Għanjiet Ħelwin
1. IL-BANDLA
Kemm inħobb nitbandal,
ma’ wiċċi nħoss ir-riħ,
tielgħa u nieżla u nerġa’.
Kemm huwa logħob sabiħ!
ʼIl fuq, ʼil fuq, ʼil fuq
il-bandla togħla.
Nitla’ fl-għoli magħha.
Ir-riħ isuqni b’saħħa
u qatt ma ngħidlu le.
Hemm fuq inħossni re.
Jew jagħtuni tefgħa,
inkella nimbotta jien.
Nitlaq kontra qalbi
avolja nkun għajjien.
ʼIl fuq, ʼil fuq, ʼil fuq
il-bandla togħla.
Nitla’ fl-għoli magħha.
Ir-riħ isuqni b’saħħa
u qatt ma ngħidlu le.
Hemm fuq inħossni re.
Hawnhekk insib il-hena
f’dil-ġenna tat-tfal żgħar
u min ivvinta l-bandla
ħaqqu premju mill-kbar.
ʼIl fuq, ʼil fuq, ʼil fuq
il-bandla togħla.
Nitla’ fl-għoli magħha.
Ir-riħ isuqni b’saħħa
u qatt ma ngħidlu le.
Hemm fuq inħossni re.

2. IN-NUMRI
Wieħed, tnejn, tlieta,
għandi qattusa kwieta.
Erbgħa, ħamsa, sitta,
in-nanna timxi dritta.
Sebgħa, tmienja, disgħa,
mid-dlam m’għandix nibża’.
Għaxra, dawn is-swaba’
jfarfru sew kull traba.
Wieħed, tnejn, tlieta,
erbgħa, ħamsa, sitta,
sebgħa, tmienja, disgħa,
għaxra, agħmluli l-wisa’.

3. KANTALIENA
Orqod, orqod,
orqod, taħseb xejn.
Orqod, orqod,
agħlaq dawk l-għajnejn.
Orqod, orqod,
toħlom u tistrieħ.
Hawn jiena maġenbek
naqralek ktieb sabiħ.
Orqod, orqod
bil-bewsa fuq xofftejk.
Xejn la tikkonfondi
hawn jien bilqiegħda ħdejk.
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4. IL-QATTUS

7. MALLI NQUM FILGĦODU

Qattus li jismu Bakku
qam f’daqqa jnewwaħ “mjaaww,
xammejt riħa ta’ makku.
Qed jixwu l-ħut jaqaw?”

Malli nqum filgħodu,
dritt dritt nilbes il-qmis
u kull buttuna, b’idi,
fl-aċċetta ndaħħal fis.

Kien pront daħal jispjuna
għax kellu ħafna ġuħ.
Sab biss ix-xewk u nduna
li l-ħut laħqu kiluh.

Noqgħod ferm attenta
li ndaħħal f’dik li jmiss
għax jibqa’ aċċetta vojta
kif qed jiġrili spiss.

5. IL-ĠUNGLA
Kemm hija ħajja l-ġungla
bis-siġar, l-annimali,
bl-għasafar ħfief jittajru,
ikantaw bħalek u bħali.
“Twitt twitt”, “isss isss”, “kuu kuu”,
kulħadd kif tgħallem hu.

Nilbes il-ġakketta
biex le ma nħossx il-bard.
Naqfilha bil-buttuni
u ninżel kokka fl-art,
naqbad il-lazz f’idi
miġbud kif għandu jkun,
nagħmlu ċoff u għoqda
biex naqfel iż-żarbun
biex hekk mid-dar, kuljum,
noħroġ kif għandi nkun.

Togħġobni d-dinja tagħhom.
Nixtieq li kont ngħix magħhom.

6. IX-XITA

8. IT-TABIB

Inħobb ix-xita nieżla
ttektek fuq il-ħġieġ,
tnaddfilna t-toroq tagħna
mill-karti, it-trab u l-ħmieġ.

It-tabib rali griżmejja,
ittawwalli ġo widnejja,
imbagħad rali lsieni
u waħda waħda snieni
biex jara jekk tħassrux
inkella ʼk inbidlux.

Kif tieqaf, noħroġ barra
fejn sħabi l-bebbux,
noqogħdu nagħmlu t-tlielaq.
Flimkien ma niddejqux.

Fl-aħħar qal li m’hemmx inkwiet
u tani żewġ għemżiet
u tani żewġ għemżiet!
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9. L-ISKOLA

Illum bdejna l-iskola.
Ħadt lapes u pitazz.
Mort liebes l-uniformi
u żarbun iswed bil-lazz.
Ommi għamlitli frotta
għax ħadd mhu żaqqieq daqsi.
Qaltli, “toqgħodx timbotta
u fejn ma tafx istaqsi.”
L-għalliem għallimna l-ittri
mill-a sal-aħħar nett.
Qal illi kollha f’daqqa
jgħidulhom l-alfabett.

10. ID-DAR TAL-ĠURDIEN
Din x'inhi?
Din x'inhija tfal?
Hija toqba u hija dar.
Ta' min hi?
Ta' min hija d-dar?
Fiha jgħix ġurdien miż-żgħar.
X'jiekol dan?
Tafu x'jiekol dan?
Jiekol ġobon u tadam.
Għalkemm kwiet
kulħadd għassa għalih.
Ħadd ma jieħu pjaċir bih.

Irrid nidra nispelli
biex naqra ħafna kliem
għax jiena, meta nikber,
irrid insir għalliem.
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