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Ġo raħal Bisbut 

qalb il- ħjut. 

Hemm narah għaddej serbut ta' poplu, fil- qadi ta' xogħol u affarijiet bżonnjużi. 

Ifhimni tgħid fejn huma sejrin? 

Mgħaġġlin. 

Imma dejjem tibqa' dik il- mistoqsija, retorika. 

Le x' qed nivvinta. 

Imma kollox komplut. 

Ġo dan ir-raħal. 

Ta' fuq u t' isfel nkluż. Magħqud irranġat. 

Il-konfini. Jew it-tabelli mmarkati, eżatti. 

Preċiżi. 

Le sofistikati. 

Dejjem fiduċjuż jien. Dejjem. Ankè ma' min, nitkellem. 

Meta nasal hawn. L-aktar. Niġi qrib l-inħawi, kif jgħidlu dawk li għandhom is- 

siġar taż-żebbuġ. 

Qrib dawn, il-wesgħat, b'kull tarf ta' triq u sqaq. 

Għaliex hemm biss kelma. 

Li dejjem inħobb nuża jien stess. Personalment. 

Sinċerament u filosifikament. 

Ferħ, jew serħ. 

Jew inkella xi ħaġa taċ-ċajt. 

Mhux biss sentimentali. Almenu. 

F' din il- ħajja, li qgħadt baqgħali. 

O' ma tofx il-qala? 



Hawn ġo Għajn iż-Żejtunija. 

Ġejt s' hawn ! 

Filgħodu, xi kultant. 

 

 

Nhar ta' Sibt. 

Niġi nieħu belgħa te jew xi kafè. Sħun jaħraq, bħal demmi. 

Hekk għal ħabta ta' tmienja. Ġo qalb il-misraħ. 

Mhux nixrob biss. 

Imma wkoll niekol, xi pastizz. 

Dak li jsajjar Ruġġieru. 

Fil- forn. 

Jaħarqu daqs in-nar, tal-Ispirtu s-Santu. 

Daqqa niekol tal-piżelli jew tal-inċova. 

Skont l-għażla. L-aqwa li dejjem, l-għażla tkun tajba. 

I jew xi silta, tal-Bibbja. Li tkun twila. U sabiħa għalija, iva. Iva. 

Jew naqra xi gazzetti 

Skont imma fuq xiex ikunu l-ilmenti. 

Jew interessanti jew daqqa għar- rimi. Bla sugu. 

Però mhux hekk biss imma nitlob ukoll. 

Filgħodu. Ħdejn Katarina. 

Ngħid l- ewwel it-talba, tas-Sliema u l-Qaddisa. 

U fl-aħħar nispiċċa bit-talba ta' Salve Reġina. 

Jew, l-Atti tal-Indiema. 

Skont il-burdata. 

Iva iva, għoġbitek. 

Din hija kollha narrativa, kif ukoll deskrittiva. 



Bħal xi epigramma. Jew xi dramm. 

Kif imfisser ħajjitna. Kif ngħixuha. 

Bħall-istejjer, tal-Psikoloġija. 

Wara li nlesti mil-kafè skont id-daqqa mmur sal-uffiċċju. 

Dan li fih hekk hemm, kotba fuq xulxin u tawwalin, 

le mgerfxin. 

Imma ma' xulxin. U fihom hemm l-arkivji. 

Biswit, il-kliem ta' preġġju. 

Jew kif kienu jitkellmu fl-imgħoddi. Sintendi. 

Kitba riflessiva, mhux dippressiva. 

Storja Maltija, mhux ta' wara l-muntanji. 

Lanqas marda, ħażina. 

Li nisma' waqt il-lezzjoni. 

Ija, ija killex sewwa. 

Però meta jkolli aptit mmur hemmhekk. Hemm isfel. 

Qrib iċ-ċimiterju, hekk inkun għaddej bil-ġlekk. 

Ħdejn Girgorju. 

Jew bilqegħda ħdejn Ġnien l-Għannejja. 

Sakemm imbagħad, kollox jgħaddi. 

U jħalli biss il-passi, 

il-passi. Tal-kittieb. 

Hawnhekk stess. 

Ħdejn Trejqet, Misraħ ir-Repubblika. 

Naf li fil-ħajja lil ħadd ma nista' niġġudika. 

Imma dik li hi. 

O x'melodija, le ebda dija. 

Jew li ninnervja. 



Imma ferħ, ta' anestesija. 

Għal din il-ħajja ntima' twila. 

Però naf li rrid ingawdi u nbgħati, għax wara ċertu jiem, żgur immorru l-ġenna 

ħdejn il-Messija jew l-infern. 

Le imma dan m’huwiex ebda ġenn. 

Però dan, huwa biss, 

kliem. 


