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135. 137. 139. 142. 145. 146. 149. 153 .... Para lufte në fshat kishim disa mandolina dhe të dielave, e sidomos në ...... 5. Në
çfarë forme i jep këshillat poeti: pohore mohore? Çfarë efekti ka ajo? 6.. Në formën mohore të fjalisë mohohet një pohim. Pra,
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