
Il-jum kien diefi, ċar daqs il-kristall, , 
il-ħajja kienet miexja bla tfixkil: 
ħadd ma jaf mnejn leħħ ajruplan bħal seqer 
u waddab bomba"':" waħda biss - u għab. 
Warajh ħalla tarbija fl-art minxura 
f' għadira demm. , 

lt-tifla kienet mietet f' dirgfjajn ommha, 
u dik l-imsejkna omm, ghelm tat-tbatija, 
ma felħitx tibki. J3bda demgha tahraq 
ma xerrdet minn għajnejha, ebda tnehida 
ma telgfjet fuq xufftejha, imma qalbha 
bil-biża' w l,hemm ħassitha ser tinqasam, , 
Għaliex dad·demm? ',',', jd-demm ta' nies bla ħtija, 
id-demm ta' tfal ċkejknin {i1-fjuT tal-.ljaiJa? 
Id.demm iservi sabiex bih jinhasZu 
l-idejn ta' l-ambizzjoni. Imma, fa bniedem, 
mhux il-qawwa ta' [.aml1 u tad-dnewwa 
li ti.~bed lejha l-qaLb u Rgżb l-imħabba, 
lmma l-forza tal-għerf u tar-:'af!.unz •. 
L·għare/lfittex il-helszen li l-paCi, 
id.dgħajJef b7SS jaqla' w i;!,ib il-gwerer •. 
Misħuta l-gwerra!. ' .•... , għax hi ħniena m' għandh:ex 

li għ,'ra ma jafux: xmbi, .. 
!t-tfal ckejkmnw' tmumja w għaxu,' snin. 
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Fil .. bogħo d 
ls-sħab mznxur mas-sema 
siparju fin tal-ħarir 
sUrat quddiem il-mewt. , 

Fli-toroq 
u-Tiħ jigref, bi dwiefru, 
u j.ljaxwex fil-weraq li waqa' 
mis-sigar tal-harrub. 
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Fuq rasna 
l-għasafar ċkejkna 

imbeż.żgħin mill-ajruplani 
fi qtajja' jiġru mbikkija. , 

Fil-ġnien 
tal-larinġ, fil-vaska siekta, 
iħażżeż triqtu [-wiżż 
simbolu minsi tal-imħabba. , 

U fil-ħdura 
tal-ilma li far mill-funtana 
jitwessgħu ċ-ċrieki 
fejn għereq ftit ilu l-ibjad ġilju. " 

Fil-vojt 
ta' qalbi, jitqanqlu t-tifkiriet 
Trampil fil-bir tal-memorja -
u l-ħsieb iqabbel l-imgħoddi, bħal moħriet: ; 

21.x.~4 P.S.INGLOTT 

HEKK HI L-HAJ] A 

Bħal omm li" fil-..għaxija" 
xħin .jasal ħin l~irqad. 
tarfa' lil binha ċkejken u tmiddu fuq is-sodda, 
u b' dak leħenha rqiq 
toqgħod tħannu w twiegħdu ħwejjeġ sbieħ •. 
waqt li binha mit-tieqa nofsha mbexxqa 
jilmaħ ma' l·art il-ġugareZZi 
li kien qed jilgħab bihom, 
hekk il-Ħl1jja tħannen għar-rqad lill-bniedem, 
tfissdu f' ħoġorha, 
waqt li tgħannilu w twiegħdu 
rebħ u pjaċir fiż-żmien li ġej, 
u hu mit-tieqa mbexxqa 
jilmaħ ma' l-art, imfarrka, 
il-ħidma ta' l-imgħoddi. , 

-25-

Ġuzi CHETCUTI 




