
         Tłumaczenie - Haxhi Dulla 

 

Ujku me krahë 

 

 Shumë kohë më parë , pranë lumit Ina, jetonte një grua e cila ç'do ditëe në 

mëngjes shkonte në qytetin e afërm Goleniów për të i ndihmuar një  gruaja të vjetër 

në moshë e cila jetonte e vetmuar në shtëpi. Ajo i ndihmonte në punët  e shtëpisë, 

gatuante dhe pastronte, ndërsa në mbrëmje kthehej në shtëpinë e saj në fshatin  e 

afërm. 

 Një mbrëmje të ngrohtë vjeshte , kur po kthehej në shtëpi, rrugës pranë lumit 

Ina, papritmas vërejti disa gjurmë të një egërsirë. Por, gruaja vazhdoi rrugën për në 

shtëpi. Pas një kohe, situata e njëjt u përsërit, prap vërejti disa gjurmë kafshe. Ditën 

tjetër gruaja mori vendim që të i shmangej kësaj rruge pranë lumit.  

Kështu vazhdoi një kohë, por një ditë  kur ajo duhej më shpejt të kthehej në shtëpi, 

vendosi të kthehej rrugës së vjetër pranë lumit, sepse  ishte më e shkurtër.  

 

 Duke ecur me hap  të shpejtuar sepse binte errësira, papritmas në largësi vërejti 

dy xixa që lëviznin drejtë saj.  

Nga ana tjeter e lumit ishte një pyll i dendur. 

Xixat ofroheshin në drejtim të saj. Ajo ndaloi hapin, u ndal ne vend, u frigua, kur 

vërejti disa hapa para saj një ujk të zi me krahë të mëdhenjë, me kthetra të mprehta, 

me dhëmbë të bardhë si bora , dhe me sy që shendrisnin si diamant. 

 

 Gruaja u shtang,  nuk kishte parë në jetën e saj një ujk të tillë,  ndërsa ujku 

vazhdoi rrugën më tutje duke anashkaluar gruan , bëri disa hapa , ulëroi, dhe ktheu 

kokën në drejtim të gruas, dhe pas pak iku në errësirë. 

 

 Gruaja ishte e befasuar, ujku kaloi pranë saj dhe nuk e sulmoi...  

Me këto mendime gruaja u kthye në shtëpi. Shpesh pastaj mendonte për ujkun por, 

kurrë më nuk e pa atë.  

 

 Banorët e këtij fshati edhe sot e tregojnë këtë legjendë, se si ujku fluturon pran 

lumit Ina, dhe nëse e takoni, ofroheni pranë tij, ai do ju merr në krahët e tij dhe do 

fluturoni lartë në qiell bashkë me të.. 

 


