
·lI.AQAF GH'ALIK IZ.,ZMIEN 

Ni11U C7emona xjieħ, għalaq. tmenin , 
u minn fuq kull m'in jafu għaddew iSos.nin, 
għaddew is- snin u l-gwe.rer u t- tilwim, 
i żda baqa' l- aħjar, baqa' d-dawl jiddi 
bla sħab, bla ċpar, bla dieqa 
dieħel dejjem mitotieqa 
fejn ward ifewwaħ 

. imżewwaq. ma' l-għajat ta' żgħażagħ hienja, 
it-tieqa ta' kamartek, ta' kamartna 
u ta' kull min iħoss jidwi f!> sidru 
l·għana s€rħani tiegħek, Poeżija. , 

X' inhuma, għidli. x' inhuma tmenin sena 
ħdejn dik iI-Ieħħa berreqija 
li tinbet, tikber, tfur, tfewwaħ u tgħaxxaq, 
x' ħin fiha min iħoss il-poeżija 
jaħtaf il- f!niel, in-nisel jagh ġen tajjeb 
u jwelled. wahdu m' Alla. ġmiel il-kelma? 

X' inhuma tmenin 'sena, Nin, x' inhuma 
hdejn is- snin l-imghoddija 
u dawk li ghadhom ġejjiena . 

meta tahseb 
li kollox ghad jintemm 
mill-bniedem :i1Jnqri 
ħlief dak 
li b' ruhu f' idu huwa jkun sawwar 
bil· kliem ghasli t a' fommu 
imnebbah .biss minn Alla li tahulu? 

Għalhekk fik ma narax jien hlief il-hidma 
ta' moħħok u ta' qalbek; 
ma narax fik Mief l-opri .kollhasiewja 
li lilna tajt, liZMĊJlta u 'Z Għawdex tiegħek; 
ma narax fik xejn Mief il-poeżija 
għax din u dawk ma jmutu qatt u jibqgħu. ; 

19ħaddi, u kif ighaddi. i~ imien, 
12s-sekli jgħaddu b' ġirja, 
iżda kliem il-poeta ma jgħaddix; 
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u għalhekk għalkemm int xjeħt 
u għalaqt iHmeni1l sena, 
int -għadek, Nin. żagħ żugħ. 
bħa~żgħażagħ kollha, 
u tibqa' żagħżugħ magħhom il għaliex 
i.sosnin waqfu għalik; 

waqfu għalik fil- kelma mfewwħa u rżina 
ta1'"Rebbiegħa ta' dejjem, 
għax tiddi biss fp fik il.Poeżija 

li m' Alla"bdiet u tibqa' 
fi~żemieq li ma jafx għajr i:if'Żgħożija. , 

. V.M. PELLEGRINl 

HI BISS! 

Hi biss li Jiasset, meta f taħt għajnejk 
għ.aa.dawl ta' din id-dinja. l·ferħ bl-u#għ 
ta' l- Ewwel Htija u tatek fuq xufftejk " 
bewsa ta' Mħabba li ma ttirx ma1'"riħ. ; 

Hi biss li kienet iifhmek u tkun ħdejk 
bin-nhar. bil-lejl u tħossok waqt l-irdigħ 
tixrob il- ħajja u tara fuq ħaddejk 
l-oħla tal-hlewwa u l-isbaħ .Ias-sabiħ. , ". 

Bil·ħal'sa tagħha biss. fil-hemm, fid-dieq, 
Hi li sabbritek biss; ma' tul is-snin 

... f' ħo fiprha r Rajt intfajt meta bis-sieq 

tatek inonies tad· dinja, u ħadd ħanin 
ħliefhal(fla sibt," il~ lum li xagħrha bZieq 
u baqgħet tgħix għalik, fost il-bnedmin 

Hi biss li tagħdrek u tbennek tixtieq. , 
tbennek mill- ġdid, tbennek xi ftit, · 
bħal meta fpZ. fisqija int kont għadek tarbija. , 

A. CREMONA 
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