E. BOATS

IL-OHARQA
( Imfassla fuq in “ Naufroglo" ta De Amlcls)

Sbfttax-il waħda ġew, rainn art imgħaddba,
Mfief fuq il-mewġa bħal għasafar fl-ajru,
Mgħammra b’għodda qerrieda biex l-imiiekeb
Li ġiebu 1-ħajja lill-Maltin itajru.
Ġew fil-qalba tal-lejl, biex ikun wenshom
Id-Dlam li ma jarax; bid-deh’n tal-ħjiena
Resqu bla ħoss lejn fomm il-Port u kiefra
Rażżnu ġo qalbhom kull tqanqil ta ħniena.
U x’naf xiħadd li mtamma kien imexxi
U-miġfna ċkejkna għala Rebħa Kbira,
Kienx beda jfantas ta1 Ġieli kbir il-Għelma,
U ta’ hena bla tarf ġarrabx tferfira !
Iżdgħarriexa fid-dlam kien hemcn moħbija
L-Imħabba għajjura ta' din 1-Art Hanina;
Hi rat u semgbet u thejjiet imħeġ’ġa
Għal taqbida bla nifs, tajba u ħażina.
Intagbta 1-Amar; minn kull borġ imwettaq
Infetħu ħluq tan-nar, u nebħu sewwa :
L-ajru mtela twerdin, damdim li jtarrax,
U xita ta' 1-azzar ġiet fuq 1-egħdewwa.
Damet 6ejra t-taqbida, għax qalbiena
Kienu ż-żgħażagti li ġew għall-qirda tagħna;
Iżda Malta ma nsietx id-drawwa tagħha:
Tiġġieled, tirbaħ u bil-ġieħ tistagħna.
bhatax-il waħda ġew, sbatax-il waħda
Sabu qabarhom fuq ix-xtut tal-Gżira;
Anqas waħda ma reġgllet lejn pajjiżha,
Biex tgħid il-Għajb ta1 din it-Telfa Kbira.
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Lejla sajfija. il-kwiekeb jiddu fil-gboli tas-smewwiet
biex idawluu jwennsu 1-ħolqien ta’ taħthom mixħut f’ħemda u ski et li x-xhur ta Lulju u Awissu bias jafu jagħtu.
Jl-baħar magħqud bajdani żied ikabbar il-ġmiel ta' dik illejla : ta’ kull tant bias kont tisma’ t-tħaxwix tal-mewġ ħafif
fil-waqt li kien jitbewwes maċ-ċagħaq tal-plajja.
F ’nofs dak il-lejl sewwa, daqs tletin sena ilu, vapur
imdaqqas kien jarfa’ 1-ankri fll-port ta' Lixandra biex isiefer u jiġbed lejn Malta. Xi ġmiel ta’ lejl ! Iż-żiffa friska
u ħelwa kienet tħajrek toqgħod hemm fuq il-gverta titpaxxa
bil-wesgħa u 1-firxa tal-baħar li issa beda jitlewvven birraġġi tal-fidda tal-qamar ii kien għadu kif kiser ii-mili tiegħu.
Mat-tbexbix sewwa, daqsxejn ta’ tfajjel kien gfiadu
jidher bil-qiegħda waħdu fuq borġ ħdula u ċimi mdawrin
kagħka ħdejn 1-arblu tal-pruwa. Kellu ħdejh kaxxa żgbira
b'xi biċtejn ħwejjeġ ġo fiha u xi ħaġa tal-ikel gfial ma’
tul il-vjaġġ tiegħu. Wiċċu samrani, xagħru isvyed tuta,
qsajjar u mbaċċaċ, u, għad li nia kellux iktar mirm tnaxil-sena, mili-ħarsa flit imqita t’għajnejh u mil-leħen sħiħ
ta1 fommu, kien jurik li ma kienx bin it-tfisaid u l-biża,
iżda bin ix-xogħol u 1-ħila. Min qatt kien jobsor h dak lttfajiel kien Għawdxi, u sewwa sew mmn Nadur li, nafna
minn uliedu, sa minn żmien iln, ingħataw għal fuq ll-baħar,
fuq vapuri 1-iktar tat-tagħbija, baħnn qalbiena, bla ma
beżgbu qatt mill-qilla tal-baħar kbir jew xitwi, jew miliqilla tal-għadu bla ħniena.
Kienu xi 1-għaxra ta' fil-għodu, xħin wieħed baħn
Malti deher fuq il-pruwa b’daqsxejn ta tfajla Mdejh ,
waqt li resaq le,in dak it-tfajjel: Hawn Ha mi qa " o 1, 1 e
sieħba ċkejkna biex ma tibqax waħdek u jkoüok ma m
t-^ħid kelma.” Ġanni feraħ u xuftejh bdew jitbissmu Htfaila li bejn wieħed u ieħor kienet daqsu miz-ztmen, gba •
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u bla ma Usenet kelma, qagħdet ħdejh bil-qiegficfa r.
ċimi.

