
NEMMEN ... 

Miexi, waħdi, qalb firxa ta' ħdura, 
fuq il-ħdura tan-nida, 1-qatriet 
Bħal djamanti jilmaw fi-ewwel dija, 
U qed tfiġġ minn ġo ħdan is-smewwiet. 

Miexi waħdi. Il-lenen tai-żiffa 
Qed iħannen bil-ħlewwa lill-ward 
Rashom qajmu 1-aglisafar; tmellisa 
Għaddiet fuqhom ta' reżħa w ta' bard. 

Miexi w naħseb. Fil-moħba ta' ħsiebi, 
Rajt jitqalleb bħal baħar ta' dmugl'i; 
Rajtha I-ħajja bħal dgħajsa titbandal 
Taħt sħab ikreh fis-se1m miġmugħ . 

.. 
Naħseb kont fuq l-imħabba li torbot 

F'siegħa hienja żewġ qlub imwegħdin, 
[}ik l-imħabba li ttuq u li ssaħħaħ, 
L-hena tibni ġo ruħ il-bnedmin. 

U ġo sidri bħal tnisslet ix-xewqa 
Li rrid ngħix f'din is-saltna ta' ġmiel: 
Inħobb 'l għajri, lil niesi, !id-dinja 
B'g!Jaxqa w ħlewwa li b'xejn ma titbiel. 

Oħax jien nemmen: f'qalb ħielsa w maħbuba 
Tista' tgħix dis-sultana ta' ferħ; 
fejn hemm hi, hemm id-dija tal-hena, 
fejn hemm hi, hemm bħal għanja ta' serh. 

Imma l-ħsieb minn dal-kobor ta' ħolma, 
Kollox ħlejju, għaxxieqi w sabiħ, 
Rajtu jaqbad triq oħra w jitmiegħek 
Hemm fejn jonfoħ u jwiegħer ir-riħ 

Tal-mibegħda li tagħfas bla rażna, 
Tal-mibegħda li niket iġġib, 
Tal-mibegħda li tiżra', bla ndiema, 
Ta' 1-uġigħ u tal-mewt is-salib. 
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Nemmen, nemmen b'dil-kelma qarrieqa; 
Jien ġarrabtha : ħassejtha ħadid 
Jahraq, jikwi, qed jagħfas fuq rasi, 
L-għafsa tiegħu, flok tonqos, iżżid. 

* 

Oħax il-qawwa ta' min, bla ma ]Urt, 
f'demmu jħaddem din l-għodda ta' qerq, 
Għandha l-ħila li tkisser u tifred, 
Iġġib 1-għawi, is-santa wis-serq. 

Jiena nemmen b'qawwitha li teqred; 
Nies taqbadhom u tarmi fit-trab, 
Ġnus tkasbarhom fi xmajjar ta' dmija, 
Toqtol l-ghaqal fejn għaqal jinsab. 

Taħdem trid sabiex teħles dil-kruha, 
Biex d1l-qerda ġo darek ma ssib; 
Jekk int tħabrek, fuq ras min jobogħdok 
Rebbieħ toħroġ sa fi-aħħar, ħabib. 

* 
Nemmen b'qalbi, u b'ruhi, u b'ħilti 

Li trid taħdem biex togħla u ssir kbir, 
Tofroq snin ta' tislit u ta' kedda 
Biex fil-fehma ma żżidx tibqa' fqir; 

Imma għidli x'jiswielek xħin tikber 
U ssib ruħek qalb l-għana wil-flus, 
Jekk sar ħolma s-sliem f'darek, u l-ġlieda 
Kibret iżjed m'egħdewwa bi rfus ? 

Nemmen b'qalbi, u b'ruħi, u b'ħilti 
Aħjar żgħir, tgħix fil-ġabr'l tad-dar, 
Milli tilħaq fil-għoli w ġlied tiftaħ 
Qalb nies ġodda ġo ħajja ta' nar. 

* 
Nemmen sħiħ xħin ix-xemx nara tielgħa 

fl-oħla dehra li tilmaħ 1-għajnej', 
Li jurn ieħor qed jixgħel fis-sema, 
Li jum iehor min.n ħajti għad,dej. 
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Imma l-jiem illi jkejlu il-ġrajja 
Tas-srnewwiet għandhom żmien ma tgħoddux, 
Jgħaddi jum, bħalu jfiġġu bil-qtajja' 
Eluf kbar: xinhu tmiem ma jafux ! 

Imma għal ħajti jum jisw;1, għax {:kejkna 
Din il-ħajja għalina l-bnedmin, 
Illum hawn, qed nitħaddet ma' ħbiebi, 
Min jaf għada jekk hux mal-mejtin l ? 

* 
Jiena nemmen li ħajti qasira, 

U ta' ħajti rrid ngħaddi dal-jiem 
Mhux fil-għors, mhux fil-frugħa ħalliela, 
Imma nħabrek b'dan moħħi ħaddiem 

Biex lil Malta -din l-omm' ta qalb kbira 
Ngħin kemm niflaħ kull waqt, kullimkien, 
Ngħinha tikber fil-għajn tal-barrani 
(Jekk qatt nista') bil-ħlewwa tal-Lsien. 

Nemmen : f'qalbi nħoss setrer mill-aqwa 
Lejn Ilsienha mirqum bl-ogħna sebħ : , 
Hemm taż-żgħażagħ il-qalb; hi li tħadd'mu 
U tmexxih fit-friq kbira tar-rebħ. 

* 

Miexi, waħdi, fuq firxa ta' ħduni, 
fuq il-ħdur!l tan-nida 1-qatriet 
Bħal djamanti jilmaw fi-ewwel dija 
Li qed troxx minn ġa ħdan is-smewwiet. 

Tgħid i2:-żiffa lis-siġar : "lstenbħu, 
Qumu, tbandlu, u xxejru henjin.'' 
Tibda għanja ta' weraq . , xi ħlewwa ! 
Dan għamilek, Int Alla ħanin. 

Nemmen Fik, għax Int setglia li xxerred 
Kull ma' dwari jitbissem sabiħ, 
Nemmen l~ik: Int l-Imħabba, Int is-Sewwa, 
Int Fik tigbor lmll qawwa ta' ġieħ. 

ĠużE 0HETOUTI. 


