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IL-QAWMA TAL-QALB 

t:feġġiġni bI-imħabba, bI-imħabba ta' ruliek, 
Bil-bewsa sħuna 
Li titla' fuq xufftejk. Agħtini 

(~albek. Agħtini l-ħajja. 
Haddanni ma' sidrek jofrogħ. 
Fl-imħabba l-għajn taR-sliem. FI-illJħabba l-hena . 
. .. .. ' Waħdi, jien u ħsebijieti, 
Ma n~x it-triq li għandi naqbad, 
Inħoss dal-baħħ li jdur madv;ari 
Irid jihlagħni. 
Irrid nibki, irrid ngħajjat, irrid 
L-għajnuna, l-għajnuna, l-għajnuna! 

Hadd. Xejn. Dwejjaq. l'regliid. Biża'. 

Dawl fuq wiċċ kulħadd, ġo fija 
Dlam, id-dlam tal-qabar. 
'Ma x'jiena jien? fejn sejjer 
Waħdi mfarrak biI-għaja tal-jum 
Li qed jintefa? 
Jien x'jien '? min jien '? 
Harist ġo qalbi, u hi tenniet: 
Habb, ħobb, u tagħraf il-"jiena" tiegħek. 

Jekk fik l-hena, ja Mħabba, 
Infidli qalbi! 
Infidli ruħi! 

Xerred id-demm li jaħraq ġewwa sidri. 
Int! Int, ejja maħbuha! 
Qalbek tiegħi, q~lbi tiegnek. Ngħaqqduholll. 

Insaħħuhom. Illwaħħduho:ll f'gnanja kbira, 
Il-gnanja ta' ħajjitna żagħżugħa . 
.Ma tismax ? Ruħi qed issejjaħlek. 
Ma tarax'? Harsti trid 'il ħarstek. 

Ejja maħbuba! 
Id-dawl hieni li jixgħel ġo għajnejna 

. Jikbes b'saħħa l-imħabba 
Li t-triq tiftħilna fejn hemm ward u hena 



Ġejja? Fid-dawl tal-qamar 
LI jaqa' ħiemed ġewwa l-ġnej na l'ieqda, 
Taħt siġra għolja illi sajf u xitwa 
Tħaddar u ta'rmi, 
.F'erħana 

Immorru, immorru u nillqatgħu 
Mill-hemm li tafa' s-swied tal-lejl ġo tlsiebi. 
Idejk ħanina qegħidha hawn-fuq qalbi. Tħossha 
'rħabbat qawwi? Tismagħha! 

Tlissen kliem li biss qalb oħra tifhmu? 

La taħqal'x iżjed, 
La tbiċċil'x iżjed, 

Din qalbi sewda, int, ja Ħsieb qalil! 
Ġo din il-mera li hawn quddiemi 
Mahawnx ħlief jiena. 
Waħdi. Għajnejja jridu jingħalqu. 
Riġlejja, bla saħħa, 

Ma jifilħux dal-ġisemli għeja bosta. 
Int biss, ja Ħsieb li għadek taħdem. 
Int l-aħħar li tmur minn fija. 
Qed nara fid-dawl (~kejken iml'iegħed 
Ta' kamarti, riesqa, l'iesqa, l'iesqa 
Minn U1:ajja, 
Bit-tbissima ta' ħliqa żagħżl1għa, 
Omm bil-frott ta' ġufha fuq dil'għajha. 

'IVarda ħaddejha, n fuq ħar1dejha jġelben 

Helu d-dmugħ sħun ta' mħabha. 

Jintefa d-dawl. Dlam ċappa dwal'i. Id-dehra 
Tgħib .. Ħsiebi jibqa' jaħdem. 
Issa għal'aft il-'jiena' tiegħi! 
Issa fhimt qalbi! 
Fl-imħabba s-sliem. Int, maħbuba, 
Bil-hena mlieni, u taf!'i mrari, . 
Aħraq b'imħabbtek ħuġġieġa l-bl'uda 
Ta' qalbi, Ruħ tiegħi! .. . 
L-akbar hena tiegħi! ... . 
F'żgħożitnu l-imħabba, fimliabbitna l-għaqda. 
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