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Għala tgemgem, ħija, jekk il-għawġ li ġie fuqek, kbir 
jew żgħir li hu, mhux ħlief wild għamilek u ħsibijietek ? 

Meta kien għad kellek lil missierek jiftaħlek għajnejk 
kont għadek wisq bla ghaqal biex tqis kliemu kif kien xieraq; 
iżda issa li nftamt minnu, u bdejt taħ!'eb għal rasek, ma 
tista' tlum lil ħadd ! 

Oħid: "Ħtija tiegħi'' u fittex li twarrab minnek il-għawġ 
bla tgemgLn. Jekk ma tistax, għax tħossu għalbek, stabar u 
ara kif tinsa. 

Hekk qal il-għaref lill-iblah, lejla waħda. x'ħin rah f'rokna 
fid-dlam bla għata jirtoghod bil-bard u bil-guħ. 

U l·iblah qallu ''Iva", u għalaq fommu u għaddas rasu 
bil-misthija. 

U fis-sabar sab il-hena li kien tilef; u nesa d-diqa u 
għex ....... 

* 
Għaddew is-snin u l-iblah li sar għaqli kien għaddej 

minn fejn kien iltaqa' mal-għaref f żgħużitu, u lemaħ lil xi 
ħadd mitluq u mterter fejn darba kien qiegħed hu, jitnie
hed u jisħet xortih. 

Resaq fuqu u bi-akbar ħlewwa tennielu kulma kien sama' 
lill-għaref igħid lilu żmien twil qabel. U sabb:ru u hennieh .... 

* 
Hekk sejra d-dinja !... ... 

XEWQAT 
Qatt iltqajtu ma' xi ħadd li jkun jixtieq jorqod ... jor

qod ... jorqod, bla ma jmut, biss biex jistrieh, u bit-tama li 
jibqa' bla ma jinqata' minn niesu, minn ħbiebu u minn ta' 
madwaru, li jkun laħaq ħabb u għażż? Jew ma' xi ħadd 
ieħor li jkun jixtieq jiekol... jiekoL.. jiekol, bla ma jixba', biss 
biex jithenna jtiegħem u jomgħod, u bit-tama li dak li jduq 
ma jdejqu qatt u li jsib fih dejjem il-ġdid ? 

Wara ikla kbira u tajba, raqda twila u mistrieħa hi kulma 
jrid il-bniedem wikkiel u raqqadi; u dawn kienu l-isbaħ ħolma 
tan-nies għonja fit-żminijiet 1-imgħoddija fil-Magna Orecia 
u f'Ruma ta' ċesare .... li sfaw fix-xejn l 



Minn dejjem tnejn kienu l-aqwa xewqat tiegħi.. .. u t
tnejn ikolli, sa ma mmut, nibqa' b'riħithom... Għax biex 
naqtagħhom irrid immut !.... 

U jiena, bħall-wikkiel u bħar-raqqadi, irrid nibqa' nit
henna u nara lil niesi, lil ħbiebi, lil ta' madwari... 

* 
Biss l-irtubija tal-mitraħ u 1-benna tal-ikel ma jiġbdunix ! 

U nnossni hekk miġbud lejn xogħli li hu għal qalbi u li 
mhux żgħir lanqas, illi l-mejda :na tnajjarnix u s-sodda ma 
tiġbidnix! 

Irrid ma niekol qatt u ma jagħtini qatt ġuħ ħlief ta' ħid
ma biex, qabel ma nwilli, dak li nixtieq naglimel nilliaq nagħ
mlu. Irrid ma norqod qatt u ma jagħtini qatt ngħas biex 
i!-ħolma kbira li qed noħlom ma naħsibha qatt ħolma l 

Dawn huma ż-żewġ xewqat kbar tiegħi li ma nista' qatt 
inwettaq l 
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