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  Isimgħu dil-ġrajja, 

  U żommu b’tifkira 

  Il-għors ta’ żewġ għonja 

  Mill-aktar tal-gżira. 

  Nofs Malta bi ħġarha, 

  Biex tara ’l Katrina 

  Ittejjeġ mal-ħakem, 

  Tmur bikri l-Imdina 

      Bir-rassa minn kmieni 

      Miżgħud kollox kien, 

      Fejn rasek iddaħħal 

      Ma fadal imkien; 

      Id-dar hi maħnuqa, 

      Bħal bajda mimlija 

      Imżejna bil-ħxejjex 

      Għall-Għors imħejjija. 



  Hemm erba’ qaddejja 

  Bilwieqfa fil-bieb 

  Biex jilqgħu l-ħaddara 

  Il-qraba u l-ħbieb; 

  Il-ħakem imżejjen 

  Bi lbiesu s-sabiħ 

  Kien hieni bilqiegħda 

  Imdawwar b’kull ġieħ. 

     Katrina l-għarusa 

      Bħal warda Maltija 

      Maġenbu misjuba 

      Ferħana u mistħija. 

      U ħdejha mdannitha 

      U r-raħeb Bennard 

      Il-barka xtaqulhom 

      Mis-sema sal-art. 



  In-nies ta’ madwarhom 

  Għall-ġilwa mħejjija 

  Bis-sdieri, u x-xwabel, 

  Imgħammra u miksija, 

  Weqfin, ser jitilqu, 

  Iberrħu l-bibien ... 

  Ferħ ġewwa, ferħ barra, 

  Tifriġ kullimkien! 

      Fil-waqt ifeġġ fieres 

      Iqammes mal-ħara 

      Iż-żiemel biex jofroq 

      Bħal triq għall-ħaddara. 

      Min tala’ fuq għatba, 

      Min sal fuq riġlejh, 

      Biex jara ’l-għarajjes 

      Għaddejja minn ħdejh. 



  Il-qniepen idoqqu, 

  Jgħannu x-xbejbiet, 

  Bit-tabal u ż-żmamar 

  Bdew jidwu s-smewwiet. 

  Katrina u l-Ħakem, 

  Taħt star tas-satin, 

  Mal-ħbieb u l-ħaddara 

  Għall-knisja ħerġin. 

      Mill-bjut u mit-twieqi 

      Xeħtulhom dafriet, 

      Mill-ġwielaq quddiemhom 

      Ward xerrdu x-xbejbiet; 

      Mitt barka xtaqulhom 

      Mitt hena, mitt ġid, 

      Tifħir fuq ’l-għarajjes 

      Kull fomm kien jgħid. 



  Xħin waslu fil-misraħ 

  Laqgħuhom għożżieb 

  Bix-xama’ f’idejhom 

  Fid-daħla tal-bieb. 

  Daħħluhom ġol-knisja 

  Li kienet bħal ġenna 

  Mixgħula u mżejna, 

  Bi ġmielha tithenna ... 

      Hemm għamlu xi talba 

      U r-raħeb mar ħdejhom 

      Berkilhom il-ħatem, 

      Għaqqdilhom idejhom; 

      Lill-wieħed u ’l-oħra 

      Staqsiehom fil-ħin, 

      Kif titlob il-Knisja, 

      Jogħġbux lil xulxin. 



    Kif saret il-ħalfa 

    U ħadu id b’id, 

    Ir-raħeb berikhom 

    U hekk mar jgħid: 

    “Qalb waħda t-tnejn sirtu, 

    Hawn minn mtejġin, 

    Inħabbu biex tgħammru 

    U tgħixu henjin.” 

 

    *  * * 



 Għaxar xwieni tal-għedewwa 

 Dehru jsallbu dan-naħiet; 

 Resqu l-Pwales, nies hemm niżżlu; 

 Kollox ħemda, kollox skiet. 

 

 Iżda l-għases minn tad-Dejma 

 Li lemħuhom riesqa ’l haw’, 

 Biex jgħarrfu ’l tal-Imdina 

 F’daqqa waħda l-aħbar taw. 

 

 Daħna kbira filwaqt saret, 

 Fis il-qniepen sħiħ daqqew; 

 Ħin bla waqt ir-rħula qamu 

 Għall-Imdina mħarrba ġrew. 



  Il-ħaddara xejn ma basru 

  Meta semgħu dak l-għajjat; 

  Ħasbu l’huma nies ferħana 

  Qed jitħalqu mat-triqat. 

 

  Imma dawk kif daħlu ġewwa 

  Nisa u rġiel bit-tfal f’idejhom, 

  Għarrfu ’l-ħakem illi l-għadu 

  Ma jdumx wisq ma jasal ħdejhom. 

 

 Malli l-Ħakem sama’ dana, 

 Lil Katrina qal bil-ħlewwa: 

 “Alla jagħti s-sabar lilek, 

 “Jien se mmur nirbaħ ’l-għedewwa.” 



  “Jalla, jalla, rġiel qalbiena 

  “Tqassmu lkoll sabiex nerħulha. 

  “Jalla rġiel! Għaliex it-Torok 

  “Ser iħarbtu d-djar fir-rħula.” 

 

  Tar il-hena; f’daqqa waħda 

  Il-ferħ tbiddel dlonk fi mrar, 

  Ma tismax ħlief nisa tnewwaħ 

  Sew fit-toroq kemm fid-djar. 

 

  Dik tbus lir-raġel tagħha, 

  L-oħra tgħannaq lill-għarus, 

  Ħabel wieħed, qatta waħda, 

  Min jgħannaq, min ibus! 

 

     



  Kulħadd ħejja ruħu sewwa 

  Għat-taqbida mal-kefrin, 

  Illi ħarbtu kulma sabu 

  F’kemm irħula bdew deħlin. 

    

  Tliet mitt ruħ mal-Ħakem telqu, 

  Nofs bir-riġel, nofs bir-rkib, 

  Kulħadd ħalef li fl-Imdina 

  Rjus l-għedewwa għandu jġib. 

 

 Ħin bla waqt bħal sħaba sewda 

 Lemħu ’l isfel bgħid minn ħdejhom. 

 Ġrew għal fuqha daqs għefieret, 

 U l-kefrin ġew taħt idejhom! 

 

     



  Bdiet taqbida li ma bħalha 

  minn Ħal Lija sa Ħ’Attard; 

  Aħbat, idrob, infed, oqtol ... 

  Wied tad-dmija ġera fl-art. 

 

  Mietu bosta mill-għedewwa, 

  Il-Maltin ukoll batew. 

  Dawna rebħu, dawka ħarbu 

  Lejn ix-xtut mnejn kienu ġew. 

 

  It-taqbida kienet ħarxa, 

  Damet sewwa nofstanhar. 

  Rjus it-Torok bħala rebħa 

  Quddiem bagħtu għall-aħbar. 

 

    * * * 

     



    Bi rjushom imgħaddsa 

    L-Imdina deħlin, 

    Kemm ħarġu qalbiena! 

    Għala issa mnikktin? 

 

    Għaliex din il-ħemda? 

    Dil-ħasra x’inhija? 

    Xi tkun dik is-sura 

    Li ġiebu mgħottija? 

 

    Il-Ħakem x’sar minnu, 

    L-għarus ta’ Katrina, 

    Li rajtu filgħodu 

    Imdawwar biż-żina? 

     



    Sew malli l-għedewwa 

    Qarrieqa u kefrin 

    Raw ruħhom mirbuħa 

    Minn ħutna l-Maltin, 

 

    Fil-ħabta tnejn minnhom 

    B’sejf f’ġenbu nifduh, 

    Fl-art waqa’ u n-nies tiegħu 

    Hemm mejjet refgħuh. 

 

    Min jaf jgħid x’ħasset 

    Kif semgħet l-aħbar 

    Katrina? ... bħal berqa 

    Dlonk toħroġ mid-dar.   

  



    U l-ħbieb marru wrajha 

    Sabiex iżommuha; 

    Ilkoll daru magħha 

    U riedu jsabbruha. 

 

    Bħal ġenn haw’ jaqbadha 

    Ma trid tisma’ ’l ħadd, 

    Bdiet twarrab b’idejha, 

    Bikkiet lil kulħadd. 

 

    Xħin tilmħu, tintilef 

    U taqa’ hemm fl-art 

    Fejn kienu filgħodu 

    Xerrduhom il-ward.    



   Minn xebba u għarusa 

   F’jum wieħed dil-mara 

   Ittejjeġ u tormol! – 

   Min jista’ jsabbarha! 
   


