
Ballu notturn 
 

Mhuwiex id-dawl li titfi 
Hija t-tieqa ta’ ħajtek li tiftaħ 

U s-sema li jidħol ma jixbahx lil-lejl 
Imma lill-mewt kif jogħġbok tistħajjilha 

 
Hekk, mir-raqda tiegħek li mhijiex mistrieħ 

Jinħaraq bħal żejt 
U kliemek jiżloq u jegħreq fit-tajn* tal-imgħoddi  

Li m’għadux jeżisti 
 

B’xorti tajba (forsi b’xorti tajba) 
Il-mużika għadha żżeffen is-sigħat 

U l-għodwa issibek għajjien mejjet wara dal-ballu 
Li f’kamartek dellijietek affrontaw 

 
 

*propjament, fl-art mistagħdra tal-imgħoddi. Art mistagħdra = swamp, marshland 
 

  



 
 

Fejn jgħammru l-mejtin 
 
 

Għamar wieħed għandhom il-mejtin 
Ġisem il-ħajjin 

Il-mejtin kollha fina qegħdin 
 

Il-mejtin m’għandhomx ħliefna 
 

Aħna dik in-nitfa ħajja 
Tal-mejtin kollha li minnhom imsawra 

 
Li tħobb, tfaħħar, tgħix il-ħajja mhuwiex 
Egoiżmu lanqas ma jfisser li wieħed nesa 

Imma hija ġlieda qalila biex inħarsu 
Fina 

Dik il-biċċa ħajja li tgħix 
Mal-mewt 

 
Jien mimli b’auschwitz u b’birkenau 

Infur bil-gulags kollha 
Mitmugħ l-irmied u l-oqbra tal-massa 

Inġorr fija din id-dinja 
Bħal mara tqila b’tarbija mejta. 

 
 
* 
 
 

Bibien 
 

Ħarstek tiftaħ bieb 
u bieb ieħor 

imbagħad ieħor 
u ieħor warajh 

u terġa’ ssib quddiem wiċċek 
bieb ieħor 

li ħarstek terġa’ tiftaħ 
mill-ġdid 

(…) 
Iż-żmien jgħaddi 

bħal ħarstek 
minn bejn il-bibien 

(…) 
Warajk 

il-bibien kollha 
jingħalqu 

wieħed wieħed 
 



Taqqluk daċ-ċwievet kollha 
tant li biex timxi ‘l quddiem 

tarmihom 
kollha 

 
Quddiemek bieb 

(iva, ieħor) 
magħluq 

 
U ħarstek 

bla ma tifhem 
ħarstek ukoll 

magħluqa 
(…) 

Għext 
b’ċavetta ġo ħalqek 

magħluq 
 

  



 
 

Diogène à la lampe borgne* 
 

Qed tfittex raġel 
timxi fit-traċċi tiegħu 

iżda passieh taħt passik 
jiżgiċċaw lil ħarstek 

 
Qed tfittex ‘ir-raġel 

hemmhekk 
xi mkien ieħor 

 
(…) 

 

Qed tfittex 'ir-raġel 
fejn int m’intix 

 
fejn int qiegħed 

ma ssibux 
 

kien meta għalaqt għajnejk 
b’kumbinazzjoni 

b’xorti tajba 
li ltqajt miegħu 

 
hemmhekk kien 

mistoħbi fid-diskors tiegħek 
maqbud bejn kliemek 

jgħum fil-linka sewda tas-silenzju tiegħek 
 
 

*it-titlu għadu mhux tradott. Qed jirreferi għall-filosfu Grieg Diogenes of Sinope li kien jimxi fit-
triq b’fanal mixgħul anki matul il-ġurnata. Lil kull min kien jistaqsieh għalfejn il-fanal kien 
mixgħul, kien iwieġeb : « qed infittex Raġel »  
 
 
 
  



L-imħabba 
 

mhijiex dak li hemm ġo fik 
mhijiex dak li hemm ġo fija 
hija dak li hemm bejnietna. 

 
L-imħabba 

mhix min jien għalik 
mhix min int għalija 
hija dak li d-dinja hi 

għalina. 
 

Dan ir-raħal tal-ħajja li nsejħulu d-dinja 
dan il-pajjiż tal-azzjoni u tal-kelma 

li jgħaqqadna 
bħalma bewsa 

tgħaqqad nifs ma’ nifs. 
 

Id-dinja 
b’għajnejna li jagħmlu l-jum 

b’subgħajna li jħażżu fih 
iż-żmien għaddej 

b’subgħajna li jsawru fih 
iż-żmien għaddej 

 
L-imħabba, 

dik it-traċċa li nħallu warajna 
fid-dinja 

  



 
 

Itħuf 

 

f’bosk t’antenni tat-televixin. 
 

Tniggeż lilek innifsek. 
Mingħalik li qiegħed toħlom. 

 
Qisek annimal tal-preistorja 

jikkontempla tmiemu. 
 

F’sidrek l-isternum ta’ għasfur midrub. 
 

Bejn kuxxtejk stami ta’ radar agħmi 
qed jongħos. 

 
Tħalli allura tidħol ġo fik il-magna ħa taħsadlek l-imgħoddi. 

Issir żerriegħa fir-radda tal-Istorja. 
Iddaħħal ġo fik l-istoffa ta’ ħolmok 
u twelled saflaħħar l-istorja tiegħek. 

  
 
 

 


	Itħuf

