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dan il-virus li ħu z-zmien u
n-nisi.
Inti tiftaħ beraħ it-tieqa
tiegħek: m’hemm
Ebda mewt! Kollox qisu
Bħallikieku l-ewwel darba, ħanini. Ħaxix
Jikber madwar id-dar ta’
tfuliti, hemm it-tħarħir
Fil-pajpijiet
fid-dipartiment municipali tal-ilma, xi
ħadd
Li qed jiftaħ u jiftaħ it-tappijiet.

FRAR
Il-jiem tagħna fihom inqas
ġrajja issa, ħanini.
Nixjieħu bla nintebhu:
Nitkemmex, insir dejjem aktar kranju
Taħt ġilda niexfa griza ta’
ljunfant f’xebgħa bla tmiem.
Nitlef xagħri
U snieni u t-telqa dieħla
minflok id-dnubiet ħelwa.
Ma hemmx wisq x’ngħidlek issa, u m’hemmx ħafna
Li dwaru għandi niskot,
qegħdin jonqsu l-ġidbiet bojod, biss
ix-xita tissokta tqattar fuq
is-siġar qalbħom sewda, u
fuq is-siġar grizi
tad-dlam ta’ Frar. Ilmaħt
par korvi jistrieħu fuq is-siġra
b’rixħom
ikħal-sewdieni mimli kmieni dalgħodu,
leħinħom
fakkarni fl-unika ħaġa li
dwarħa ma nisgħux nitkellmu issa – li fl-aħħar
se mmutu, kemm inti
kemm jiena. L-ilħna leqqiena
kienu suwed,dehra mudlama.
Imma tassew fadal ftit natura fina t-tnejn, issa,
Hawn fejn aħna npoġġu
bħal iljunfanti xjuħ f’din
id-dwejra fuq ix-xifer
Tal-Ocean
Atlantiku,
naraw
fuq
it-televizjoni
aħbarijiet ħodor-bojod
Minn dan il-baħar
Li jiġbed lejh lill-baħrin u
jiblagħhom,
Dawn it-traġedji u azzjonijiet ta’ salvataġġ bla tama
Fil-baħar mingħajr qiegħ.
‘Inti ħlewwa qadima ,’
smajt lil wieħed mill-korvi
jgħidli
Biex jiddieħaq kmieni
dalgħodu, ikħal-sewdien
Fis-siġra tal-luq imxarrba
bix-xita.

Iva, issa niezla x-xita fuqi,
ħafna mit-tajjeb tiegħi,
Imma aħna nkaxkru dawn
l-iġsma tal-iljunfanti tqal
‘il barra lejn ix-xifer talOcean Atlantiku.
Bil-boroz tal-plastik u
ġwielaq tax-xirja f’idejna: kapuljat,
ħobza u zewġ flieken birra.
X’hemm mela? Isfel lejn
l-irdum, fil-qiegħ t’hemmhekk?
Le, mħux għalissa. Għaliex fadlilna
Ftit min-natura fina. Inti
li għadek issebbaħ xofftejk
sbieħ
Bis-seħer ta’ lewn iddemm, u jien bin-nokkli
tiegħi, antenni
Lejn is-sema li ma jiqfux
jitilgħu ‘l fuq anki jekk jonqsu
U jsiru grizi ma’ kull sena
li tgħaddi.
Din ix-xita li tibqa’ nieżla
Issa fi Frar: Is-sema wkoll
bħall-ġilda mkemmxa ta’
ljunfant,
Ix-xita tal-Atlantiku tanNord ittanbar fuq is-saqaf
tad-dar
Qisna f’xi żifna fil-ġungla.
Aħna ljunfanti xjuħ (ħsibijieti jigru) għandna nenirħa
wiesgħa,
Issa nwerzqu, ħanini,
Inwerzqu bħall-iljunfanti fil-ġungla u niżfnu ż-żifna
tal-iljunfanti
Mat-tnabar sħan daqs iddemm tan-Negri.
Iva, ejja, hawn, għaliex
jien inħarsek fil-memorja
kapriċċuża tiegħi,
Ta’ ljunfant. Hemm inti
l-istess bħall-ħin – taf inti
- Tlaqna
fil-vjaġġ tal-karozza tal1980, kien Lulju, għaxija
f’nofs is-sajf,
fil-Volkswagen
ħamra,
iva, xita
dak in-nħar ukoll, imam
jien bist dawn ix-xofftejn, u
qbadt it-triq
lejn
il-foresta
qadima
tagħna
issa:ooooooooOOOOOOOO

SAĊERDOT
Iz-ziju Knut kien saċerdot.
Kien raġel prattiku, iżda
l-Latin

Kien Grieg għalih.
Miet wara li rtira, kien
qiegħed jaħdem
U jħaffer l-art għad-dar
il-ġdida
Meta qalbu ċediet.
Kien aktar elettriċista
Milli predikatur, kien jibda kull diskors
Billi jgħid: ’M’iniex xi
wieħed maqtugħ għall-prietki’
U kellu raġun f’dil-ħaġa.
Ma kellux wisq x’jgħallem
Lill-parruċċani
tiegħu,
kellħom l-inkwiet tagħhom
Sa mit-twelid, minħabba
n-namur u l-mewt
U hu ma kellux kliem għal
dawn il-ħwejjeġ.
Iżda hu kien tgħallem kif
isewwi
Il-linji tal-elettriku, u kien
iżur lin-nies fi djarhom
U kien isewwilhom ilħsarat kollha, u kien jirranġa
Il-lampi u jqegħedhom
f’posthom
U kull fejn kien, ħemm
kien hemm id-dawl.

IN-NIFS TA’ ALLA
Knut iż-Żgħir tħasseb
Dwar x’sura kellu Alla.
Le, Huwa jidher biss
Fil-ħolqien tiegħu, l-art
kollha
Hi mawra
bis-sebħ
Tiegħu,
Qal Knut il-Kbir.
Tajjeb, mela, forsi dawn lgħelieqi, hawn
Huma l-gilda tiegħu, qal
Knut iz-Zgħir.
U l-arja ta’ Alla hawn hi
n-nifs ta’ Alla?

KLIPP TAL-KARTI
Nippinja flimkien il-karti
B’pinn tal-karti.
Dan hu l-mod kif inqiegħed f’posthom
U nżomm il-ħakma fuq
ħsibijieti, il-ħsus
U l-kontijiet.
Xi drabi ma nsibx il-karti
tiegħi kollha…
Inti ma teħtieġ ebda klipp
tal-karti, Mulej.
Inti
żżom
il-ħolqien
Tiegħek kollu
Bl-imħabba tiegħek.
Imħabbtek issibna lkoll.

YAĦWEH
Teologu li ltqajt miegħu
Qalli li Yaħweh fisser
Jien ħu li ħu.
Izda bosta nies aktarx
jaħsbu
Li Alla miet, bħalma
l-metodu
storiku-bijografiku
fl-istudji letterarji miet.
Ħsibt dwar dan meta
ħsibt dwar
Il-fatt li Arnold Eidslott
kien wieħed
Li jsewwi l-linji tat-telefon u xxabbat
Ma’ arbli twal bil-cable
tat-telefon:
U b’hekk is-sinjal kien
jasal
Li Alf A, Saeter kien fotografu
Li għadda ħafna minn ħajtu fil-kamra-mudlama
Fejn
żviluppa
xbihat
pożittivi minn film negattiv,
U li Olav H. Hauge kien
ġardinar
B’ruħu u b’ġismu li zabar
il-ftiegħi tat-tuffieħ
B’qatgħat precizi ħafna
biex kull sigra
Raddet tuffieħ kemm setgħet.
Inti li inti, Mulej,
Aħnal-ħlejjaq zgħar li
nħlaqna minnek
U aħna wkoll aħna li aħna.

LIL HINN
In-nannu Ħol kien nieżel
minn fuq l-għolja
Lejn iċ-ċimiteru ta’ Molde:
L-arloġġi bdew idoqqu
ġewwa t-torri
Ix-xemx bilqiegħda filmagħqad ċar tagħha
B’żigarella tal-ħarir sewda. Ixejjer
l-għaslug mirqum tagħha.
Hu nieżel bil-qajla flimkien max-xemx
Li sejra `l hinn taħt l-art.

ĦWEJJEĠ SIGRIETI
JIMXU QAJL QAJL
Il-biċikletti qodma qegħdin fil-kantina
Fuq wara fi dlam umdu
Jew fis-setaħ: mgħottijin
minn saff irqiq
Ta’ trab niexef bajdani.
Muturi b’roti ffriżati
Fl-aħħar tidwira tagħhom

qabel ma ntelqu hemm,
Fejn kellhom jinxfu qoxqox jew jiżżarmaw
f‘sadid imxarrab: is-sigriet
kajman tad-dekompożizzjoni.
L-imgħażel, jibagħtu rraġġi min-nofs, bla jidhru
F’tidwir mgħaġġel ta’ ħeffa ħafna. Billejl id-dinamo
Imqabbad mal-lastku, iddawl li jvarja
Matul it-triq.
Nisġa ħelwa ta’ għanqbut
irqiq baqgħet fuq l-imgħażel,
Il-lastku jħalli r-riħa fiddlam taħt il-ħjut
Irqaq u mdellka. Ġwienaħ
żgħar niexfa weħlu tajjeb.
Mħux faċli tagħraf l-insett
iswed.
Ninsab bilqiegħda b’ritratt ta’ Missieri. Niżel
Minn fuq il-mutur li ħu
qiegħed iżomm magħfus
Ma’ sidru: subgħajh iggranfati sew ma’ kull maqbad.

GĦANJA DWAR
NAGĦAĠ FIL-QIGĦAN
TA’ XITWA KOLLĦA
BORRA
In-nagħaġ bojod ilħom
fl-istess roqgħa art
sa minn tmiem Ottubru.
Rapporti minn Drammen
jgħidu li mijiet ta’ nagħaġ
Kienu niesa f’Buskerud,
Bidwi f’Nore orgaaizz
tiftixiet.
Sitta nstabu s’issa, ħamsa
minnħom ħajjin.
Billejl,
jien
noħlom
b’nagħaġ abjad, suf sħun
fil-qigħan
Ta’ borra tqil. Filgħodu, sa
qabel nofsinħar,
Xi ħadd jitkellem b’leħen
qawwi
Dwar in-nagħaġ li nstab.
Bidwi għaqli jaħseb li
huma baqgħu
Fuq l-istess roqgħa art taħt
siġra kbira
Sa tmiem Ottubru.
Stmerru z-zokk tas-siġra u
ħaffru l-art
Sakemm niżlu sal-ħamrija
sewda.
Huwa sema’ li nagħġa
minnhom tant kienet għajjiena
Li kellha tittieħed id-dar
Minn wieħed twil u serju
li hu jafu.

