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Għalija m’intx ħija,
m’intx għadu onest,
m’intx raġel,
m’intx bhima.
Xkora, mimlija għadam.

Martek għad tixref barra
tigdem tuffieħa
taqa’ u tmut.
Uliedek għad jixirfu barra
jieħdu gidma
u jaqgħu bla ħajja.
Ix-xemx għad titla’
taħraqlek darek għalkol-

lox,
u l-art tinżera’ bl-irmied.

X’hemm iċekċek fl-ixko-
ra?

Tuffieħ.
Ħelu wisq.
 
ĠEBEL U MSIEMER  

(Traduzzjoni ta’ Antoinette 
Borg)

Il-manjolja qed tiftaħ fi 
ġnien ħaddieħor.

Nixtieq immut imma 
jeħtieġ nitkellem

b’ħalq mimli ġebel u 
msiemer,

b’ħalq mimli demm.
Inlissen il-kliem f’isem 

dawk
li nħarġitilhom ruħhom 

minn ġisimhom.
Inti kif taf xi xtaqu jgħidu?
Tkellem, poeta,
tkellem, għad li 

m’għandek l-ebda jedd.
Il-mument meta ma tkunx 

tiflaħ aktar,
kemm tobżoq id-demm 

minn bej’ il-ġebel u l-imsie-
mer.

U kompli tkellem.
Il-qalb, tuffieħa mgħaffġa, 

qed taqa’ biċċiet.
Il-fjuri miftuħin kburin 

għax-xemx tar-rebbiegħa.
L-isfaċċataġni tan-natura.
Il-mistħija ta’ min baqa’ 

ħaj.
Kliem ġebel jaqta’ fil-ħalq 

niexef qoxqox.

Poeżiji oħra  
kontra l-gwerra  
(li mhux neċessarjment 
jaqblu mal-pożizzjoni  
li ħadt f’din id-daħla)

 
FEJN DARI JIEN U L-PAĊI 
ta’ Therese Pace 

Bla gost ta’ xejn tinħass 
din l-eżistenza

Libsitha mingħajr lewn: 
tiċrit u rqajja’,

Għammiq ta’ dmirijiet, ta’ 
għelt il-ġrajja,

Ta’ ħolm fix-xejn misfugħ, 
ta’ indifferenza.

ix-xemx ma ssaħħanhiex, 
l-irjieħ kagħbruha,

fil-ħafna tat-twegħir 
l-għanjiet sfaw muti

jew wettqu minnhom ħer-
ba l-bnedmin ħuti

u l-ftit li fadal saru ħsus 
miblugħa.

Ħitanna ġġarrfu bina, 
għeruqna ssewsu

Fejn ngħoddsu ma baqax, 
għattiena l-ħama

U għalxejn karbitna sfiqa. 
L-għelt inġama’

Fejn dari jien u l-paċi 
fl-hena nkewsu.

Int biss tiegħi solliev, bik 
biss medhija

Mingħajrek, kelma, ħajti 
x’jibqa’ fiha?

SFAJT WAĦDI ta’ Doris 
Vella Camilleri

Is-sirena kienet tredden 
waħda fuq oħra, 

Sentenza fuq kull ras, ġo 
xelter imgeddsa

Jgħoddu t-teptip tal-bom-
bi

Bil-biża’ tal-mewt im-
reżżħa.

Bombi jċekċku bil-bosta
Bħal ktajjen, fuq rashom 

neżlin.
Dawl qawwi, ħafif daqs 

sajjetta
Imbagħad sikta ta’ dalma, 

lkoll kesħin.

Kemm waddbet dawl 
dik ix-xema li xegħlet 

ommi
Biex nimxu flimkien
Bla kelma ma toħroġ minn 

fommi.

Fil-wisa’ kiebi tax-xelter
Fid-dawl fietel tax-xema’
Bil-biża’ interter narhom 

f’gozz miknusa
B’mewta bla xeba’.

Mixjin jien u ommi pass 
pass 

Immissu ‘l missieri u ‘l 
ħija mixruba bil-blast

U ommi tixher u tidħaq, 
Daħq stramb ġdid f’wid-

nrjja
Li bħalu żgur qatt ma 

smajt, ta’ bil-ħaqq.

L-GĦADU WIĊĊ IMB 
WIĊĊ ta’ Doris Vella Camill-
eri

L-għadu niżel midrub 
Mindud minn tulu fl-art 
Pilota bil-paraxut mixħut 
f’għalqa fejn xelter qrib.

Tfal jiġru, rġiel u nisa tad-
djar

Rotta waħda biex jaraw.
Rasu milwija kerha,
Il-Paraxut munżell ħarir 

oħxon
Ċniegi mgħaqqdin fejn 

rasu.
Kien sab il-ħelsien fis-sli-

em.

Id-dawl ta’ xemx bikrija,
Il-buttuni tar-ram,
Fuq sidru jfakkruni,
F’dawk li kienu jiddu 
fid-dawl baxx tal-lampa 

tagħna,
Fuq dak is-suldat ħabib 

magħna. 

Dan il-Pilota iżda
L-għadu kontra tagħna.
L-irġiel jgħaqqdu l-pon-

nijiet
Għajat ta’ “Għadu Ħaj! 
Ħaġġruh! Sparawlu! Oqt-

luh!
Dan mhux magħna! 

Biċċruh!”

Minn fost il-folla ħareġ 
raġel.

Kien bidwi bis-senter 
f’idu,

“Ersqu lura ħa ntekt-
kuhielu”

U pponta s-senter lejn 
il-pilota.

Ommi resqet għan-nofs, 
waqqfithom.

“Le jaħasra, tisparawlux, 
toqtluħx!”

“Qatillek lil żewġek.”
“Le mhux hu, qed jaqdi 

dmiru,
Din gwerra f’nofs battal-

ja.”

GĦALIEX? Ta’ Alfred 
Caruana Ruggier

Għajta kbira tidwi f’sebħ 
imnikket

fuq l-art, mal-mewġ u fis-
sħab, bil-herra;

twerżieqa twaħħax, tikber 
u titkattar,

leħen li jwerwer: gwerra, 
gwerra gwerra!

Mibgħeda kiefra ċċarċar 
demm bla ħtija

f’dinja li nsiet il-hena fost 
dal-ġlied.

Għaliex dan kollu meta 
s-sliem jhennina?

Met’ aħna aħwa, għaliex 
dan l-imwiet?

Qawsalla ġdida żgur tista’ 
tgħaqqadna

jekk ahna naslu nrazznu 
kull theddid.

Imbagħad flimkien id f’id 
nimxu ferħana

fl-imħabba, f’dinja mimli-
ja b’kull ġid.

 
GĦATX ta’ Alfred Massa

Ġo qoxortna llum forsi 
nidħlu

nifhmu x-xewk li ħajjitna 
ntisġet bih.

Waqt li nagħrafu l-qerda 
t’elf Ukrajna

m’humiex biżżejjed
 biex ruħna terga’ lura 

għas-sabiħ.

Mulej,
Int li mis-sema tara u tif-

hem
ta’ dal-poplu l-ħrara
li għalkemm qatt ma naq-

set fih it-tama
xorta baqa’ bla mistrieħ.

Mulej,
aħfrilna.
Biegħed minn fuqna l-gw-

erer.
Sawwab fuq rasna s-sli-

em.
Isqina l-paċi,
isqina s-sliem
f’mixjitna lejn Saltnatek
ta’ bla tmiem.

MITNA GĦALL-BAR-
RANI ta’ Raymond Ma-
honey

 
 Ħarsu madwarkom u 

taraw
tifrik u ħerba
li ħadna m’n għand daw’
li wegħdu l-ħelsien
minn taħt il-ħakkiem
għadu tagħhom,
għamluh tagħna
sa weġġagħna, darabna, 

qatilna;
ħalliena ltima
sogħbiena w mnikkta
sa batejna, infnejna w 

temmejna
taħt nar is-smewwiet:
il-bombi qerrieda, il-balal 

bla ħniena,
ta’ l-ajru il-magni jiżirgħu 

il-qtil.
 
Ħarsu madwarkom u 

taraw
id-demm ta’ ħutkom
li ċarċar sa haw’
u tabba’ t-turġien,
l-egħtiebi w bibien,
knejjes tagħna,
f’djar li magħna
lil qrabatna u ‘l sħabna 

żammejna
biex jibqgħu jgħixu,
mit-temma jeħilsu
sa waqqgħulna, ġarrfulna 

l-imkejjen
li tawlna dal-kenn,
moħbiet li mudlama, 

moħbiet li marrada
intradmu fuq niesna,
fuq niesna ħajjin.
 
Mitna għalxejn,
mitna għall-Barrani.
Imnejn sa fejn?
Mitna fid-demm
ta’ ġens mingħajr ħtija
li sakemm
baqa’ milgħub
m’għarafx jissielet 

għall-ħelsien,
ħelsien minn taħt ħakmiet 

u ġnus:
l-għedewwa tal-Maltin.
 
Mitna ta’ xejn,
mitna għall-Barrani.
Imnejn sa fejn?
Mitna fil-hemm
ta’ ġens li temm fid-dmija
li sakemm
baqa’ miċħud
m’għarafx jiġġieled biex 

it-tluq
ta’ kemm-il nisel, kemm-il 

sid
iseħħ matul is-snin.
 
Ħarsu madwarkom u 

taraw
salib tal-fidda
li ħadna m’n għand daw’
li sqewna t-taqbid –
mill-ajru kemm ħbit
kontra tagħna,
għaliex magħna
kellna lwien il-Barrani jit-

tajru,
tal-ġlied il-bċejjeċ
tal-gwerra ġo portna
u l-kanuni ma’ xtutna ifit-

txu
il-għadu ħajjien
biex poplu bil-ġuħ infena 

fid-dmugħ
u mitna għall-Barrani,
għall-Barrani, Maltin.


	01_TOR
	02_TOR
	03_TOR
	04_TOR
	05_ORZ
	06_TOR
	07_TOR
	08_ORZ
	09_TOR
	10_TOR
	11_TOR
	12_TOR
	13_TOR
	14_TOR
	15_TOR
	16_TOR
	17_TOR
	18_TOR
	19_TOR
	20_TOR
	21_TOR
	22_TOR
	23_TOR
	24_TOR
	25_TOR
	26_TOR
	27_TOR
	28_TOR
	29_TOR
	30_TOR
	31_TOR
	32_TOR
	33_TOR
	34_TOR
	35_TOR
	36_TOR
	37_TOR
	38_TOR
	39_TOR
	40_TOR
	41_TOR
	42_TOR
	43Tor
	44Tor
	45Tor
	46Tor
	47Tor
	48_TOR

