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eço Muko me grupin e tij të muzikës vendase himarjote, si dhe katër këngëtarë të tjerë lirikë e 
amatorë regjistruan në Paris më 1929 dhe 1930 këngë vendçe dhe të lehta të cilat u emetuan në një 
seri disqesh të shoqërisë diskografike “Pathé”. Në fillim të viteve 1980, me iniciativën e Spiro 
Çakallit, bashkë me të filluam gjurmimin e këtyre regjistrimeve; nja dy i gjetëm në Himarë, të 
tjera i huazuam nga motra e Neços, Athina Muko, ndërsa një pjesë të mirë të tyren e gjetëm në 
ruajtjen e Janko Palit në Qeparo fshat. Athinanë, në fakt, e kishim takuar që më 1978 (më 6 korrik) 
në shtëpinë e saj në Vlorë, e cila u mallëngjye kur dëgjoi të interesoheshin për të vëllanë, aq më 
tepër nga prania ime si djali i bashkëpunëtores së tij në disqe.  
 Pra, falë Spiros, u ballafaqova me këto regjistrime për herë të parë në Himarë, por mjaft më të 
plotë informacionin mbi Neçon e morëm në shtëpinë e Janko Palit, në Qeparo lart. Janko Pali, që 
në vitet 1920-30 kishte qenë mik i ngushtë me Neçon, për disa dekada në vitet e pasluftës bëri 
detyrën e mësuesit në Qeparo e përreth. Informacionin që mora prej tij, bazuar ky mbi një 
material të pasur faktik e hulumtues, i ruajtur e sistemuar sipas kodeve e normave arkivale, e për 
më tepër i shoqëruar me episode jetësore të rrëfyera drejtpërdrejt nga goja e tij, do të plotësonte 
më së miri atë kuadër aq të nevojshëm mbi vërtetësinë e të dhënave mbi Neçon.  
 Në një nga këto biseda në shtëpinë e tij, më 11 gusht 1982, barba Janko rrëfen: “Neçon e kam 
njohur në vitin 1925. U bëmë shokë të ngushtë. Në 1927 u ktheva përfundimisht nga Franca. Edhe 
Neçoja kishte qenë në Francë në periudhën kur isha unë. Shkollën e mesme e bëri në Greqi. Punoi 
si mekanik nëpër anije të ndryshme dhe i takoi të udhëtonte gjatë. U sëmur dhe u kthye në 
Sarandë. Atje filloi të merrej me muzikë.” Më pas, barba Jankoja nxori nga sepetja e dhomës së 
bukës nota muzikore të disa këngëve greke e franceze dhe shtoi që “këto i ka kopjuar vetë Neçoja 
me bojë shkrimi, thjesht për kënaqësinë e tij për t’i ekzekutuar me mandolinë.” Këngët ishin të 
përmbledhura në një album të lidhur me shumë kujdes nga vetë Neçoja. Midis tyre lexoja (në fakt 
m’i përkthente barba Jankoja sepse titujt ishin në greqisht dhe unë nuk kuptoja): “Nën tingujt e 
kitarës” – kënga e vjersha N. Muko; “Në valët e Jonit” – kënga e vjersha N. Muko; “Kurbeti” – 
kënga e vjersha N. Muko, “Vajza e stuhisë” – muzika Saqellariu, shqipëruar nga N. Muko. 
Ndërsa kënga “Shpresat dhe ëndrrat” ishte përkthyer fjalë për fjalë nga greqishtja. Pashë edhe të 
tjera këngë. Kaligrafia e notë-shkrimit ishte me të vërtetë e bukur ndonëse kishte gabime vlerash 
të notave. Mes notë-shkrimeve kishte dhe mjaft syresh që mendoj se nuk duhet të ishin shkruar 
nga Neçoja, pasi shihej ndryshimi i kaligrafisë. Albumin e shoqëronin dy disqe me këngët 
“Tirana” dhe “Saranda” të regjistruara në Paris. Barba Janko më ofroi t’i hedh një sy radhorit të tij 
personal, ndërsa ç’i përkiste bllokut të shënimeve të Neços, “atë” – më tha, “ma dhuroi vetë ai më 
1927.” Ndërkaq, shprehu me pak sa zemërim faktin që shkrimin e tij për jetën e Neços ia kishte 
dhënë të nipit të këtij të fundit, Kiços, që jetonte në Tiranë dhe që kish dy muaj që kish vdekur, 
dhe që ai shkrim u botua në Nëntori nga Andrea Varfi ku emri i Janko Palit nuk përmëndej si 
autor.  
 I mblodhëm me Spiron pllakat e vjetra gjysmë të thyera, shumica të gërvishtura keqas, por që 
një pjesë, fatmirësisht, ende prodhonte tingull. Këto disqe të pakta, në atë gjendje që ishin, i 
hodhëm në shirit dhe pavarësisht nga niveli i pakënaqshëm të ruajtjes së këtyre regjistrimeve, 
materiali është deri diku i pranueshëm për të krijuar një panoramë, sa do të cunguar, por që 
përfshin të gjithë spektrin e vizionit të Neço Mukos në disqe. 
 Regjistrimet e Neços dhe pjesëtarëve të tjerë interpretues do mund të grupoheshin në katër 
blloqe për sa i përket përmbajtjes së krijimtarisë muzikore: a) në këngë vendçe të Bregut të tipit 
shumëzërësh pa shoqërim, me ose pa iso; b) në këngë patriotike; c) në këngë të lehta të stilit 
romantik të vonë apo siç i specifikon vetë Neçoja -“sentimentale”, të vjershëruara prej vetë tij, 
Nestor H. Mukos (N. H. Marriotit); d) në këngë komike dhe komedi të deklamuara. Në këngët 
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vendçe, veç Neços që udhëhoqi këto regjistrime dhe që këndoi në të dy vitet radhazi, 1929 dhe 
1930, mori pjesë edhe Koço Çakalli, me zërin e tij kumbues prej tenori amator i cili gjithashtu 
regjistroi në të dy vitet, Mitro Rumbo me zë të formuar baritoni që regjistroi vetëm më 1929, Pano 
Kokëveshi me zë baritoni që këndoi vetëm më 1930 dhe Andrea Bala që regjistroi vetëm më 1930. 
Në këngët e lehta apo sentimentale do të regjistronin Tefta Tashko, soprano nga Konservatori 
kombëtar i Montpellier-së, Tulla Paleologu, soprano amatore dhe artiste e valles klasike, Kleo 
Georga, alto, artiste e Teatrit Kombëtar të Parisit – “Odeon” dhe Llambi Turtulli, tenor, student i 
kantos në Milano. Këngët e lehta, kryesisht, shoqëroheshin nga një piano, dy violina dhe në 
ndonjë rast edhe një klarinetë. Instrumentistët ishin të familjes Andolfi, të cilët luanin në mjediset 
muzikore të Parisit.  
 Këngët vendase të Bregut të Detit, siç preferojnë banorët e zonës t’i quajnë, për hir të afërsisë 
gjeografike me Labërinë janë shumë të ngjashme më këngët e kësaj treve të fundit por kanë dhe 
disa karakteristika të veçanta për sa i përket stileve muzikore. Sipas Ismet Elezit “Himara, në 
shekujt XV-XVI përfshinte bregun e detit deri në Butrint dhe pothuaj gjithë Labërinë e sotme. 
Nga dokumente të mëvonshme del se në Himarë bënin pjesë fshatrat e Tepelenës, Kurveleshit, 
Kudhësi, Smokthina, Masapliku, Dukati, Tragjasi, Drashovica, Lapardha etj. (mbi 50 fshatra). . . . 
Vetëm në gjysmën e parë të shekullit XIX, Himara u kufizua në shtatë fshatrat e njohura të 
Bregdetit, Himarë, Qeparo, Kudhës, Vuno, Pilur, Dhërmi dhe Palasë”. Kënga vendase e Bregut 
për hir të afërsisë me zonën e Labërisë, dialektet kanë dhënë e kanë marrë duke krijuar kështu një 
rrjedhë të përbashkët e të pandërprerë të elementëve gjuhësorë e muzikorë të këtyre dy trevave. 
Këngët vendçe pa shoqërim e me iso të Bregut dhe ato labe afrojnë dhe ngjasojnë veçanërisht në 
organizimin melodik, mënyrën e frazimit, spektrin pentatonik e pulsimin e ritmit. Por ato kanë 
dhe veçoritë e tyre që u kristalizuan si tipare të më vetme, kryesisht në shekujt XVI e XVII, gjatë 
periudhës osmane në Shqipëri. Në se në këngën labe filloi të mbizotërojë shprehja epike, 
dendësia dhe ngjeshja e tingëllimit të zërave, impulset ritmike të forta ku tipari muzikor 
heterofonik (lëvizja e njëkohshme e zërave) do të merrte zhvillim parësor, në atë të Bregut do të 
kultivohej më tepër karakteri lirik, i butë e i valëzuar, ndoshta më afër zhvillimit polifonik e linear 
të këngëve vendçe të Gjirokastrës, por që ritmi pulsiv do të ndjehej më tepër në zërin e tretë 
(hedhësin ose prerësin) që lëviz shpesh bashkë me ison në distancë intervali terce, si një lloj isoje 
e dyfishtë. Këtë iso të dyfishtë Janko Pali do të theksonte që e “formojnë dy zërat prerës dhe 
zvarritës a shoqërues të këngës vençe”. Është pikërisht ky zë i tretë, shpesh me një efekt të 
dredhjes idiomatike të zërit, tipar i ri stilistik që i atribuohet Neço Mukos. Edhe pse duke mos 

qenë muzikant i mirëfilltë, ja si e përkufizon 
Janko Pali këtë risi himarjote: “Një hov i ri 
pasurues, i shtoi një zë që ‘ja pret’ dhe që i 
ëmbëlson melodinë e këngës, i shton asaj 
muzikalitetin dhe lind kështu një melodi e 
re . . . me emërtimin ‘avaz himarjtotçe’”.  
Kënga “Moj Katina nina nina” (disku No. 
44009, regjistruar më 1929) apo siç do të 
titullohej më vonë sipas rreshtit të parë të 
vjershës “Vajz’e bukur-o”, e përfshirë në 
bllokun e parë të këtij grupimi, në variantin 
e Neços këndohet nga tre zëra dhe jo me 
katër siç do të këndohej e njëjta këngë në 
Himarë më se tridhjetë vjet më vonë. Sipas 
Janko Palit, variantin e regjistruar në disk 
Neçoja e “pati thurë në Sarandë” që në 
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moshë të re, pra kënga kishte bërë një rrugë interpretimesh deri sa u fiksua në diskun e Pathé-së. 
Fakti që është regjistruar me tre dhe jo katër, duhet të ketë qenë thjesht për shkak se kur u bë ky 
regjistrim, Neçoja nuk e kish me vete Pano Kokëveshin që do të thurte më 1930 zërin që do t’i 
atribuohej Neços vetë - hedhësin apo prerësin. 
Teksti këngës këtu jepet sipas shqiptimit në të kënduar dhe jo tekstit të shkruar 
 
“Vajz’e bukur-o” / “Moj Katina nina nina” (kënduar nga K. Çakalli, N. M. Marjoti, M. Rumbo) 
 
Vajz’e bukur-o   
Pa del të të shoh (josh), 
Moj Katina nina-nina 
Vajz’e dashur-o 
  Kur del në penxher’ 
  Qeshesh ndonjë her’ 
  Moj Katina nina-nina 
  Zemërën ma merr 
  Siri it më vret 
  Zëri it më tret 
  Moj Katina nina-nina 
  Bukuri je vet 
  Fol një her’ me gojë 
  Thuam të shpresoj 
  Moj Katina nina-nina 
  Pa ti s’mund të rroj 
  Vera po afron 
  Mos vër re se ç’thon’ 
  Moj Katina nina-nina 
  Djalëria shkon 
  Bilbili këndon 
  Qetësi mbretëron 
  Moj Katina nina-nina 
  Zemra fluturon 
 
E njëjta këngë e regjistruar me 1958, e cila gjendet në Institutin e Kulturës Popullore (Bob 39/6), 
është me katër zëra, si shumica e këngëve të sotme te Bregut dhe është e ndërtuar në një regjistër 
më të lartë të zërit. Varianti i Neços, i 1929-ës, aq sa i thjeshtë në perceptimin e secilit zë veçmas, 
aq dhe i pasur në individualitetin e këtyre zërave. Zëri i tij prej kthyesi, ndoshta edhe prej 
regjistrimit, kumbon në mënyrë të veçantë, mbase pak më shumë se ç’duhet për të ruajtur 
raportin a balancën midis zërave. Nga ana tjetër ky kumbim i jep një shije a charme tepër të 
veçantë linjës polifonike të zërit të dytë.  
 Variantin katër-zërash, që në kohët e sotme është bërë standard i këngëve vendase 
Bregdetase, do ta shohim në këngën “Ismail Qemali” (Disku No. 44021). Regjistrimi është bërë 
më 1930 nga Koço Çakalli (marrës), Neço Muko (kthyes), Pano Kokëveshi (hedhës/prerës) dhe 
Andrea Bala (iso). Këtu shfaqen edhe më fort rolet individuale të zërave. Hedhësi (Pano 
Kokëveshi) e pasuron bashkëtingëllimin e këngës shumëzërëshe pa shoqërim e me iso (KShPI) qoftë në 
marrëdhënie me zërat e parë e të dytë por aq më fortë me ison. Të bën përshtypje fakti se të dy 
këngët e marra në diskutim, “Katina” dhe “Ismail Qemali”, në interpretimin e formacionit të 
mësipërm, këndohen qetë, pa ndonjë intensitet a tension të veçantë, gjë e cila do të vihet re në 
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interpretimet e mëvonshme të pas viteve 1950. Sigurisht, kënga për Ismail Qemalin, duke qenë se, 
mbështetur edhe në fjalët e saj, evokon epizëm dhe ndjenja të forta kombëtare, ka një shtrirje më 
të madhe dhe bën që zërat të jenë më të tendosur, por brenda cakut të muzikalitetit, lirizmit dhe 
valëzimit karakteristik të këngës Bregdetase.  
 Në procesin e hedhjes së regjistrimit të këngës nga disku 78 rpm në shirit magnetofoni, 
vargu i parë i, pra fillimi i këngës, mungon.  
 
“Ismail Qemali” (Disku No. 44021; kënduar nga K. Çakalli, N. M. Marjoti, P. Kokëveshi, A. 
Bala) 
 
Më 28 Nëndorë 
Më këmb u ngri Shqipëria 
  Smail Qemali në Vlorë 
  Me gjithë shokët e tia 
   Mori flamurin në dorë 
   Shpallet me një zë liria 
    Ç’i tha popullit me gojë 
   Poshtë tiranë e robëria 
    Bini armikut me horë 
    Se s’ka vend këtu Turqia 
    Evropa le ta dëgjojë 
    Që ka djelma Shqipëria 
   Skënder Ben do ta nderojë 
    Do ta shkruaj historia 
 
Këngë të tilla lirike e epike si “Katina” apo “Ismail Qemali”, në vitet e epokës totalitare do të 
bëheshin më shpërthyese, në tonalitete më të larta, tipar i ri ky i kohës së “socializmit” që do të 
formohej për të përcjellë emocione “më të fuqishme e patetike” kombëtare. Mjetet karakteristike 
shprehëse të këngës së Bregut si dredhja e zërit tek hedhësi, isoja herë pulsive dhe herë e 
rrjedhshme apo mënyra e ekspozimit të marrësit, në mjaft raste do të “dramatizoheshin” jashtë 
natyrës së tyre, do të huazonin pa kriter tipare karakteristike të fqinjëve labë të cilët dallohen për 
karakterin e tyre të fuqishëm, epik dhe heroik të këndimit, duke zbehur kështu tiparet valëzuese 
dhe rrjedhshmërisë të lirizmit karakteristik vendas. Edhe kënga “Kapedani”, e kujtuar në bisedë e 
sipër dhe e kënduar aty për aty e spontanisht, përforcon edhe më fort ato tipare karakteristike 
interpretimi të këngës vendçe himarjote. Teksti i kësaj kënge nuk është përfshirë në katalog. 
 Në bllokun e parë të këngëve vendçe, do të hynin edhe këngë të tilla si “Mbeç more shokë” 
(pa përsëritur dy herë fjalën “mbeçë”, në variantin e Neços), e cila bën përjashtim nga mënyra e 
interpretimit pasi në të përfshihen edhe instrumente muzikorë në rolin e përcjellsave e të 
shoqërimit, siç shënohet në disk: piano, violi, kërnetë. Edhe në këtë drejtim, kjo mënyrë e shtjellimit 
së këngës shumëzërëshe do të paraqiste se paku dy elementë të tjerë për trevën ku ajo lëvrohej: 
instrumentet muzikorë dhe këndimin heterofonik (ky i fundit përmban lëvizjen e njëhershme të 
zërave në ndryshim nga zhvillimi polifonik që përbën në vetvete individualitetin dhe kombinimin 
melodik të zërave. Përdorimi i instrumenteve muzikorë të përfshirë në këngën vendçe, 
tradicionalisht pa shoqërim, ashtu si dhe në këngën “Llaj Çobani”, ishte ide e Neços dhe për këta 
instrumente ai krijonte dhe një linjë muzikore të cilën ia përshtaste strukturës së këngës. Ashtu 
siç përgjithësisht dihet, “Mbeç more shokë” nuk është e trevës së Himarës dhe përfshirja e saj në 
platformën e Neços do të bëhej me qëllimin e mirë të pasurimit që ai donte t’i bënte bllokut të 
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këngëve tradicionale shqiptare. Disku që përmbante këtë këngë ishte shumë i dëmtuar dhe fjalët 
mezi dalloheshin, megjithatë, për aq sa mund të dallohen, ajo që të tërheq vëmendjen është se 
teksti nuk është i njëjtë me atë që njihet si më tradicionali: Mbeçë more shokë mbeçë, përtej Urës së 
Qabesë, të fala i bëni nënesë, kaun e zi le ta shesë. Mbi disk shkruhet: vjersha e muzika N. H. 
Marriotit, por nuk jam në gjendje të vërtetoj në se fjalët e tjera do të jenë përshtatur nga Neçoja 
posaçërisht për këtë interpretim. Kënga mendohet të jetë kënduar nga treshja vendase që 
regjistroi në vitin 1929, Çakalli, Muko, Bala. Ja fjalët e variantit të Neços. 
 
Mbeçë, more shokë, mbeçë 
Në sinore të Moresë 
Mbeçë, more shokë, mbeçë 
Oj në sinore të Moresë 
   Në sinore të Moresë 
   Në male të Grabenesë 
   Në male zëmëra ime   
   Në male të Grabenesë 
      Përtej urës së Qabesë 
     Përtej u zëmëra ime 
      Përtej urës së Qabesë 
     Të fala jepi nënesë 
     Të fala zëmëra ime 
      Të fala jepi nënesë  
      Dhe asaj nuses së resë 
     Dhe asaj zëmëra ime 
     Dhe asaj nuses së resë 
     O ju zogj që veni e vini 
      O ju zo zëmëra ime 
                             O ju zogj që veni e vini 
                             Këtë letër të ma shpini 
                                      Këtë le, zëmëra ime  
                           Këtë letër të ma shpini 
 
Siç përmenda më sipër kjo këngë nuk është e ndërtuar në stilin polifonik himarjot por mbi 
lëvizjen e njëkohshme të zërave dhe duke ruajtur tiparet e themelore të interpretimit tradicional: 
timbrin, rrëshqitjet e zërave si dhe frazimin aq të njohur popullor. Shoqërimi instrumental, pra 
përfshirja e instrumenteve popullorë, i jep këngës një karakter të theksuar baritor duke e larguar 
disi nga ai ton dramatik, pse jo tragjik, që përmban teksti i variantit shumë të njohur. Për sa i 
përket folurit shqip në këngët vendçe, ato transmetohen në këto disqe me diksion të qartë e me 
emfazën e duhur të dialektit të ligjëratës së folur dhe asaj muzikore bregdetase.  
 Neçoja e ndërtoi të gjithë platformën e regjistrimeve, qofshin këto këngë të lehta 
sentimentale, humoristike apo vendçe, mbi tekste vetëm shqipe. Si himarjot që ishte, ai fliste po 
aq mirë greqisht sa dhe shqip, madje edhe fjalët e Muzikës së Bulevardeve i hidhte në letër në 
greqisht, por në rastin e kësaj serie diskografike ai e konceptoi atë vetëm në shqip . Ishte ky një 
veprim i menduar e i llogaritur apo ishte për të një platformë e tillë krejt e natyrshme? Megjithëse 
Neçoja pati shkruar shumë vjersha e tekste në greqisht, të cilat i përktheu me shumë përkushtim 
në shqip Janko Pali, mesazhi i tij publik për bregdetasit deri në Sarandë ishte gjuha shqipe. Sot 
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shumë nga titujt e këngëve vendçe të Neços i dëgjon të kënduara greqisht, të cilat në gojën e 
Katina Bejlerit me shokë tingëllojnë vërtet bukur, por ja që variantet e fiksuara në disqe të viteve 
1929 dhe 1930 janë vetëm në shqip. Do të isha shumë kurioz të dëgjoja se si do t’i kishte tingëlluar 
grupit të Neços ndonjë këngë në variantin greqisht. Ky lloj hamendësimi më vjen natyrshëm kur 
shikoj dhe dëgjoj që një pjesë e madhe e këngëve himarjote nëpër CD, veçanërisht ato të 
prodhuara sot në Greqi, të këndohen vetëm në greqisht. Të ketë qenë apo të jetë kjo një mënyrë 
reagimi ndaj pavëmendjes apo qëndrimit dyshues që himarjotët të kenë ndjerë se është treguar 
ndaj tyre gjatë periudhës totalitare e më pas? Të ketë qenë apo të jetë ky një instinkt 
vetëmbrojtjeje duke përdorur greqishten si mburojë? Duke lexuar një nga librat e Foto Bixhilit më 
bëri përshtypje një paragraf të cilin po e citoj: “Nga mbyllja jonë 50-vjeçare dhe përndjekja e 
himarjotëve si “grekofonë dhe korofillakë”, më ishte krijuar përshtypja se urrejtja dhe 
antihelenizmi, i kishin rrënjët në politikën e Enver Hoxhës. Në fshatrat labe ku punova e jetova 
mbi 30 vjet, ndërsa i pëlqenin e i admironin zakonet dhe traditat tona, e mbyllnin bisedën: ‘Juve, 
disa fshatra flisni greqisht, po nuk jeni grekë, apo jo?’” (“Himara në optikën e kohës”).  
 Petro Markoja gjithashtu do të shënonte se “edhe në kohën e pavarësisë himarjotët panë se 
asnjë qeveri e Tiranës nuk u kujdesua asnjëherë për ta. Nuk shkonin as xhandarë dhe nuk 
merreshin në asnjë punë” (Petro Marko, “Intervistë me vetveten”). Markoja në librin e tij 
shpjegon bindshëm përse himarjotëve u është krijuar një lloj ambivalence historike. Madje, edhe 
unë vetë kur shkoja në Himarë për pushime, e ndjeja që nga jo-himarjotët të kishte një lloj 
perceptimi “ndryshe” për vendalinjtë. Të ketë qenë ky perceptim i krijuar, si grekë a si shqiptarë, 
vetëm e vetëm se flisnin greqisht, në familje e në fshat? Gjatë historisë shumë shekullore 
himarjotët janë shquar për një lloj “rebelimi” ndaj atyre që kanë dashur t’i zhveshin nga ajo 
ndjenjë pavarësie që ata aspironin, e të qenit “himarjot” para së gjithash, ndjesi që u bë më e fortë 
gjatë periudhës osmane e më vonë regjimit totalitar të gjysmës së dytë të shekullit XX. 
 

 
 
 Blloku i dytë i koleksionit zanor në disqe të Neços përfshin tri tituj: “Himni i Flamurit”, 
“Shqipëria” dhe “Marsh mbretëror” (me orkestër dhe me kor), nga të cilët dy të parët janë ato që 
përfshihen në këtë përmbledhje. “Himni i Flamurit”, me muzikë të kompozitorit në zë rumun 
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Ciprian Porumbesku dhe fjalë të përshtatura nga Asdreni, kënduar nga Koço Çakalli, ka një vlerë 
të veçantë për faktin se është ndoshta regjistrimi i tretë që bëhej në disk, pas dy të parëve bërë në 
ShBA më 1918 dhe 1923. Ky ekzekutim i bërë më 1930 ka bukurinë e vet sepse këndohet me 
nuancimet e këngës vendase himarjote, gjë që përçon çiltërsi e natyrshmëri, por dhe që e afron 
himnin me ato ndjesi që shijohen këngët vendçe. Edhe kjo përbën një mënyrë interpretimi ashtu 
siç është forma solemne që është paraqitur në të parin regjistrim të himnit më 1918, apo siç 
këndohet sot vetëm nga një solist, vetëm me orkestër ose me kor. 
 Siç më shpjegonte Janko Pali më 1983, kënga “Shqipëria” me të cilën hapej katalogu i disqeve, 
është marrë nga Neçoja nga një libër me këngë franceze dhe është e ngjashme me këngën 
Valencia, qytet në Spanjë. Neçoja i përshtati fjalët e tij muzikës origjinale të kompozitorit José 
Padilla e cila më parë kishte fjalët e autorit Lucien Boyer. Muzika e këngës “Shqipëria” është ajo 
tipike e marshit, me ritëm të pikëzuar dhe triolete të natyrës së ritmit të tamburo-s, për të 
kontrastuar me pjesën e mesit lirike përpara së të përsëritet edhe një herë ritmi i marshit. Këto 
tipare muzikore janë të formës konvencionale dhe në kontekstin e muzikës së lehtë. Ndryshe nga 
prirja e natyrshme e Neços drejt këngëve sentimentale, e ndikuar edhe nga gjendja së tij 
shpirtërore dhe mos-gjetjes për asnjë çast prehje si rezultat i ecejakeve të vazhdueshme, kënga 
“Shqipëria” përbën ato pak raste ku mbizotëron gjallëria dhe entuziazmi e shprehur përmes 
glorifikimit dhe himnizimit që ai i thur vendit të tij, Shqipërisë:  
 
“Shqipëria” (Disku 44001; kënduar nga K. Çakalli)  
 
Shqipëria!  
Vend i bukur, vend i lumtur 
 Plot kujtime, plot magji 
  Shqipëria! 
  Je hyjnore, qiellore 
  Paradis i dytë je ti 
   Shqipëria! 
   Me të parë, na ke marrë 
   Shpiet e zëmëra vërtet 
    Të dua! 
    Dhe gjë tjetër s’më pëlqen 
    As dëshëroj në këtë jetë 
     Në folenë tënde të artë 
     Sa kënaqësi 
     Lumturi kam gjetur 
     Paq e qetësi 
      E sado që unë t’largohem 
      Gjithnjë do të kujtohem 
      E kudo që të ndodhem 
      Nuk do të harroj 
  
Blloku i tretë i regjistrimeve në disqe të Neços, përfshin këngë që ai i përkufizon si 
“sentimentale”, kryesisht të një stili romantik të vonë, term ky që përdoret në klasifikimin e një 
pjese të muzikës së lehtë të përbotshme të gjysmës së parë të shekullit XX. Prirja kryesore e Neços 
në këtë fushë ishte adaptimi, përshtatja, në mënyrë që kjo gjini të bëhej pronë e muzikë-dashësve 
të Bregut. Neçoja kishte veti natyrore ta riprodhonte një këngë të re me një të dëgjuar, të themi, 
në koncertin apo programin e radios së një nate më parë. E transkriptonte më pas atë dhe në 
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ndonjë rast e përkthente në shqip. Prandaj, është e natyrshme që meloditë e tij shpesh të ngjanin 
me këtë apo atë melodi greke (si rasti i këngës “Sorkadhja e malit” ku motivi shëmbëllen grek 
pasi vargu i fundit përsëritet ashtu si në këngët greke), por edhe këto, në fund të fundit, ishim 
huazuar nga jashtë Greqisë. Dinamika që Neçoja i dha shfaqjeve tip–operete apo komedisë 
muzikore, gjë që vërehet qartë edhe nga regjistrimet në disqe, është një fenomen i mirëfilltë 
transformues, krejt i veçantë, ku ai ka vulën e tij në themelet e muzikës së lehtë shqiptare. Ja disa 
nga titujt e këtyre këngëve të cilat i dëgjojmë të regjistruara: “Saranda”, “Tirana”, “E 
dëshpëruara”, “Korçarja e bukur”, “Kthimi në Nisi”, “Mban mend”, e të tjera. Ka midis këtyre 
melodi të huazuara nga repertori në modë europian i fillim-shekullit XX, ka melodi të tjera që i 
janë përshtatur intonacioneve dhe ritmeve tradicionale të përdorura në Shqipëri, ka dhe nga ato 
që kanë marrë formën e këngëve karakteristike korçare. Tetë nga këto këngë janë regjistruar nga 
Tefta Tashko, katër nga Llambi Turtulli, të tjerat nga Tulla Paleologu dhe Kleo Georga (Jorga). 
Pothuajse të gjitha tekstet e këngëve janë krijuar apo i janë përshtatur muzikës nga ideatori i këtij 
projekti origjinal e të pa përsëritshëm, Neço Muko.  
 Midis titujve të mësipërm do përfshij tekstet e këngëve “Saranda”, “Tirana”, “E 
dëshpëruara” e “Kthimi në Nisi”, dhe më pas do të shqyrtoj dy prej këngëve “sentimentale”, 
“Korçarja e bukur” që është bërë kaq e njohur që nga krijimi e deri më sot, si dhe “Mban mend”, 
këngë lirike e ndjerë por që pothuajse nuk njihet ndër dëgjues. E para u këndua nga Tefta Tashko 
(Disku No. 44022), aso kohe studente në Montpellier dhe e dyta kënduar nga Llambi Turtulli 
(Disku No. 44017), gjithashtu student në Milano. Këta dy studentë si dhe dy këngëtarët e tjerë 
amatorë u ftuan nga Neçoja t’i bashkoheshin grupit të tij që vinte nga Himara me dëshirën për të 
përçuar një gamë sa më të gjerë të gjinive muzikore të kënduara në shqip.  
 
“Saranda” (Disku No. 44021; kënduar në dy variante nga T. Tashko dhe nga K. Çakalli) 
 
Teksti i kësaj kënge u botua fillimisht në revistën teatrore “Marrëzia e përgjithshme” më 1923 dhe 
më pas kënga me të njëjtin titull ishte pjesë e shfaqjes të tipit të estradës që jepej kryesisht në 
Sarandë në vitet 1920-30. Këngët që përfshiheshin në këto komedi muzikore apo “opereta” dhe 
veçanërisht ato të grupit koral të shoqërisë “Miqtë e dëfrimit,” apo PIF–PAF, ishin përshtatur apo 
krijuar nga vetë Neçoja. Një pjesë e mirë e këtyre këngëve nisën të këndohen veç greqishtes edhe 
në gjuhën shqipe. 
 
Unë jam Saranda gjithë naze 
Edhe me kaqë bukuri 
E vogël por kanakare 
Nga çdo qytet në Shqipëri 
  Shihni, shihni, shihni, shihni! (Ref.) 
  O ju zonja dhe jua zot 
  Tek un’ është përparimi 
  Rroftë Saranda rroftë – rroft! 
   Sa delvinjotë dhe të tjera 
   Kanë tej unë një zili 
   Se mbrëma, mbrëma kur fryn era 
   Me atë ves’ është magji (Ref.) 
    Unë jam Saranda që ju solla 
    Gjëra me shij’ e bukuri 
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    Zonja, zonjusha alla moda 
    Liberalizëm’ edhe njësi (njerëzi) 
 
“Tirana” (Disku No. 44019; ; kënduar nga T. Tashko dhe K. Çakalli) 
 
Unë jam qyteti shum’ i bukur 
Dhe nga të tjerët më lumtur! 
Kush më pyet i jap përgjigje 
Unë jam Tirana brigje-brigje 
  Tirana e kuqe thënë kanë 
  Me ca xhami e ca dyqanë 
  Po sot dhe një u huaj më lëvdon 
  Shqiptari më këndon! 
   Hajde Tirana je moj je! (Refr.) 
   Si ishe një herë e si je sot 
   Paris i Shqipëris do jesh 
   Rroftë Tirana, rroftë, rroft! 
      Shqiptarë e të huaj venë e vijnë 
     Lëvizj’e madhe dalin e hyjnë 
      Automobila posht’ e lart 
      S’kanë pushim as dit’ as natë! 
       Zotëni lloj-lloj edhe gallona 
       Zonjushe shum’ modern e zonja 
       Në qendra, në teatro, në Pazar 
       Dhe ndjenjat marrin zjarr! (Ref.) 
 
“E dëshpëruara” (Disku No. 44014; kënduar nga T. Tashko) 
 
Vetëm në vend të huaj 
Afër detit rri e mejtoj 
Valët e err’ta kundroj e vuaj 
Dhe një ngushëllim e varfëra kërkoj 
    Ëndërrat e mija vanë 
    Shkuan si ca zogj në arrati 
    Dhëmbje, dhëmbje të shkretës më lanë 
    Të psherëtij, të qaj me lot të zi 
       Ah! Fat i mallkuar (Ref.) 
       Që na dëshpëron gjithmonë 
       Sa zemra ke copëtuar 
       Dhe helm e gjak kullojnë 
           Ah! Ti o botë, o bot’ e shkretë 
           Gëzimin tonë pse largon 
           E rrem’ është këjo jetë 
           E rremja, vetëm ajo mbretëron 
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“Kthimi në Nisi” (Disku No. 44031; kënduar nga K. Çakalli, T. Paleologu, T. Tashko dhe M. 
Marjoti) 
 
Ngadalë, ngadalë 
Fry o veri, ndihmo! 
Fryna të mbushen velat 
Shën Kollë bëna kohë! 
  Vrapo anije e bukur 
  Dhe valëtë kalo! 
  Çaji se të ndih era 
  Mos prit po fluturo! 
    Përpara zog’ i detit (Ref.) 
    Me këtë qetësi 
    T’arrijmë sa më shpejtë 
    Të vemi në Nisi! 
      Ja dhe Nisia 
      Shihni se ç’pamje ka 
      Si një delfin i bukur 
      N’ ujrat e kaltërta 
         Pa shihni n’ an’ të detit 
         Sa presin padurim 
         Dhe shamira të bardha 
         Që tundin me gëzim! (Ref.) 
     
“Korçarja e bukur” është kënga që në rrjedhën e historive gojore që do shqyrtoj më poshtë, edhe 
për këtë është aluduar që Neçoja ta ketë shkruar për Tefta Tashkon. Do të ishte shumë bukur të 
ishte e vërtetë dhe jo rrallë për të tilla koincidenca të këndshme, njerëz dashamirës e entuziastë 
priren të besojnë se kështu duhet të ketë qenë, vërtetë. Nuk jam në gjendje të provoj që nuk do të 
ketë qenë kështu, por rrethanat e regjistrimeve më 1930, të cilat m’i ka shpjeguar në detaje 
pjesëtari i grupit himarjot Pano Kokëveshi, flasin për një pamundësi të këtij fakti. Tetë vjet më 
parë kam botuar në një libër një nga këto biseda me Pano Kokëveshin më 1982, prej së cilit rrëfim 
të tij dëshiroj të shkëpus një fragment: “Tefta u paraqit në zyrën e firmës Pathé dhe pasi pyeti në 
se kishin ardhur disa shqiptarë për të incizuar, i thanë që ishin poshtë në sallat e regjistrimit dhe e 
lejuan të takohej me ne. . . . Neçoja, që si duket e njohu nga fotografia që kishte, e përqafoi. U 
përqafuam të gjithë si motra me vëllanë. Grupi qëndroi dhjetë ditë në Paris dhe Tefta erdhi katër 
ditët e fundit. Në fillim inçizuam këngët tona pa shoqërim, pastaj ato me të tjerë këngëtarë dhe 
me shoqërim. Të nesërmen bëmë një darkë” (Tefta Tashko Koço dhe koha e saj, Dituria, 2000, 23). 
Llambit dhe Teftës, Neçoja u kishte shkruar letra më 1930, njërit dërguar në Milano e tjetrës në 
Montpellier, ku i ftonte të takoheshin në Paris për regjistrimet, ndërsa Kleo Georga aso kohe 
jetonte në Paris. Pra logjika e do që materiali muzikor për këto regjistrime të ishte përgatitur 
paraprakisht, kështu që “Korçarja e bukur” të ishte shkruar përpara se të njihej Neçoja me Teftën. 
Gjithsesi, atë perceptim që tashmë qarkullon që “Korçarja” ka lidhje me Teftën do përpiqem të 
mos e ndryshoj. Le të mbetet edhe kjo temë pjesëz e historive tërheqëse gojore. Sa i përket 
interpretimit, është me vlerë të dihet se si është kënduar kjo këngë në fillimet e saj, si ka qenë 
melodia, si kanë qenë fjalët, si ka qenë shoqërimi me piano dhe dy violina, elemente këto që e 
shpien këngën në periudhën e formimit të saj, kur ekzistonte tjetër shije, e ndryshme nga ajo që 
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jemi mësuar ta dëgjojmë sot. Zëri Teftës në këtë regjistrim është ai i një njëzetvjeçareje i regjistruar 
me teknologjinë e fillim-shekullit të XX. Mbi këtë interpretim le të gjykojnë të tjerët kur të kenë 
rastin ta dëgjojnë.   
 Kënga “Mban mend” (Disku No. 44017), kënduar nga Llambi Turtulli, është shembull tipik i 
këngës sentimentale, veçanërisht strofa minore e përshkuar nga ndjenja dëshpërimi e lëngimi, për 
të kontrastuar më pas me refrenin mazhor e me pakëz dritë, kontraste këto të njohura për këtë 
gjini muzikore në periudhën e parë të shekullit XX. Por ajo që i jep këngës shije e emocion të 
veçantë dhe e bën atë të mos bjerë në një lloj banaliteti që shpesh nuk i shmangeshe dot, është zëri 
i bukur e kumbues prej tenori i Ll. Turtullit. Shtrirja e diapazonit të këngës mundëson dhe 
shpalos aftësitë vokale, tërë dritë e patos, të atij zëri që u dëgjua shumë pak në Shqipëri. 
Interpretimi i kësaj kënge nga Turtulli është shumë i ngjashëm me atë mënyrë të kënduari që do 
të njihej më vonë si interpretim i serenatave korçare. Si i tillë ky është një nga regjistrimet e rralla 
që fikson se si këndohej kënga korçare në zërin e tenorit profesionist (edhe pse këtu kënga nuk 
përfaqëson Korçën), por edhe atij amator të pasionuar, traditë që ishte krijuar në këtë qytet që me 
Bandën e Lirisë (1908), Shoqërinë e Arteve të Bukura (1920) dhe shoqërinë kulturore “Lyra” (1928). 
 

 
 
Siç përmenda më sipër tekstet të këtyre regjistrimeve janë të gjitha në shqip, dmth. të përshtatura 
dhe kënduara në gjuhën shqipe, të folura dhe kënduara në gjuhën e komedisë a satirës të tipit të 
vodëvilit, me një humor tipik vendas, me frazeologji dhe batuta karakteristike për gjuhën toske 
dhe në veçanti për atë të Bregut e labe. Duhet pranuar se në rrjedhën e viteve tekstet e këngëve 
përgjithësisht ndryshojnë, fenomen ky i natyrshëm, i ndodhshëm kudo kur ndjehet nevoja e 
adoptimit në një komunitet të caktuar, apo gjatë procesit të përthithjes së teksteve nga ky 
komunitet. Por ndryshimi ka ardhur shpesh edhe si rezultat i zëvendësimit të sistemeve 
shoqërore në Shqipëri. Kjo ka ndodhur kur tekstet janë transmetuar qoftë gojarisht apo të 
shkruara. I tillë është rasti i këngës “Korçarja e bukur” që u shkrua së paku më 1930, në mos më 
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herët, dhe u transmetua, mendoj, gojarisht, ku ndryshimet/adoptimet e fjalëve si “pupè” me “më 
je” në vargun e parë, “me shik e naze” me “me ato naze” në refren, apo vargu i tretë i refrenit etj., 
i janë përshtatur me vetëdije versionit korçar.  
 
“Korçarja e bukur” (Disku No. 44022; kënduar nga T. Tashko dhe Kleo Georga)  
Varianti i vitit 1930:   

 
Korçare e bukur, si pupè / Më thonë shumë në këngë / Kudo që dal më vënë re / 
Ngrihen të gjithë në këmbë . . .  
Refreni: Ah! Moj korçare e bukur si pupè / Me shik e naze shum’ si nuse e re / Kur 
shkon nganjëherë vetëm në bulevard / Në zemrën tonë ndizet flak’e zjarr!  
Strofa e dytë: Në mes të natës në qetësi / Nënë ballkonin shkojnë / Bien kitarës me 
ëmbëlsi / Rinë dhe më këndojnë. 

 
Varianti i modifikuar i së paku gjysmë shekulli më vonë: strofa e dytë dhe refreni:  

Në mes të natës në qetësi / Ti në ballkon më rrije / E më vështroje me ëmbëlsi / O moj 
korçarja ime /  
Refreni: O moj korçare sa e bukur je / Me ato naze porsi nuse e re / E kur më shkoje 
ti në bulevard / Zemrat tona digjen flakë e zjarr 

 
“Syzeza” (Disku No. 44004; kënduar nga T. Paleologu, K. Çakalli, M. Rumbo, N. M. Marjoti)  
 
Kjo këngë është në ritmin e valles dyshe sirto (në metrin 4/4) mjaft e përhapur në Greqi, Qipro, 
Bullgari dhe përgjithësisht në Ballkan.  
   
Vajzat e bukura 
Shumë hie kanë  
  Si syzez’aman, aman 
  S’janë, mo, s’janë 
  Qytet e fshatra 
  Kam parë plot 
   Si syzeza aman, aman 
   S’gjendet në botë 
     Si Afërdita 
     Që lëshon rreza(a) 
     Gjithashtu aman, aman 
     Është syzeza 
      Nën’ e ka bërë 
      Zoti e ka falë 
       Lum si ai aman, aman 
       Që do ta marrë 
 
Repertori zgjedhur nga Neço Muko me këngë vendçe, këngë patriotike, këngë të lehta e komedi 
të muzikuara, u pri nga dëshira për të krijuar sa më shumë larmi, natyrisht parë nga këndi i tij i 
vështrimit, dhe duke ja përshtatur publikut të Bregut deri në Sarandë. Si mënyra e të kënduarit 
vendçe ashtu dhe tekstet humoristikë në gojën e aktorëve, priren nga një karakter i theksuar 
lokal, Bregas. Në bllokun e katërt, atë të dialogëve të satirës e të komedisë së muzikuar, dëgjon jo 
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vetëm frazeologjinë vendçe, himariotçe, të teksteve, por edhe mënyrën e të folurit e intonacionin 
vendas. E tillë është komedia e folur dhe e muzikuar “Bambuni (ushtar), Tetari, Kapteri, Marika”, 
interpretuar nga Çakalli, Muko, Bala dhe Tulla Paleologu (Disku No. 44017),--“Mitrushi”, “Uzo, 
raki, amane” (Çakalli, Muko dhe Rumbo, regjistruar më 1929, disku No. 44004) apo komedia 
tjetër e kënduar “Merakliu e meraklesha” (Tulla Paleologu dhe N. M. Marjoti).  
 
“Bambuni (ushtar) – Tetari – Kapteri – Marika” (Disku No. 44017; kënduar nga N. M. Marjoti, 
K. Çakalli, A. Bala, T. Paleologu) 
 
Bambuni – Marika! Marika! Marika dreq! Marika të rëntë pika! 
Marika – Erdha, a sheh? Jam ekzaktë! 
Bambuni – E di moj Marika kakaqi, prandaj dhe unë të pres 12 sahat e një çerek. Tashti ke ndonjë  
 lek të shkundim nga një uzo, ose të shkojmë më mirë se këtu do të vijë tetari, kapteri dhe të  
 gjithë ato që mbarojnë me – ari dhe me – eri. Po hajde të të puth një herë dhe të shkojmë.  
 Gatitu. Jepni puthje! Marsh! 
Tetari – Bambuni ç’bën atje? 
Bambuni – A, ç’më preu forën, s’proftasa e dhash në erë! 
Tet. – Ik andej more, buzë për puthje. Po ti me Bambunin vete e puthe, nukë sheh këtu gallona?  
 Të të puth un të shoç! Shih këtu . . . 
Kap. – Tetar ç’bën atje? 
Bamb. – Aaaa, ç’ia bëri mirë! Rrofshë more kapter që më more hakën. 
Kap. – Nuk më thoni tashti, ç’punë kini këtu që jini mbledhur, këshill dashurie kini? 
Bamb. – J. . . j . . . jo . . . jo, zoti kapter, kemi kë . . . kë . . . këshillë luftarake . . . 
Kap. – Ç’do me thënë këjo këshillë luftarake, pa thuajmë ti që je i zgjuar . .  
Bamb. – Sheh që jam dhe i zgjuar. Ja . . . domethënë . . . si ta thom . . . domethënë . . . shtrojmë  
 planin për të zaptuar . . . kalanë . . . 
Kap. – Mjafton, kuptova. Dëgjoni tashti, këjo është herë e fundit, po u pash tjetër herë, s’kini  
 shpëtim! 
Bamb. – (Tetarit) Mirë të thotë. 
Kap. – Ju zonjushe do vini pak me mua se do t’ju bëj ca hetime. 
Bamb. – Nuk e thonë zonjushe, e thonë Marikë zoti kapter. 
Kap. – Pusho ti! 
Bamb. – Ku . . . ku . . . Kush unë? 
Kap. – Plaç, të thom. 
Bamb. – Kam plasur që kur s’putha Marikën! 
 
“Mitrushi (Barba Kola)” (Disku No. 44007) 
 
Të pranishmit – (sapo hyn Mitrushi) – O, mirseardhe, mirseardhe Mitrush. A je? Si je? 
Mitrushi – Shumë mirë, faleminderit. Ju si jeni nga shëndeti? 
Të pranishmit – Mirë jemi. Po ti ç’e bëre barba Kolën? 
Mitrushi – Mos më ngitni nga ajo anë fare, se xha Kola nuk qënkej ai që pandehnim, po një 
cipëplasur që ja gjën rrallë shokun. 
Të pranishmit – Ç’janë këto fjalë që thua, o Mitrush? Atë e kemi në ballin e vendit. Dhe të gjithë e 
nderojnë. 
Mitrushi – ( i shikon si me qesëndi. Pastaj kollitet): 
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Shkova parë mbrëmë te xha Kola 
Se ne kafene nuk më kalonte ora 
Trokas në derë, njeri s’m’u përgjigj 
Dhe mua një dreq mani m’u qep 
   Që thoni ju, shikova nga një vrimë 
  Pak dritë brenda, edhe ngula synë 
  Afrova veshin dhe një fër-fër dëgjova (qeshje) 
  I bije derës dapa-dup dhe i fola:  
    “Hape, i them, jam unë, o xha Kola!”   
    “Hape, a t’u mbylltë”, i them edhe një herë 
   Po ai si dukej, s’e prishte qederë 
    Më në fund dhe unë po kuptoj 
    Që në një çast të keq po e trazoj! (qeshje) 
     Prap në vrimë atje ku futin kyçnë 
     Edhe një herë karfos mirë synë 
     E çfarë shoh! M’u prish fare gjaku! 
     Të jetë dhe i tillë, thashë, plaku? 
       Xha Kola ynë po na bënte festë 
       Në varrë të gjithë i futça, s’them gënjeshtrë! 
       Dhe një zjarr zë dhe ma ndezi gjinë 
       Dhe diç më gargalis brenda të zinë 
        Hej, çfarë ashku na kish baba-xhani 
        Fru-fru asaja i bënte fustani (qeshje) 
        Si një franxhollë e bardhë zonja ishte, 
        Llokum Stambolli, pa kishte ca . . .  
 
Të pranishmit: - Çfarë ca? Ç’bënin ata? Ç’bënin ata? 
Mitrushi (këndon):  Çfarë ca . . . 
   S’i them dot. Ësht me zarar 
   S’them dot, jo, jo, jo, jo 
   Se më presin bukën! (niset të dalë) 
Të pranishmit: - Mitrush, pri, prit, ku po shkon? 
Mitrushi: - Nesër, nesër, sonte u bë vonë! 
 
Është vështirë të komentosh mbi këtë bllok sepse vetëm shijimi në sajë të dëgjimit është ai që do 
mund të përçojë mesazhin e fjalës së folur apo të kënduar. Melodia e komedisë së kënduar “Uzo, 
raki, amane”, për shembull,  është tipike e një stili të lehtë, mjaft i përhapur jo vetëm në Europë e 
përtej Atlantikut ku lëvrohej më së shumti kjo gjini mjaft në modë, por edhe tek shqiptarët e 
jugut, veçanërisht tek korçarët. Satira qëndron jo vetëm tek fjalët por edhe në refrenin, gati në 
dehje, të muzikës. Po citoj vargjet e këngës:  
 
“Uzo, raki, amane (Të dehurit)” (Disku 44004; kënduar nga K. Çakalli, N. M. Marjoti, M. 
Rumbo) 
 
Rakia unë jam  
Fuqi të madhe kam 
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Sjell një gëzim gjithmonë 
Atij që më shijon! . . .  
  Qënëka dhe amaneja 
  Që na kënaq gjithmotin 
  Rakija dhe mezeja 
  S’ka më të mirë, Për Zotin! 

 Uzo dhe amane  
  Këto janë për ne  
  Pi uzo dhe raki  
  Gjithë jetën tonë prokopi 
   Kush do të më provojë 
   Do të ndjejë vleftën time 
   Me njëherë do të harrojë 
   Merak e hidhërime 
 Ti moj raki Përmeti  
 Me uzon ju të dyja  
 Qofshi si ujt’ e detit  
 Dhe jashtë varfëria (bot’ e tija). 

 
“Merakliu e meraklesha” (Disku 44022; kënduar nga T. Paleologu dhe N. M. Marjoti) 
 
melodia e së cilës në strofë është përshtatur të jetë sentimentale, si në të qarë, për t’i shkuar 
vargjeve tërë humor të këndshëm që shprehin “aspiratat” e një çifti që jeton diku mes Himarës 
dhe Sarandës. Siç mund të pritet, refrenit të gëzuar të këngës i vishen fjalët paqëtuese e tërë besim 
ndaj njeri tjetrit sepse në fund të fundit është dashuria ajo që i mban ata të lidhur. 
 
Merakliu –  Lidhjes Kombeve Kryetar 
  Në isha do më rrije 
  Si mbretëreshë fuqiplotë  
  Të lidhje dhe të zgjidhje 
 
Meraklesha -  N’isha unë Perëndi 
  Ta them si grua burrit 
  Ford i dytë do jeshe ti 
  Dhe mbreti i vajgurit 
(Refreni së  
bashku) Ah! Zemra ime ti-tik-tak 
  Më bën për tij e nuk pushon aspak 
  Se m’ ata syt’ e tu për Zotin, e m’ atë vështrim 
  Më ndeze zjarr në trupin tim 
   M’i trete ti aman, aman 
   Po dashuria jote ajo më mban 
   Nuk dua të betohem as flori, as pasuri 
   Thesar, thesar i im je ti 
Merakliu: -  Nënd Zana kishte n’ atë koh’ 
  Perëndia Apolloni 
  Po un kam ti për një miljon 
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  Të bukuris kampjoni! 
 
Meraklesha: -Hajde, më rrofsh, o Merakli 
  Rroftë dhe dashuria 
  Mos ki merak, rri e këndo 
  Dhe jashtë varfëria 
 
Në mungesë të gjuhës shqipe së shkruar, transmetimi gojor ka qenë ndoshta elementi më i 
fuqishëm jo vetëm i trashëgimisë sonë muzikore në shekuj por edhe të eposit epik, mitologjisë, 
legjendave, poezisë lirike popullore e të tjera forma të trashëgimisë kulturore shqiptare. 
Transmetimi gojor është ngulitur kaq fort në shpirtin e popullit, sa dhe pas fillimit të përdorimit 
të shkrimit shqip, historitë gojore vazhduan të jenë tepër të fuqishme, mbase më të fuqishme se 
historitë e shkruara. Historitë gojore edhe sot janë shumë tërheqëse edhe kur bëhet fjalë për një 
ngjarje konkrete, qoftë kjo dhe e dokumentuar atëherë kur shkrimi filloi të përdoret si mjet i të 
përsiaturit në shqip. Referencat më të shpeshta do të jenë ato gojore të marra nga persona të 
gjallë, aq më tepër në se rrëfyesi do të ishte në moshë të thyer dhe në gojën e tij apo saj këto 
rrëfime do të tingëllonin më të besueshme. Nuk ka dyshim se rrëfimet gojore luajnë rolin e tyre të 
pa zëvendësueshëm, aq më tepër për faktin se e pakët është historia a shkruar prej shqiptarëve 
vetë. Mbase historia më me vlerë gojore e shqiptarëve është ajo e memorizuar në formën e 
vargjeve apo këngëve. Por kur rrëfimet marrin trajta të dukshme emocionale, kur fantazia e atij 
që tregon zhdërvjelltësohet, jo rrallë, drejt prirjeve edhe me kahe të kundërta. Kur këto rrëfime 
më vonë do të hidhen në letër, shtrembërimi i ngjarjeve mplekset me emocionalitetin e rrëfyesit 
dhe më pas shkruesit të tyre. Ajo që mbetet nga ky proces “inventiv” do të jetë informacioni i 
gjymtë, i cunguar, përçudnuar, por që shpesh më i pëlqyer se sa ngjarja e vërtetë.  
 Për fat të mirë koha e Neços dhe aq më tepër veprimtaria e tij është pothuajse e tëra e 
dokumentuar, e botuar dhe e regjistruar në disqe, e pasqyruar në gazetat e kohës apo e treguar 
nga bashkë-këngëtarët e bashkëkombësit e tij në Himarë dhe tërë Bregdetin. Si e tillë, kjo është një 
trashëgimi që rrit së tepërmi vlerat e artit muzikor shqiptar dhe ka nevojë për një vëmendje 
shumë më të gjerë.  
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NEÇO MUKO (1899-1934) & GRUPI I TIJ 
me këngë vendçe, patriotike, të lehta/sentimentale dhe humoristike 

regjistruar në Paris më 1929-1930 
 

 1   KATINA–NINA-NINA (popullore), kënduar nga K. Çakalli, Dh. Rumbo, N. Muko  1929  
2   ISMAIL QEMALI (popullore), kënduar nga K. Çakalli, N. Muko, P. Kokaveshi, A. Bala 1930 

 3   KAPEDANI (popullore), kënduar nga K. Çakalli, N. Muko, P. Kokaveshi, A. Bala 1930 
4   MBEÇ MORE SHOKË (popullore), kënduar nga Çakalli, Muko, Bala (?) 1930 

 5   HYMNI I FLAMURIT, zëri solist K. Çakalli, shoqëruar me piano dhe dy violina   1929  
 6   SHQIPËRIA, kënduar nga K. Çakalli, shoqëruar me piano dhe dy violina   1929 
 7   KORÇARJA E BUKUR, kënduar nga T. Tashko dhe K. Georga    1930 
 8   SARANDA, kënduar nga T. Tashko    1930 
 9 SARANDA, kënduar nga K. Çakalli    1930 
 10  TIRANA, kënduar nga T. Tashko, K. Çakalli    1930 
 11  E DËSHPËRUARA, kënduar nga T. Tashko    1930 
 12 KTHIMI NË NISI, kënduar nga T. Tashko, K. Çakalli, T. Paleologu, N. Muko   1930 
 13 MBAN MEND, kënduar nga Ll. Turtulli    1930 
 14 BAMBUNI (USHTAR)-TETARI-KAPTERI-MARIKA, folur e kënduar   1930  
  nga N. M. Marjoti, K. Çakalli, A. Bala, T. Paleologu     1929 
 15  MITRUSHI (Barba Kola) 
 16 UZO, RAKI, AMANE (Të dehurit), kënduar nga K. Çakalli, Dh. Rumbo, N. Muko  1929 
 17 MERAKLIU E MERAKLESHA, kënduar nga T. Paleologu dhe N. M. Marjoti   1929 
 18 SYZEZA, kënduar nga T. Paleologu, K. Çakalli, M. Rumbo, N. M. Marjoti   1929 
 

nga korpusi  
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në serinë e CD-ve të përgatitura nga Eno Koço  
2009 

 
 
 
 


