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sata' jħoss x'kienet ir-riżoluzzjoni qawwija ta' dawk li kienu 
qed jisimgħuh -- kienet wiegħda bla kliem li ttenniet ma' 
l-erbat irjieħ ta' l-Imperu, wiegħda li żgur instemgħet minn 
tarf għall-ieħor tad-dinja: "AHNA .MA NIĊHDUKOMX." 

(Maql1~b mill-Ingliż minn M. KrSsAtJN). 

IL-WIED U JIEN 

Fid-dawl tax-xemx ħanina jleqq bħal fidda 
għaddej il-\Viecl. Minn bejn siġar qatigħ 
ħiemed għaddej, u fuCJ l-ilmiet jitbandal 
f'mewġa ferrieħa l-wal'd-il-ward sabiħ. 

Qamet iż-żiffa: s-sIgar refgnu rashom, 
imbagħad tmejlll kemm kemm, u bdew neżlill 
'il hawn u 'l hinn, bħal ħafna tfal ferħana, 
weraq ma' kullimkien, weraq ċkejknin. 

L-agħsafar geġwiġija lkoll jittajru 
bejn l-art u s-sema fl-ogħna da'wl u sliem, 
ifesdqu għanja wara għanja, hienja, 
jistgħaIlu minn ta' żmienhom l-isbaħ jiem. 

Dan hu kobor bla qies. Ġo din il-ħolma, 
u qalb dal-ġmiel, il-wied dejjem għaddej ... 
fil-bogħod il-bogħod hemm leħen ta' bidwija 
tagħnet ħabrieka sa ma jaqa' l-lejL 

Aħjar minn hekk ma tistax tkun, Wied ċkejken. 
X'jiswielek dan l-egħluq ta' ġo l-ibliet? 
Hawnhekk ilsien in-nies jarmi l-mibegħda, 
hawn ma nafux xinhi saltnet iEl-skiet. 

Int filgħaxija tara rieġgħa lura 
flimkien mal-merħla, bieżla, ir-ragħajja, 
ħaddiema ħawtelin, sejra lejn darhom, 
f'ħarsthom jixgħel il-ferħ ta' mħabba ħajja. 

Dawk huma ħbiebek. Int il-hena tagħhom. 
Jintebħu, xħin jarawk, li qorbu d-dar. 
Jifirħu bl-ilrlja tiegħek. 'l'aqa' d-dalma, 
u dlonk tħabbarlek illi l-jum ġa sar. 



Imma, Wied sbejjaħ, inti riżqek tajjeb, 
għax bil-lejl jitla' l-qamar u jhennik, 
ixerred xmara dawl, u meta jisbaħ 
ix-xemx li titla' trodd ġmiel ieħor fik. 

Sabiħa ħaj Lek, mhux hekk ħajti. 'l'ixbah 
lilek għax nieżla bla ma taqta' xejn. 
lt-taħbit mgħaġġel ta' ġo sidri jnissel 
il-ħsieb li jien li int neżlin it-tnejn. 

Neżlin. Int tiġri, taqbeż, tgerbeb, tilwi 
sa ma tissa,vwab ġewwa l-baħar kbir. 
Neżlin. Għad jasal jum, minn ħajti mqita 
dak illi hemm miktub iseħħ u jsir. 

Imm'inti tgħix, ma tmutx man-niżla twila, 
u tibqa' tħabbat fik qalb il-ħolqien. 
X'qatt jista' jtellfek l-għanja li mill-friegħi 
tinfirex ħiemda fuq il-mewġ lubien? 

Ħajti mhux hekk. Kemm kienet isbaħ darba 
Kont hieni. Imm'għax ħarbu dawk is-snin? 
Habbejt, u għext fil-ħolm, fix-xewqa mħeġġa, 
rajt bħalek għaddejjin sigħat ħel'vvin. 

Xi ħadd ghajjat fi ħsiebi: "Minn hawn imxi. 
Din hija t-triq. Dan ferħ li b'xejn ma jxabba'." 
U liebsa lbies li jħajjar, b'ħarsa ħierqa, 
feġġet qu<1diemi t-tfajla ta' l-imħabba. 

Hanina l-kewkba illi tfiġġ ġe l-iswed 
tas-sema u turi lill-b aħħar it-triq. 
Ħanina l-warda li, mingħajr ma tidher, 
tferraħ il-qalb li taf l·imrar tad-dieq. 

Għalija kellha dik l-imliahha l-qawwa 
tal-ġmiel tal-kewkba, u tad-dawl ħabib. 
B'fellma qalbiena mxejt biċċa minn najti, 
u nsejt għal dak il-,vaqt xinhu salib. 

Bħalek kont jiena: kif u għaliex. f'daqqa 
thiddlet il-ħlewwa f'mor!' ma na,fx ingħid. 
Naf illi dalam, kont ferħan; xħin sebaħ 
li ħsibt, li xtaqt, li ridt, kien wisq fil-bgħid. 

Illum innin hla daqq, bla bews, bla ħeġġa, 
inħossni waħdi mtarraf fuq irdum. 
Ma nagħrafx x'kont jew x'.1ien. Id sewda ħażżet: 
Ieqaf hawnhekk, għalik kull ferħ mitmum. 
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Dak illi kien, għadda mas-snin u ntilef; 
min jista' jraġġa' lura ż-żmien li tar? 
'Naqbad triq oħra,' ngħid waqtiet ġo qalbi. 
Imm'ebda triq ma nsib idwal w aħjar. 

Ebda triq oħra? Naf li x-xemx moħbija 
fil-jiem qiergħa xitwin tkun ġo l-isħab. 
Min jaf jekk għadx id-dawl ta' ħajti jixref 
xħin dan id-dlam ikun bħal ħolma għab? 

" 
Nagħmel bħan-nemla: narġa' nitla' t-telgħa, 
sieber, bla lewma, taħt it-toqol ġdid. 
Nagħmel bħan-naħla: naħdem, għax il-ħidma 

'tnissel ir-rebħ, ir-riżq, il-ħajr, il-ġid. 

Qed ngħix: qed ngħix fir-regħxa ta' ġo ruħi. 
Inħobb: miniex maħbub. Għadni żagħżugħ. 
Nixtieq: n x-xewqa tmut malli titrabba. 
Irrid il-ferħ: u l-ferħ jisfali dmugħ. 

Qaluli: Taqtax jiesek. Kliemhom mieles 
stħajjiltu ż-żegħil liemi tan-nixxiegħa, 
kien qisu d-dawl ħanin li j melles lilek, 
Wied ċkejken, taħt il-qamar tar-rebbiegħa. 

Dan troddli l-ħajja: swieci il-qalb u dwejjaq; 
daqsxejn tat-tama,-kemmxejn· dawl ta' ferħ; 
'ma xllin it-tama tnin, ir-riħ tad-dieqa 
b'saħħa tal-biża' jonfoħ mingħajr serħ. 

X'jiswew l-aħjar ta' snini? x-xenqat tiegħi? 
Ah, nħoss l-indiema taħraq, u sikwit 
ġo moħħi jtektek ħsieb: Għalfejn il-ħajja? 
Hemm l-hena 'l hinn mill-mewt, bniedem imqit. 
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