NEMMEN...

>4

tnejn kienu l-sqwa xewqat tiegħi... u tMin uid « ma mmut, nibqa’ b'riħithom... Oħax biex
,ne\n«<!ħhom irrid immut !...•
naqtagft
bf)a||.v ikkiel u bfiar raqqadi, irrid nibqa’ nit
henn^ u nara lil niesi, HI ħbiebi, lil ta’ madwari...
ni«« i-irtubiia tal-mitraħ u l-benna tal-ikel ma jiġbdunix !
U nħrosn hekk niġbud lejn »oSHli li hu gHal qalbi „ li
mhux ügfiir ianqas, ffli l-mejda ma tħajjarmx u s-sodda ma
bġb'dnix ^

qatt u ma jagħtini qatt ġuħ ħlief ta’ ħid-

ma biex qabel ma nwilli, dak li nixtieq nagħmel mlħaq nagħmlu Irrid ma norqod qatt u ma jagħtim qatt ngħas biex
il-ilolnu kbira li qed noħlom ma naħsibha qatt ħolma !
Dawn huma * żewġ xewqat kbar tiegħi li ma nista’ qatt
inwettaq !

''.fidura tan-nida, l-qatriet *
f f ! L h tr •a-nt' ■' maw f'-ewwel dija
L. qed tfigg mmn ġo ħdan is-smeiwiet.
Miexi waħdi. Il-leħen taż-żilfa
Qed iħanrien bil-ħlewwa lill-ward
Rashom qajmu l-agħsafar; tmellisa
unaddiet fuqhom ta’ reżħa w ta' bard
Miexi w naħseb. Fil-rnoħba ta’ ħsiebi
Rajt jitqalleb bħal baħar ta’ dmucrfi’
Rajtha 1-ħajja bħal dgħajsa titbandal
Tant snab ikreh fis sema miġmugh.
*
Naħseb kont fuq 1-imħabba li torbot
F’siegħa hienja żewġ qlub imwegħdin,
Dik 1-irnħabba li ttuq u li ssaħħaħ,
L-hena tibni ġo ruħ il-bnedmin.

I L-MASTRUDAXXA
Xagħar abjad qotna, leħja xehba u twila,
f d f qsxejn ta kmajra, qalb il-għodda tiegħu,
mis-sebħ sad-dlam, fil-ħidma iebsa w tqila,
h*:mm jaħdem xwejjaħ, dejjem sejjer driegħu.

U ġo sidri bħal tnisslet ix-xewqa
Li rrid ngħix f'din is-saltna ta' ġmiel:
Inħobb ’I għajri, lii niesi, lid-dinja
B'għaxqa w ħlewwa li b’xejn ma titbiel.

Jinsi fix-xogħol kemm hi 1 ħajja qalila;
jinsa fix-xogħol min kellu x ’jaqsam rniegħu;
jinsa l-inoħqrija w l-għajb tan-nies bla ħila
u d-dmugħ li tixtri rħis u bl-għali tbiegħu.

Għax jien nemrnen: f’qalb fiielsa w maħbuba
Tista’ tgħix dis-sultana ta’ ferfi;
Fejn hemm hi, hemtn id-dija tal-hena,
Fejn hemm hi, hemm bħal għanja ta' serħ.
*

Fil-kamra jwerżaq is-serrieq, u t a q a ’
1-għuda maqtugħa. Iħabrek: xogħoi g ħ a d b a q a ’...
Ma jafx ighid ‘għajjien’, biex jarmi 1-ħin.

Imma 1-ħsieb minn dal-kobor ta’ ħoima,
Kollox ħlejju, għaxxieqi w sabiħ,
Rajtu jaqbad triq oħra w jitmiegħek
Hemm fejn jonfofi u jwiegħer ir-rifi

Mma ħtiejh, xagħru tad-d’heb, għajn ejh

Tal-mibegħda li tagħfas bla rażna,
Tal-mibegħda li niket iġġib,
Tal-mibegħda li tiżra', bla ndiema,
Ta’ 1-uġigħ u tal-mewt is-saiib.

ferħana,

^ ..em
kemm, f idejh martell jew ċana,
tfaJJd sabiħ u ċkejken— il-Bambin.

Ġużfc C hetcuti.
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