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IL-M ALTI
Issa rrid li t-tnejn intiru
~ ~
•l-boghod minn hawn, minn dan il-ħmieġ
li l-bnedm in tefgħu madwarna
taħt l-iskuża, “L-hekk jinħtieġ.”
Ejja nfittxu il-ħelsien,
Ejja ntiru t-tnejn flim kien.
—
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Q atra Nida
CHARLES MIFSUD
Sibt triqtek bil-lejl, min jaf minn fejn?
Naf biss li ġejt mill-bogħod,
issa għajjiena, waqaft tistrieħ.
mirżuħa qed tirtgħod.
Ġejt ħdejja fuq din il-qasrijav
fuq fjur ta’ lewn sabiħ,
titbandal, titmelles, titriegħed
ma' l-iċken żiffa riħ.
Milquta mir-raġġi xemxija,
bdejt tbiddel il-kulur,
bħal qisek mistħija mid-dinja,
u trid ġmielek mistur.
Rajtek f’għajnejja tgħidx bTiema
bħal ġawhra, bħal djamant
u tlellex ma’ l-anqas ċaqliqa,
int ġo qalbi saltant.
Rajtek f għamla oħra — demgħa
safja mill-ħtijiet,
titfewweġ minn naħa għall-oħra,
f zifna tas-sħarijiet.
Mnejn ġejja^ kemm inti sabiħa?
Kif nista' qatt ninsiek?
U għada, kif jisbaħ filgħodu.
nintasab nistenniek.

KASTELLI

ETHEL P I C K A P n

K O N T int li poġġejt l-ewwel ġebla ta’ l-ewwel kastell. Jiena ħarist
u bżajt għax intbaħt b’ħaġa li werwritni: “ls-sisien tafal,” werżaqt, u
int bid-daħka weġibt, “Blat.” U jien bqajt inħares, qaibi tħabbat bilbiza’, imbiegħda minn fejn kont int. Imbagħad ersaqt lejja u, “Tini daqqa t’id / ’ għedli.”
“Le,M weġibt, “Nibża’... it-tafal... xogħol għalxejn... inkorru.”
Int erġajt dħakt u kompliet tibni. Jien bqajt inħares u nibża’! Iva
kont qed nibża’, iżda ma kellix il-ħila ndawwar ħarsti minn fuqek u
dak li kont qed tibni. Minn ħin għall-ieħor kont nara l-ġebel jixxengel u mwerwra kont ngħajjat: “leqaf.”
Iżda int qatt ma tajt każi. Kont tkompli... ġebla fuq oħra. Ixxogħol beda tiela’ iżda jien kont żgura li kont qed tibni fuq it-tafal
Kont naf u mhux l-ewwel darba li ġietni x-xewqa li nitlaq niġri, li
nitbiegħed minnek u m iIl-kastelIi tiegħek. Iżda ma kellix il-ħila. Ridt
nibqa’ nħares lejk.
U ġebla fuq ġebla l-kastell beda jiehu forma. Iżda jien bqajt inwissik: “Tafal.” U t-tweġiba tiegħek kienet dejjem l-istess: “Blat.” Fl-aħħar intbaħt !i kollu kien għalxejn. Ma ridtx tisma’!
W aqt li kont qed inħares lejn dak il-kastell li kont bnejt għaddieli ħsieb ikrah minn moħħi... inwaqqagħhulek. Żgur li ma kontx
terġa’ tibnih. Iżda mbagħad ħennejt għalik. Rajtek qed tibni bil-qalb
wisq. Keċċejt il-ħsieb ikrah li kien daħalli u qtajtha li nibqa’ nħares
lejk tibni l-kastell.
It-taħbit ta’ qalbi tqawwa. Le mhux bil-biża’ iżda bl-ansjetà. Ilkastell kien kważi lest. X i ġmiel! It-twissijiet tiegħi waqfu. Ridt narah
lest. Poġġejt l-aħħar ġebla. Qalbi ħabbtet qawwi bil-ferħ. "Prosit.”
għedtlek. It-tafal insejtu għal kollox.
Iżda mbagħad qamu l-irwiefen u ftakart. Iva, ftakart fis-sisien
tat-tafal. Narist lejk. Rajt għajnejk ileqqu, kont għadek ferħan bilkastell tiegħek.
"Jaqa’,” għedtlek.
"Le, le ma jaqax. Mibni tajjeb.”
"Tinsiex it-tafal ”
‘Dak blat.”
“Iblah!”
"Taqtax qalbek.”
U bżajt. Int ippruvajt issabarni.
‘‘L-irwiefen igħaddu, il-kastell jibqa’ hemm.”
Iżda jien kont qed nisimgħu jitriegħed.
“Isim għu...!”

