47. Il-Passiġġata
Waqt li nimxi passiġġata mill-Għallis sa ġos-Salina
fil-għaxija,
qalb id-dija,
tax-xemx nieżla lejn il-baħar,
fis-sbuħija ta’ madwari
nistħajjilni qiegħed f’ġenna,
bħal Adam jien nistħajjilni bl-ewwel ħlejjaq qed jithenna.
Fil-lemin tat-trejqa tiegħi
baħar abjad qisu mera
juri x-xbieha
ta’ fl-għaxija,
donnu jbusni u jifraħ bija,
biċ-ċombini tal-mewġiet
fuq l-imħadda tax-xtajtiet
dlonk jagħmilli
bħal pontina tal-bizzilla
bajda u fina
li titwal mat-trejqa kollha mill-Għallis sa ġos-Salina;
u pariġġ din il-pontina
oħra jaħdmu bajda u fina
max-xellug tal-mixja tiegħi
ix-xitliet twajbin u ġwejda
tal-bizzilla tal-Madonna
li bħal l-oħra ttul mat-trejqa mill-Għallis sa ġos-Salina.
Qalb il-blat ta’ fuq il-plajja
moxa ħelwa kollha ħajja
b’miljun xitla tal-gazzija
kollha fjuri safranija;
bil-kappar li fuq il-ħdura
ta’ xitlietu jżomm minxura
fjamma vjola fuq plattina
bajda rqiqa qisha kina;
u bil-leħħa tal-ħafur
donnha d-dija flok mis-sema
minn ġol-art qed troxx u tfur;
u bis-sagħtar innokklat
rqajja’ vjola qalb il-blat;

u bil-friefet imżewqin
b’erba’ ġwienaħ imqassmin
qishom twieqi bil-pittura
tal-palazzi ta’ żmien ilu jixħtu d-dawl qalb l-iskultura.
Ġewwa s-sema qatgħa bliebel
bl-akbar ferħ
dlonk isaffru mingħajr serħ
u jittajru ’l hemm u ’l haw’
donnhom qabda tfal fix-xtajta qegħdin jgħumu u jirraġġaw.
’Mma fuq kollox is-sbuħija
ta’ ġox-xefaq
lewn ir-roża mimli dija,
lewn ir-roża li l-pitturi
minnu jiżbgħu
lewn il-glorja tas-smewwiet
ġol-arzelli ta’ xi maqdes
kollu qima, kollu skiet,
u jimlewh bis-serafini
f’idhom l-arpi u l-vjolini,
jew l-imħaded b’ħafna egħliem,
jew bukketti jew sensieli jarmu l-ħlewwa qalb is-sliem.
F’din il-ħlewwa u f’dan il-ġmiel
waqt li nimxi qalb il-ward
ma nistax inkeċċi l-ħjiel
li l-imkejjen ta’ madwari jaħbu l-ġenna ta’ din l-art;
u nitħajjar illi naqbad
it-triq dejqa li x-xemx nieżla
tinseġ dritta fuq il-baħar,
jew mogħdija
qalb il-blat ta’ fuq il-plajja,
dlonk infittex
Bir il-Għerf flimkien mas-Siġra fein iħammar Frott-il-Ħajja,
u li nibni f’dawn l-imkejjen
bil-qasbija tas-Salina
dwejra żgħira fejn is-Sliem
jibqa’ jgħix miegħi dewwiem.
Waqt li nimxi u nitferraħ
f’daqqa waħda nqum mill-ħolma
u nistkerraħ

kif tagħrifa nsib quddiemi
dlonk twiddibni sa minn kmieni
biex attent noqgħod min-nar,
għax ‘il ġew mill-fildiferru kollu mxewwek u sadid
ġewwa l-kmamar tal-ħadid,
hemm il-balal, hemm il-bombli,
hemm il-għodod tat-taqbid,
fi kliem ieħor li fil-ħlewwa
ta’ dil-ġenna ta’ madwari tal-infern tinħeba d-dnewwa.
Bla ma rrid minn ġo għajnejja
toħroġ demgħa
meta nħares lejn is-sema
u nistaqsi
għax il-bniedem bl-akbar bluha
is-sbuħija tan-Natura ibiddilha fl-akbar kruha,
għax il-ferħ li Alla sawwab
fil-ħplqien bidlu fil-hemm,
ġewwa l-kus tal-ħajja tiegħu flok il-għasel tefa’ s-semm.

