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It-Traġedja tal-Latnija
Joseph F. Cachia

Tassew kont inħobb nimxiha,
mill-Mellieħa sa Selmun.
Ma kinitx tqila għalija,
mit-toroq tal-karettun.
Lejn Tal-Ibraġ, kont intiha
għax hemmhekk, beraħ miftuħ,
m’hemmx storbju, m’hemmx geġwiġija,
jistrieħu l-qalb u r-ruħ.
Malli noqrob lej’ l-Latnija,
kont inberraq ftit l-għajnejn.
Hemm ġrat storja, illum minsija,
dwarha se nikteb kelmtejn.
Naqra tfajjel, mill-Mellieħa,
ismu, jien, ilni li nsejt.
Qatt ma smajt l-istorja sħiħa,
id-dettalji qatt ma mlejt.
Kellu n-nagħaġ u l-mogħoż jirgħahom
fuq ix-Xagħra ta’ Ekek,
il-jum kollu għassa magħhom
le, jiċċaqlaq minn hemmhekk.
Kien is-soltu tiegħu, jisqihom.
Fil-Latnija kien hemm bir.
Lejn il-ħorża, huwa mexxihom
f’idu l-ħabel u l-barmil.

Il-mogħoż u n-nagħaġ minnu semgħu,
bdew joqorbu fejn ried hu.
Merħla folta, imbagħad inġemgħu
jistennew ilkoll fil-kju.
L-ilma, it-tifel beda jtella’,
fil-misqja jferrgħu,
imma l-muntun, dlonk irvilla,
ried juri, is-saħħa tiegħu.
It-tifel, qatt ma ta kasu,
dendel il-barmil ġol-bir,
mingħajr biss ma għolla rasu,
ħalli x-xogħol jibqa’ jsir.
Il-muntun ħa r-rankatura
lit-tifel laqat bil-kbir,
imbagħad huwa reġa’ lura,
it-tifel spiċċa fil-bir.
Bl-ilma l-bir ma kienx imfawwar.
Krib it-tifel ma nstemax.
Ħadd ma ġie sabiex jittawwal.
B’hekk it-tifel ma telax.
Hemmhekk baqa’ jingħi, jokrob,
sakemm tiegħu ħarġet ir-ruħ.
Hekk kif il-lejl beda joqrob,
lit-tifel, mejjet sabuh.
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Il-Mellieħa kollha bkietu.
Ma tafx meta jiġi l-gwaj!
Kieku l-muntun qagħad bi kwietu,
kieku t-tifel għadu ħaj.
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Niftakar kien hemm irħama
illi tfakkar dan il-fatt.
Imma llum, ninsab fil-għama,
għax inġabret minn xi ħadd.
Dik l-irħama kellha fuqha
l-isem tat-tifel min kien.
Imma kemm ilha misruqa,
anke d-data, insejt jien.
Dak hu, kulma jien niftakar,
illi smajt minn bosta nies.
Ktibtha mhux sabiex niftaħar,
imma biex ma tintesiex.
Dan il-fatt, jien ukoll ktibtu,
huwa biex jekk hawn xi flien,
jiftakru, jew jiġi minnu,
jgħidilna, it-tifel min kien.

Fl-aħħar nett, nixtieq nitlobkom
illi lkoll tiftakru fih.
U li meta tlissnu talbkom,
titolbu ’l Mulej għalih!
Buġibba,
11/1/2021
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