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It-Tajra
Joseph Felix Cachia
“Ma, fejnu d-dqiq? Daqs mgħarfa rrid.
Għandek xi karti strażżi?
M’hemmx għalfejn ħafna, anżi ftit.
Mhux tajbin tal-pitażżi.

Domt iktar minn siegħa biex lestejt
Bla ndunajt kif tar il-ħin
Kont hieni bix-xogħol li temmejt
U mbagħad dritt għall-Qortin.

Il-qasab, jien diga qattajt
Irqaq, dritti u bla brim.
Fraqthom irqaq, irqaq kemm stajt
Kemm tal-qaws, u anke tal-prim.

Il-qaws qammart, bil-ħajt stirajt.
L-ingassa ressaqt ’il fuq,
Magħha rbatt, tar-rukkell, il-ħajt.
Ħallejtu xi ftit mitluq.

L-iktar imqass li jaqta’ rrid.
Għadu, tal-magna, fil-kexxun?
Il-ħajt li tuża biex bih tħit,
Mhux qiegħed fejn soltu jkun.”

Fittixt mnejn kien jonfoħ ir-riħ
Ħassejtu l-Majjistral.
Grejt girja qasira kontrih
Bir-rukkell f’idi jinħall.

Kokka mal-art, ftit wara ntfajt
Fuq siment mogħti l-kulur
Iktar minn siegħa naħdem qattajt.
Tal-kesħa nsejt id-dulur.

It-tajra nqatgħet minn mal-art.
Tiggennen kull naħa hi bdiet.
Tengħud fittixt fl-iskart,
Għal teqel fuq żewg naħiet.

Mill-karta strażżi qtajt ‘djamant’.
Pied bi tnejn kienu l-qisien
ll-kolla nħawwad sadattant
Naħdem bla ma naħli żmien.

Kburija mbagħad taret ’l fuq
Stħajjiltha trid tkellimni,
Minkejja li ħalqha mitbuq
Kont ċert illi tifhimni.

Għad-denb fassalt żewg strixxi twal,
Imsielet mal-gnub waħħalt.
Li nqiegħed il-qasab kien fadal,
Bil-kolla kollox kaħħalt.

Għalhekk kelmtejn malajr ħażżiżt
Fuq karta, ittra ktibtilha
Mal-ħajta b’toqba hemiżt
Ftit, ftit, lilha bgħattilha.

Bl-imsielet li waħħaltilha,
Saret iktar femminili.
Lilha ‘Sbejħa’ bdejt ngħajtilha
Hekk iktar għogbot lili.

Hi ‘qratha’ u tbaxxiet xi ftit
Donnha riedet troddli ħajr.
Wegibtha, “Sbejħa, bla ma rrid,
Se jkolli nniżżlek, malajr.
Ix-xemx niżlet, gej il-lejl
Ommi qed tfittixni, żgur
Ismagħha tgħajjat, ‘Guż, int gej?’
Kontra qalbi, irrid immur.”

Ta’ min jgħid li fi rħula oħra jużaw il-kelma ‘ħamiema’
jew ‘manuċċa’.

Kmieni l-għada, malli bexbex
Bilgri lilha ergajt tajjart
Ħin insejtu, moħħi tgerfex
Għall-iskola wasalt tard.
...... U mhux ser ngħid x’kastig dabbart!
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