Iż-Żejtun fil-Ġimgħa l-Kbira
minn Joseph Baldacchino

Fiż-żmien tal-Ġimgħa l-Kbira,
jiem ta’ dieqa u swied ta’ qalb,
lejn il-knisja nirrikorru,
kemm għal qrar u kemm għat-talb.

Tara l-knisja b’dik il-libsa,
li turik dak li jkun ġej,
għax tħejjijk għall-episodju,
tal-passjoni tal-Mulej.

Tisfa mlibbsa b’damask iswed
mingħajr linef u tiżjin,
minkejja s-sura tagħha,
xorta jżurha l-popolin.

Għall-funzjoni n-nies tattendi,
illi jsiru f’dan iż-żmien,
speċjalment f’jum id-Duluri,
għax siġġu vojt, ma ssib imkien.

Ġa kull nava, statwa tilmaħ,
fuq bradella u bankun,
bil-brazzi, b’xemgha tlebleb,
sewwa sew, kif għandu jkun.

Tara spiss x’uħud jitolbu,
b’devozzjoni lid-Duluri,
Redentur u l-Vara l-Kbira,
għaliex ngħożżu l-valuri.

Jasal jum Ħamis ix-Xirka,
għall-Quddiesa nirrikorru,
ta’ ħasil, riġlejn l-Appostli,
war’ għall-visti ħafna jmorru.

Jisbaħ jum il-Ġimgħa l-Kbira,
tara nies minn kullimkien,
jiġu jżuru t-tempju tagħna,
għaliex bħalu, m’hawn imkien.

Qiegħed ngħid għal dak li tara,
li hu konness mal-purċissjoni,
meta toħroġ filgħaxija,
sabiex tfakkar, il-Passjoni.

Folla kbira timla l-pjazza,
marċi b’daqq ta’ swied ta qalb,
bit-taħbita taċ-ċuqlajta,
u xi nies ilissnu t-talb.

Tilmaħ ġejja r-Rumani,
kif tispiċċa l-funzjoni,
sabiex jingħata l-bidu,
għall-ħruġ tal-purċissjoni.

Il-ftuħ tal-bieb tal-knisja,
jagħti l-bidu tal-proċess,
sabiex jinħarġu l-vari,
u dak kollu ta’ interess.

Li jfakkru din il-ġrajja,
wisq għażiża mal-Maltin,
b’attendenza liema bħala,
kif ukoll mal-barranin.

Tisma’ l-baned marċi jdoqqu,
illi jmorru ma’ daż-żmien,
li jkomplu jżidu d-dieqa,
li tinħass ma’ kullimkien.

Jibdew jinħarġu l-vari,
bandalori u Fratelli,
diversi persunaġġi,
u tfal ċkejkna bit- tabelli.

Jgħaddi l-ħin u l-purċissjoni,
tidħol lura minn fejn bdiet,
il-ħoss jieqaf taċ-ċuqlajta,
u fil-pjazza, jaqa’ s-skiet.

Voluntiera ġewwa l-knisja,
iżarmaw, l-attrezzaturi,
id-damask, u li jmur miegħu,
bit-tindif, jgħaqqad l-unuri.

Filgħaxija ssir Quddiesa,
illi tfakkar il-qawmien,
ta’ Sidna Ġesù Kristu,
mimlija, mħabba u sliem.

Il-Ħadd jisbaħ, b’nies fil-pjazza,
bil-figolli t-tfal ħelwin,
iż-żewġ baned, valzi jdoqqu,
tara wkoll, xi barranin.

Kristu Rxoxt mill-bieb jinħareġ,
ikun merfugħ fuq l-ispallejn,
bl-uċuħ bil-wisq ferħana,
fost iċ-ċapċip minn tal-idejn.

Kollox jasal fit-tmiem tiegħu,
bid-dħul tal-purċissjoni,
bl-abbatini u l-Fratelli,
li kienu parti mill-azzjoni.

Naħseb b’hekk tajt stampa ċara,
tal-programm kif kellu jkun,
illi jseħħ, fil-Ġimgħa Mqaddsa,
fil-Parroċċa, taż-Żejtun.

