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IL-MALTI

ll-Leġġenda

It-tfassil ta ’ tixbihat biex jinħoloq xi xorta ta ’ moviment fiddramm huwa important! daqs il-ġrajja nnifisha u daqs il-preżentazzjoni tal-karattri. U hawnhekk forsi li wieħed jista’ jħoss li 1-apoteosi
mhix effettiva biżżejjed. U dan għaliex id-dehra hija qasira hafna u
m’hemmx rabta qawwija bejn iJ-lingwa wżata fid-dehra u dik mitħaddta fit-tixbihat.
Kii" ghedna fil-bidu, "U-Fidwa tal-Bdiewa" huwa poema u ma jistax jonqos li ma nsibux il-ħ^ieb poetiku jew it-tema poetika li magħhom
ġrajja, karattri u sitwazzjonijiet huma marbuta. Il-karattri f’dan iddramm huma hajjin biżżej;ed fil-preżentazzjoni realistika tad-dramm.
Imma rridu ngħidu wkoll li dik il-ħajta ta ’ tixbihat minsuġa ġod-dramm
luri wkoll II 1-karattri huma frott ta ’ 1-imaġinazzjoni poetika (u mhux
biss drammatika) ta’ 1-awtur Ninu Cremona.

San
F .X . M A N G IO N

jnti u hiereġ mill-Mosta, jekk taqbad
Triq San Pawl, malajr tasal fuq pont,
III, nbena sabiex b’ikbar heffa
ln-nies taqsam wied niexef u fond.
/

Dan il-wied darba kien wied mill-isbaħ,
Mimli dejjem tan-naħal bil-frieħ,
llli tieghu ż-żanżin kien jitħallat
Mat-tgelgil ta’ nixxiegħa fil-qiegh.
'
i.

Jien Hekk Inħoss
(lil oħti Ġuża meta marret soru)
Forsi mhux qalbi biss tixtieq u tara
xejn isbaħ w aqwa għajr il-ġieħ ġewwieni:
Jien hekk inħoss! u xtaqt elf darba ż-żjara
tal-ogħna re, li noħlom bik ħallieni
Jien bniedem bħall-oħrajn: fid-dlam t’għajnejja
wassaltkom f’saltna kif ħażżiżtha jiena
u waħda waħda rajtkom bgħid minn ħdejja
fuq tron tat-tiben, tron ta’ ħajja għajjiena.
U l-ħolma twettqet ta’ din qalbi mħabba,
sakemm ġarrabt fird oħra minni bħalek:
Lilek ukoll il-ġia' ta’ darna xabba',
u bdiltna ma’ Habib għax ġidu fdalek.
Hallejtni mcaħħad! iżda t-telqa tiegħek
għal għand Għarus bħal dan, tferraħni miegħek.
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Sajf u xitwa dal-wied kien iħaddar,
Għax fih l-ilma ma kien jonqos qatt:
Ward iheġġeġ, u siġar u għasel —
Kien fih ghaxqa tassew għal kulħadd.
Ftit ’il ġewwa fil-wied kien hemm knisja
Fuq ir-rdum tilma bajda fid-dawl:
Knisja ċkejkna, mibnija fil-qedem
Mill-Mostin f gieh missierna San Pawl.
Ir-rahħal xi daqqiet kien jeqaflek
Biex iħares mill-grada tal-bieb
U jgħid talba; jew mara sserraħlek
Hemm il-qoffa tal-ħasla mal-ħbieb.
F’din il-knisja fi żmien ilu ħafna
Biex hemm jgħammar kien ġie xiħ qaddis:
Kien Kurradu li telaq id-dinja
Biex igħix biss fit-talb u t-tgħakkis.
Minn hawnhekk l-eremita kien joħroġ
X i daqqiet biex iwissi ’I-Mostin,
Li, mxaħxħin fir-rtubija ta’ l-għana,
Kienu nsew ’l Alia tagħhom ħanin.
“Fittxu indmu m ill-ħajja ħażir
Kien jgħidilhom b’għajnejn jai

x-xrar;

