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Bħal issa mħabbat wisq u m’għandix ħsiebu;
erbgħin sena’ohra mbagħad nibda nixjieħ,
u l-heġġa tibda tnin
x’ħin noqrob għas-sittin.
Imbagħad nixtri kuruna
b’żibeġ tal-fidda kbar
dritt dritt ngħaddi għalih,
u din b’rigal nagħtih ....

CARMEL G. CAUc Hi
Lil min ghedtli li trid ....?
Eh, iva, jiena hu ....
Min kien mitluf u nstab
bi ħwejġu kollha trab?...
Iva ... iva ... kont tliftu xi żmien ilu
taht il-fanal bla daw!
ta’ tarf “Sqaq il-Memorja” ....
U forsi mhux tort tieghi
ghax din mhix l-ewwel darba.
Kien ghamel l-istess storja
madwar elfejn sen’ ilu
w emminni, ma kienx mieghi ....

X ’għedt?! Niġi għalih issa?!
Ma tafx li m’għandix żmien? ....
Le, le ... ħallih għal issa
għax ħsiebu għad m’għandix ...
X ’ser taqbad tagħmel bih?
Tajba din! Erħilu ftit il-Knisja ...
U le ma jiddejjaqx għax hemmhekk wiesgħa ....
Hallih ... ħallih hemmhekk
max-xjuħ li jkunu jżebbġu
u jfesfsu l-orazzjoni
ma’ tul kemm-il quddiesa;
max-xjuħ il-hena tiegħu
għax hurr.a żmien ikollhom x'jaħlu miegfiu
u mqar elfejn sen’ilu meta ntilef
hemmhekk sabitu ommu ....
U iva, tgħaġġibhiex,
ma jdumx ma jehmed fommu
u leħnu għad jitbiegħed bla ma jdum
u jnin sa ma jintemm eku f’irdum ....
U le titkellim x hekk!
Jiena niġi żgur għalih ...
Le mhux ilium ... imħabbat ....
Madwar erbgħin sen’ oħra! ...

’Mma issa se nħallik għax veru mħabbat
u ġa tlift ħafna żmien.
Irrid naqta’ l-biljetti
għad-disko ta’ dal-lej’
u mmur biex żarbun nixtri
minn dawk għoljin xibrej’ ....
Irrid nissettja xagħri
u nomxot il-mustaċċi biex fin-najtklabb
ningħoġob mat-tfajliet
u niżfen iddrogat sakemm mikdud
nara l-alla-pjaċir jaqa’ biċċiet.

Ikiddni l-Hsieb
Bħal dudu li jberren
u jgħawwar dagħbien ġewwa qalbi,
bħal xafra li tidħol
fil-laħam il-ħaj ta’ ruħi,
bħal morsa li tagħfas
u tagħsar lil moħħi bħal sponża,
bħal darsa mħassra
mwaħħla mas-saqaf tas-subkonxju...
ikiddni l-ħsieb
li jum għad jasal
meta nilmaħ, xwejħa,
battal il-magħqad tiegħek
għal dejjem...
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