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PALETTA ĠDIDA
Xuxtek miġbura fuq widnejk
biex wiċċek
minn qalb is-sħab ifiġġ
bħal xemx għaddejja
f'sema kaħlani,
jagħti lil żgħożitek
lemħa ta' ħeffa friska ta' għażżiela.
U jien nitgħaxxaq
b'ħsibijiet moħbija
li jagħtuni ħaija ġdida;
u nerġa' nikseb seħer ta' kuluri
li kliemi iżewwaq
fuq paletta verġni
biex minnha nagħsar
is-sigriet ta' mħabbti.

'i kienu fld'dar qabllna k'enu daħlu fqar u ħarġu siniuni
Ghall-ewwel ma tajriiex kas dan kollu. u iżjed konna nibżgħu
mis-suldati suwed I, kien hemm stazzjonati ħdejna, u mill-bombi
K.en zrriien ta gwerra u konna qegħdin f'ħalq il-lupu hemmhekk.
Izda kollox mexa b wicċ il-ġid, il-gwerra ntemmet u bqaina ħaiiin
Għall-ewwel konna qegħdin fil-hena tagħna, iżda wara l-ħelu jiġi
l-morr u malajr inqala' l-għawġ.
Il-ġnien tan-nies ta maġenbna kien ikbar minn tagħna u kien
jibqa sejjer sa ħdejn l-isptar ta' San Luqa. Huma qatgħuha li
jwaqqfu industrja ta l-insiġ fil-ġnien. Malajr ġew xi ħaddiema
biex jibnu kamra ta' l-insiġ u aħna ta' tfal li konna morna fitterrazzin biex narawhonn. L-ewwel ma għamlu l-ħaddiema kienet
li jaqilgħu siġra kbira tat-tut li kien hemm f'tarf il-ġnien. F'daqqa
waħda l-ħaddiema waqfu ħesrem mix-xogħol għax kienu sabu xi
ftaġa midfuna taħt is-siġra tat-tut: kienu sabu l-iskeietru ta' bniedem! Imbagħad ma ħabblux rashom u tefgħu l-iskeletru fuq ilLajt tal-ġnien tagħna. L-iskeletru kien ilu ma jara d-dawl u għa hekk sar trab. Aħna, li rajna kollox, morna ngħidu I ommna, iżda
billi konna għadna żgħar u dejjem nidħku, hi m'emmnitniex u
Din żgur xi waħda minn tagħkom!'
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