
Noti dwar il-POEŻIJI (1) 

Kull line tal-poeżija jissejjaħ VERS. Kull vers jitkejjel bin-

numru ta’ SILLABI. Dawn huma l-ismijiet tal-versi: 

  BINARJU:  vers ta’ 2 sillabi 

  KWATERNARJU: vers ta’ 4 sillabi 

  KWINARJU:  vers ta’ 5 sillabi 

  SENARJU:  vers ta’ 6 sillabi 

  SETTENARJU: vers ta’ 7 sillabi 

  OTTONARJU: vers ta’ 8 sillabi 

  NOVENARJU: vers ta’ 9 sillabi 

  DEKASILLABU: vers ta’ 10 sillabi 

  ENDEKASILLABU: vers ta’ 11-il sillaba 

  TERNARJU:  vers ta’ 3 sillabi 



vers ta’ 3 sillabi 

U niġri 
bla nieqaf 
lejn baħar 
bla qiegħ, 
mnejn nerġa’ 
ninxtorob 
mis-sema sabiħ, 
biex nerġa’ 
nitferra’ 
fejn ngħanni 
l-għanjiet 
li ssawru 
fil-għodwa 
tal-eqdem 
ġrajjiet. 

Nixxiegħa ta’ 
Ġorġ Zammit 



vers ta’ 4 sillabi 
O Marija, 
Xebba rżina 
mingħajr ħtija, 
ħenn għalina. 
 
B’raġġ ta’ dija 
Int għattina, 
u l-qdusija 
nissel fina. O Marija! ta’ 

Patri Dwardu Fenech 



vers ta’ 5 sillabi 

Kif tinbet warda 
minn art xemxija 
twelidt minn qalbi, 
o Poeżija! 
 
U jiena rfajtek, 
ħaddantek miegħi 
għax fik rajt ħajja 
ix-xbieha tiegħi 
 
U għamilt ħilti 
biex int titrabba 
kif kien jixraqlek, 
ja bint l-imħabba. 

Lill-Poeżija Tiegħi 
ta’ Dun Karm 



vers ta’ 6 sillabi 

O siġra tal-liedna 
imxabbta mat-tieqa, 
li miegħek kont nilgħab 
fil-hena u fid-dieqa; 
 
O warda Maltija, 
sultana tal-ġnien, 
li konna filgħodu 
nitkellmu flimkien. 

Fit-Tieqa 
ta’ Ġino Muscat Azzopardi 



vers ta’ 
7 sillabi 

Din biss, ħabib ta’ qalbi, 
għandi, din Alla tani, 
Dil-kelma li bi ġmielha 
Nitgħaxxaq ser tarani. 
 
Min qal li tqila u timxi 
Bħas-sriep tkaxkar fuq żaqqha? 
Ħares kemm hi ħafifa, 
Kif titla’ u togħla f’daqqa? 

Il-Kelma Maltija 
ta’ Patri Anastasju Cuschieri 



vers ta’ 8 sillabi 

Ibqa’ miegħi, int tnebbaħni 
dehriet kbar ta’ versi ġodda; 
bik maġenbi, l-għanja tiegħi 
fi lsien isbaħ jiena nroddha: 
lilna t-tnejn il-ħolqien ħalla 
dmir li nxandru l-kobor t’Alla. 

Għasfur Ċkejken 
ta’ Ġorġ Pisani 



vers ta’ 9 sillabi 

Minn fommna kull kelma li tisma’ 
tiġborha biex tgħidha fil-bogħod: 
twassalha fejn aħna ngħidulek, 
u hemm issemmagħha bil-mod. 
 
Inħobbok: bil-ħeffa ta’ lsienek 
int tgħaqqad il-qlub u l-imħuħ. 
Li konna ta’ dawn li ħallewna 
il-leħen minn fommok niġbruh! 

Lit-Telefon 
ta’ Dun Frans 
Camilleri 



vers ta’ 10 sillabi 

Waħdi lbieraħ kont naħseb u nimxi, 
naħseb fuqek, ja ħajja ta’ dmugħ; 
kienet għodwa mill-ikreh tax-xitwa, 
sema msaħħab, imarrad ir-ruħ. 

Waħdi 
ta’ Dun Karm 



vers ta’ 11-il sillaba 

Malta ma tintrebaħx: għalxejn l-għedewwa, 
Bil-għatx tad-demm, jaħbtu bla ħniena għaliha. 
Hi qed titqabad għall-ħelsien w għas-sewwa 
Bit-tama f’Alla – w Alla r-rebħ jagħtiha. 

Melita Invicta ta’ Ġużè Chetcuti 


