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Dfiħal fih in-rnfsu
im in hadni
Mikrum wara ommu
Qatel ruħu b'idejh
Xaghru sbul îd-dehéb.
Ghadda mini) għala w idnejja
(idid fjammant
, .
ffsieb il-buttar fejn îqieghed ic-cirku
TTipn b it'tir tiegħu
Don nu bajtra
Ġralha bħal bint 1-armla
Qal fq alb u
Ġieb ruħu
Slewwa ta’ qal b
ïl-qalb t eh ber
Kienu qal b waħda
Għadu ħalib ommu fi suieim
Intelaq għal rnejjet
liadu b’ibnu u bin Alla
X’inqala' mill-ġdid
Għaddieha lixx
Fehemha d-daqqa
Kemm sa ġġibħa bi kbira
Demmu jsawwatni
(Dak) ħabba ħażina
(Dak) erbgħa rbgħajja falza
Erbgħa u erbgħa, tm ienja
Għarnel plejtu fuq xejn
Il-wesgħa 88ervik dieqa
Iż-żejjed imbidded
Majta dlam oħra dawl
fiażin daqs tengħuta
Taglitihilniex b’għolja
Iftaħ għajnejk !
Mitt darba u elf...
Dawl ta’ qamar tara ħabba
Faqqgħet il-bomba
Għal għajn ix-xemx
Kanta fuq il-mejjet
Stenna 1-bajtra taqa’ f’ħalqu

T aqta’ żewġ u fart
Insaram għal darba
G ħaddietlu żrnerċ
Ġietu x-xoqqa fm oxtha
Daqs xeħta ta’ ġebla
Tferfir ta ’ qalb
Ibki 1-warrani
Qala' qalbu, fwiedu, ruħu
Ħadu hawda,
Ix-xemx ħaditu
Demmu xehbu
Għ a j n ej h fi 1-ħofra
T għidx wisq...
Ma kellux biex jiżbogħ idu (kien fqir)
G ħandu xi xamma, xi miċċa
S a r-ruħ
A rt u saqaf
Ħobż m itluf
Ħ m ar jikkm anda ’l denbu
Ma fihx wixx
B aqa’ lam pa stam pa
W iċċu jrid jix k atta
B aħar jib la ’ 1-art
S a tb a ta ’ 1-infern
Il-forka għall-iżventurat
Q atta’ m sarnu (bil-għira)
Siequ fuq 1-istatïa
R add il-borm a
Mar żmerċ
Saqajh fuq rasu
G ħam el idu snssla
Cawla bajda
F ilaġ ju serqu 1-bajd
(Kien) ta ħ t 1-ilma
Minn widna jidħol, minn oħra jonrog
Q ala’ m iun żniedu
M agħm ula tagħna
B’sold tagħm el festa
Bħal erbgħa fost il-ġim għa
R add ru h u ’l Alla
Ara b ’g ħ ajn ejk u tm issx b id e jk .
S o b ż m im għud
R. M. B

