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rtalolfajfa l-karr~ ini,~budin, nitbandlu 
B' ħarsitna msammra fil·warrani 'l bogħod 
Taħt it-tmexxija ta' Sultan it-Tama; 
U fuq il-mergħa ta' din l-art tirtogħod, 

Bin-nagħal ileqqu jieklu u jaħfu dejjem 
Wiċċ dan iZ-Koimoi ,fid.dawrien bla l/!,iem, 
lf.ar/!,u mill-B!ierab, dieMa fl-Għada u Issa 
Iġerru mlebbta is-sigħat u l-jiem. , 

Fiċ-ċpar tal-Biera,fi, in-Nessejja xwejħa . 
U .ż·Żmien, imgħannqa - mostri m/!,ewwħa t-tnej' -
Jidhru jtellqulna biex jisirqu u jħarbtu 
Il.W-altz tat-tifkiriet ħelu w għannej. , 

lnxebbhu l-Bieraħ ma'.tibdil is-sura 
Ta: sfiaba mperrċa ~'a', i~winħajn ir-rib; 
Ma' i~miel il-ġonna, neqed ['ħerba siekta, 
Li darba warrad kollu lwien sabiħ. 

Ma' kisra ħelwa, kollha lf!hma, ħier/!,a 

Mis.sider mimli u bnin ta' Kanarin . 
Illi tintefa' gban-n.iul ix-xemx: taslilna 
Bfial karba mdejqa ta' l-W5ux fiż·ż[in. , 

U l-karrU jf!.erri .• ".1. Dħalna għal-lum mill-Bieraħ 
Mill-Bieb imżewwaq kollu ljieli u jiem, 
Fejn tfal, xjuħ, :i:g.15ażagħ igħixu lkoll imxa.ħxħa 
F'bolma ta' dawl u dlam. ,[t-tfal bil-ħżiem 

Ta' l·hena [' qaddhom fil-Lum biss ħajjithom; 
L-imgboddi ['mo.ħhom ma jsibx dejr malajr; 
Ma tifraħ qalbhom bid.duħħan ta' l-Għada; 
Biss l-alla t' Issa jieħu inċens il-ħajr. , 

Ilsiera ż-:tgħażagħ .~ol-palazz fejn l-Hena 
l saltan ma' l-lm,'liabba kollha nar 
Fuq tron ilellex b'deheb u b'fidda jgħajtu; 
lx-xewqat fierg.ħa [' Għada kollha mrar. , 
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lx-xjuħ, għajjiena u sfajra b' wiċċhom' l isfel 
Mif!.bud mill-kalamita tat-tebut, 
Itektku bil-għasluġ l-aħħar minuti 
Tal-Hajja li qed toqrob sabiex tmut. 

Għalija l-Lum huwa bbal ktejjeb mimli 
Niket u ferħ imqalleb mill-bnedmin; 
Jew qlugħ bajdani f' ġirja lejn ix-xefaq 
Fejn sema u baħar jidhru t-tnejn mgt:Jannqin. , 

Qegħdin fil-Lum! Deħlin ġo l- Għada! Waqqfu, 
Ġerrejja mingħajr qalb! X' dinja ta' ċpar, 
Tostrilnal-fejn u l-meta ta' ħajjitna, 
U 'l qalbna dgt:Jaila toħnoq ġo l·imrar! 

Kif minn /!,uf ommha tet:Jles iHarbija, 
Hekk inti tara d-dawl minn ġuf il-Lum: 
Nirtogħdu naħsbu fik, Qawwa ġejjiena, 
Bl;al min jixxabbat minn fuq xfar irdum. , 

Illum u Għada jgbaddu t-tnejn, jintilfu, 
Jintfew bħal għajta mkaxkra fid.dagħbien 
Tal-Bierab. ,u madwarhom in-Nessejja 
Tal-mewt ii-zifna tiifen hi u i-Żmien. , 
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