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IT-TOROK FIL-KASTELL 

Mcuc--.f1)efaq iWmrani 
Ta' għodwa, li ssaħħar 
Hemm qiegħed ibaħħar 
Il-Għadu għassies; 

V meta jim-aJtajta 
Kien deher kollox seWWa 
Reitielha għal ġewwa 
B7cm jaħbat għan-nies. 

L-aħbar ġriet ma' Għawdem 
Li l-Għadu qarrieqi 
Kien qiegħed fl-egħlieqi 
Ta' wara l-Kastell. 

I. 
V qamu r-raħħala 
V telqu għamarhom 
Bl-$mgtwżaq fuq dah'rhom 
Qalb bilci w irvell. 

Il-qniepen idoqqu; 
Inrnisa, mbf/c1cija 
Għa,1J din il-7cefriia 
Issarraf id-demm, 

Ingabru ġo dja,rhom 
Bi 1cbira qaubija 
Jitolbu 'l Marija: 
"Elilisna mill-hemm." 

lI. 
;l1exjin bl'-għodda: fuq dah'rhom, 
M emjin bil-pass 1neqjus, 

Il-ġlieda ldenet ħarxa 
V għad lirebbiħin 

Deitlin~ għal go l-egħlieqi 
Taħt l-giwlja ta' Gelmus. 

Kif le,mħu lill-egħdewwa 
Għal fuqhom ħarbu sħiħ 
V bdew jitqabdu magħhom 
Bla maba' w bla mistrieħ. 

Inqatgħu sew l-Ibirba, 
Ii,da minn fu,q dawn ġew 
Għam lcienu kotranija 
V l-għodod kellhom sew. 

It-Toro1c daħlu. 
Min qam, min miet 
Kulħadd bix-aJwabel 
V l-ġlieda bdiet. 

Ir-rhieb qalbiena 
Laq għuhom sħiħ; 
B'sidirhom mimli 
Jifirdu r-riħ, 

Fuq siequ ħadd ma tela' 
Min daq idejn l-Għawdxin. 

.lI ejtin kien hemm bil-bosta 
Sew Torok lcemm Għawdxin 
'Ma jil-Kastell, it-Torok 
Sa fl-aħħar bdew deħlin. 

Kif daħlu minn ġot-irejqa 
Laqg1tuhom sew ir-rhieb 
li riedu li jżommuhom 
'Il bogħOd jew barra l-bieb. 

IIl. 
Għamlu li setgħu 
Iżda għal xejn 
Għax għal 7cull wieħed 
Kien hemm fuq tnejn, 

Sew ftdein it-treiqa 
Kien hemm suldat 
Jismu Bernardo 
Kollu armat. 



Bil-bosta darab, 
Bil-bosta ltwew 
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Tqawgħgu ħdejn sħabhom 
U jmJutu bdew. 

Silet ia;-xabla 
Għalaq giwjnejh 
Ilu stess qatilhom 
JUetu f'idejh. 

Hemmhelck l-Ibirba 
Riedu jaqbduh; 
Daru madwaru 
Sabiex joqtluh 

Wieħed mit-Tomk 
Dlonk resaq ħdejh 
B'daqqa ta' xabla 
li'erieh f'idejh. 

Meta Bernardo 
Ra f'idu d-demm 
Ħaseb kif jagħmel 
Jitlaq minn hemm. 

Wasal ħdejn martu 
Li ħarget ħdejh 
Bit-tfal ma' djulha 
Waqgħet f'idejh. 

9/7/1949. 

IV 

Beka li qalilhom: 
"lnfidt7wm jien ...... 
Dalwaqt ninqered 
Ħafna ghajjien ...... 

.Jiena ħabbejtkom 
Issa mi.strieħ ......... " 
Waslu /t-Torok 
Dan~ għalih. 

Kif kien qed jhewden 
Dawna qabduh 
B'daqqa ta' a;abla 
Jlalaj1' nifdiah. 

lt-Torok ferħu 
Gham rebbiħin, 
Iżda sew għarfu 
X'k11eml l-G ħaw d(vin. 

X'JISWA! 

X'jiswa li b'fehma, 
b'qalb taL-azzar· 
u b'kelma sħiħa 
daqs ta' l-iswar 

'Kk jkollok sendqa 
bil-flus mimlija, 
illi qatt minnha 
b'fehma qawwija 

Ma t:onfoqx ħabba 
meta jenħtieġ? 
Flok deheb sata' 
kien fiha żġieġ. 

LINO GERMAN. 

R.M.B. 


