
40. Il-Gżira ta’ Atlantis ** 
 

 

Xi plajja daħqanija 

ta’ ramel, ta’ għerien! 

daqs sider ta’ ħamiema 

il-mewġ mogħni bl-ilwien; 

frakiet ta’ deheb u fidda 

mar-ramel imħalltin; 

ix-xtieli f’qiegħ il-baħar 

bil-ġawhar miżgħudin. 

 

Is-silġ leqqien ta’ dejjem 

imantar il-għoljiet; 

iċ-ċraċar bħas-sħab abjad 

għaddej fl-irdumijiet; 

ballut, ċipress, u arżnu 

ibellsu ma’ xulxin; 

madwarhom bin-nwar abjad 

iż-żrieżaq miksijin. 

 

U bej’ l-għoljiet il-wileġ 

imewġu bil-ħaxix; 

u qalb il-virgi vjola 

tal-qasab fit-tħaxwix, 

ix-xmara sejra sserrep 

tar-raba’ fil-ħelsien; 

mal-ħamla l-wiċċ jiġġerra 

ma’ dellu t-tnejn flimkien. 

 

Imsaġar fuq imsaġar 

ta’ ħlewwa ta’ bla ħjiel: 

ma tafx ġo fihom x’jisboq 

il-benna jew il-ġmiel: 

il-ħmura ta’ filgħodu 

fir-rimi tal-berquq; 

ileqq fid-damaskina 

id-deheb tax-xemx fl-ixfuq. 

 

Tad-dielja u taż-żebbuġa 

l-għenieqed imħalltin 

mal-friegħi taċ-ċirasa 

imsielet ħamranin; 

bħall-għenba l-pruna tagħżel 

biex tonfoħ żewġt ilwien; 

fanali tqal imdendla 

mill-friegħi tar-rummien. 

 

U firxiet kbar ta’ qoton 

ibajdu bħall-qtajjiet 

ta’ friefet li jittajru 

fil-qrib fil-boskijiet; 

mal-weraq taċ-ċawsrija 

il-fosdoq tal-ħarir, 

sakemm id-dudu jtaqqab 

u qalb il-ward itir. 



 

Id-dalji qishom xehda 

tan-naħal ħallelin; 

mal-blat u qalb il-ġebel 

il-ward tal-kaktus fin; 

witat ta’ gżażan jiftħu 

u jagħ’lqu mat-tbexbix; 

il-vjoli qishom ġawhar 

miżgħuda fil-ħaxix. 

 

U ‘l hawn u ‘l hemm xi rokna 

tas-siġar għall-irdoss, 

li hemm nixxiegħa ġġelben 

tittendi biss mill-ħoss, 

tittendi biss mill-fwieħa 

li hemm narċis sabiħ, 

sakemm għajnejk joqogħdu 

u tara l-ħut fil-qiegħ. 

 

Fl-għerien inixxu l-ilma, 

mal-blat mibni bil-qtar, 

topazi u amestisti, 

djamanti u ġawhar kbar; 

l-irħam maħsul u mgħoddi 

mill-mola tal-widien; 

baħbuħ, bebbux, u bronji 

isebbħu l-art bl-ilwien. 

 

Il-għanja tal-għasafar 

tinstema’ kullimkien: 

għasafar ġol-għelieqi, 

għasafar fil-widien, 

għasafar fuq ix-xmara 

għasafar fuq il-blat, 

għasafar fl-għoli fl-ikħal, 

qatgħat, qatgħat, qatgħat... 

 

Ulied is-sħab, ilewnu 

fuq rixhom imżewqin: 

l-isfar fuq il-kanali, 

l-aħdar fuq il-ġojjin, 

l-ikħal fuq il-ħuttafa, 

il-qastni fil-gamiem, 

l-iswed fuq il-merilli, 

l-abjad fuq il-ħamiem. 

 

Merħliet ta’ baqar ġwejda 

igerrmu fil-qortin; 

mal-friegħi ix-xadini 

minn dembhom imdendlin; 

għażżiel u ċriev u żwiemel 

sriebet ta’ ħrib fil-bogħod; 

l-inbieħa tal-iljuni 

fl-irdumijiet tirtogħod. 

 

 



U bħal tal-art igħaxxqu 

tas-sema s-sħarijiet: 

għodwiet bis-sħab imwarrda 

bħall-ġonna tal-għoljiet; 

għaxiji kollhom ħmura 

bħall-friexi tal-peprin; 

u ljieli sbieħ bil-kwiekeb 

tal-fidda minsuġin. 

 

U jiżfnu għalenija 

t’Atlantis il-ħlejqiet: 

in-ngħaġ, iċ-ċriev, u ż-żwiemel 

mal-qasab u l-mewġiet; 

is-sfafar tal-għasafar 

tal-ilma jredgħu d-daqq; 

il-fkieren dlonk iċapċpu 

u l-barri jdoqq iż-żaqq. 

 

Atlantis kemm int sbejħa! 

int ġawhra tal-ħolqien; 

il-għasel fik inixxi 

u jġelben mal-widien; 

l-għelejjel tkarkar magħha 

il-ħamla tal-ħalib; 

il-ġid u l-ġmiel tad-dinja 

kollha jinsab ġo fik! 

 

Kollox ġo fik hu sewwa: 

kull werqa, kull għasfur, 

kull bhima, kull għadira 

ta’ gżirtek kif iddur 

flimkien idommu ħajja 

ta’ jiem u snin ta’ ferħ; 

Atlantis int imbierka, 

int art is-sliem u s-serħ! 

 

           *      *       * 

 

Ix-xita nieżla, ** 

l-iġbla bid-dija; 

il-ħamla bieżla, 

imfawra l-għajn; 

il-wiċċ f’wiċċ l-ilma 

iż-żrinġ fit-tajn; 

xi ġmiel, xi ħlewwa, 

kollox hu sewwa. 

 

 

** strofi magħżula minn poeżija twila ‘Il-Bronja’. 

 

 


