dashur të mos e dish që ka mba-
[rim kjo dashuri.

25.

Kaxhxhabi
Një burrë kërkonja të ishte i urtë,
Në udhën’e drejtë velia i sigurtë;
Të mos më thartonte, të mos më trishtonte.. 
Të ish fjalë-ëmbël, t’ ish njeri i butë.

Si natyr’e tia, fisionomia
Të ish një qëndresë ku rri njerëzia..
Vetëdija hapur edhe sjellfe tia..
Të ish i pa tundur, moral i sigurtë.

Po si një zograf që lëfton me ngjyrat 
Dhe bën kryevepra, vizaton figurat.

- 2 8 -
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Që veçon „arsyshmet“ iiga gjith të paudhat.. 
T ’ ish „lartë shpirti“ dhe „koka e ultë“ ;

Në „Shtëpin e madhe“ shërbimduke bërë 
Të shkelej si urè, të pihej si verë.. 
Tyrabi! t’ a pinje si lumin të tërë 
Vëllanë q’e deshe kaqë të sigurtë.

26.

Ogllan Ibrahim *
:

Drit e Zotit kësaj jete 
Është sheshit — a kupton ?
Një fytyr’ është kjo gjendje..

# À ke sy që lark shikon?

Ardhja e gjith profitëve,
Zbritja e katër librave,
Shkurtim i ligjëratave..
Një fjal’ është — a beson ?

Syrin e Zotit për me pa 
Pasqyra pjesë seç na ra,
Tek kjo pasqyr’ gjithësia 
Një tym është — a vërren?

Për një njeri me shumë zgjini 
Kjo fjal’e madhe s’ka mbulim,
Si trupi yt dhe trupi im 
Një trup është — a e ndjen?

* Bektashi llaik prej Aksarajit (Anadoll).
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Dhe nga pamj’ e Tyrabiut 
Me ia dijt shkallët njeriut, 

vetiut
i e shvillon?

Ì  27.

Fillosof Riza Teufik

Jemi të çuditshini në këtë rruzullimë 
Por shkojmë me gaz e me dëfrime..
Shpreson të marrësh nga né llogarinë?
Hiqu! se s’ merr dot as një thërrime!

r r  ■
Né ceremonira „të zëmrës gjak“ pijnië 
„Dëfrimin e saktë“ kështu e harrijmë..
,,Në kohët mundimit“ dham besnikërinë... 
Krahrorin e hapmë për hidhërime.'--- M j v yrà , . .<h .

Nga syr’ i zjarrtë i dashnorit me zgjime,
Nga fjal e çquar profesorit me msime,
Prej një udhe pshehtaz bëmë udhëtime 
Dhe shpejtaz harritmë në qëllirne.

Këtë „vetëdashje“ e shtruam tek „Dàri“, 
Me buz në gaz u ulmë kundrejt një kryepari,

< 1 dii me një dëfrim, na desh e na ngjalli..- 
„Si njerës“ na ngjalli në mendime!
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Flag’e dëshirës kur hyn tek zémr’ e çelur.. 
„Zogun e shpirtit“ e çuam të përkëdhelur,. 
Është „der’ e gjyshit“ kjo derë e gjendur 
Ku hynë pa djersë, pa ndalime.

Pra „si i dijshim“ mos iu mburr dijenisë! 
Si „njeri i sosur“ falju „Unjtësisë“ !
Se neve, nga „lulishtja e mirësisë“
Lithmë „tufa lulesh“ plot shkëlqime.

Tyrabi! të zgjuar po dhe të përdnjur,
Nga „thash e Ihemet jetësore“ çpërngulur, 
jemi të dejtur, po s’ jemi të përgjunjur 
Në „Pirjetoret“ të shtruara si „banime“ !

— ’ w
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28 .

Hilmi Dedé *
Pasqyrënë mbajta nër sy:
E pashë të madhin Aii! 
Shtyra vështritn në syt e mi: 
E pashë të madhin Ali!

Hy Alim Hy, Hy Imzol hy —* 
Hy mbret i inirësisë hy.

Ata Adem, mëma Hava,
Gjithësia bashkë me ’(ä,
Me ’tä edhe njerëzia .
E pashë të madhin Ali!

Hy Alim Hy, ettj.

* Udhërrëfenjës i famshim i Merdivenqojit në Stamboll. Ka 
ipafiir dashuri të thellë mi të ndyerin Naim bej Frashëri.
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Nuhu njerëzi shpëtuar,
Ibrahim i dashuruar,
„Turi Sinà“ Zot fjaluar..
E pashë të madhin Ali!

Hy Alim Hy, ettj.

Isa shpirt shënjtëruerë,
Bestarve mëshiruarë,
Në dy jet’ i bekuarë..
E pashë të madhin Ali!

Hy Alim Hy, ettj.

I par’ e i pastajm’ ay,
I qruar e i lar’ ay,
Që duket re s’ duket ay..
E pashë të madhin Ali!

Hy Alim Hy, ettj.

Aliu bes’ Aliu fé,
Ay në qell, ay mbërdhë 
Aliu shpëtiptar për né..
E pashë të madhin Ali!

Hy Alim Hy, ettj.

Tyrabiu një rrob’ i ti 
Hap syt e shikon me çudi.. 
Me një vështrim mi gjithësi 
E pashë të madhin Ali!

Hy Alim Hy, Hy im zot Hy 
Hy mbret i mirësisë Hy.

FUNT




