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Fuq antenata

Dil-karba antenata trid tinqala’ 
tfittex l-uġigħ ħa tnaqqi u tqajjem
riħ li ġej mil-Lvant sa jibqa’ jistordik 
u jħallik tegħreq u tmiss il-qiegħ
u meta n-nifs ikun kważi ħalliek
itellgħak fil-wiċċ u jinkik u jpattilek
kapriċċ dil-weġgħa tgħawwar fil-fina.

Ħallina mir-riħ u minn dil-lejla tfur.

Għadna nibdew u

ma nafux x’qed nistennew.
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Fuq blu

Kemm hu kbir dal-blu li wellidna? 
Nistaqsik jekk hux se nkun maġenbek. 
Hux se nkun imħeddla. 
Hux se nkun kaħla. Jew blu. 
Jekk kaħla, missni darba. 
Jekk blu, missni darbtejn. 
Għax naf li blu se tgħidli. 

Narak tiggranfa mal-imħadda feroċi
tagħmel ħerba minna u minn dal-muskoli stirati. 
Il-lożor ma llamtajthomx. 
U trid tgħidli, 
tixtieq tgħidli li l-lożor blu bħal-lejl. 
Hekk biss nitqaddsu
piż fuq dal-lożor blu. 

U r-riħa mrembla tiegħek tinfidni. 
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Fuq dakinhar

Dakinhar iddependa minn x’rajt.
Minn kemm ikkapparrajtli l-lejl għajjur.
Għer il-lejl għan-nifs ikkalibrat u l-idejn sbieħ.
Għajnejk itawlu l-pawsiet fija.

Din-nagħsa ħelwa tixtieq titnikker fuq 
xufftejk u jdejk u int. 
Jisbaħ b’għajnejja magħluqin. 
Hemm biss ġismek artab. 
Miss ġismek, miss ġrajja
tingħaġen f ’subgħajja sħan.  

Ejja serraħ rasek hawn

u ntelaq f’dakinhar minn issa. 
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Fuq erġa’

Erġa’ ħudni fejn ma jilħaqlix.
Nagħti b’das-saqajn u nagħti. 
Erġa’ ħudni
fejn nogħdos u nilħaq
iċ-ċagħaq nistħajlu blat.
Alkiet tal-qiegħ jitħaxknu minn bejni.
Sħun illum. 
Nieħu nifs mis-sema tisma’
b’wiċċek għad-dawl. 
Id-dlam jostorlok jostrok kif jaqa’.

Qisek mhux int, int.
Tridx nerġa’ nogħdos fik? 

U bl-inkejja kollha tiegħi

bej’ xufftejja ngħidlek, ejja.


