GHALIEX MELA . . ! ?
ll-ħrib li qed isir fuq din 1-art tieeħekimm Int Alla Banin u bans tisma|ħna’
Jekk anna sogħbenin nitħaddnu miegħek

il oħ a li kienet sabet raħha mng&dura għall-aħħar. Issa
d in u ’koll kienet ħelsitha kienu jvvennsu jagBmlu 1-qalb
iindukraw 'vaħda lill-oħra; kienu taw il-kelma hi x.ilxin li
naToiorġux mil-la»:aretl, jekfc mliux flimkien, u kienu
Z n lu xi ftehim iefior biex ma jmhrdux anqas wara. Inneguzianta, li billi kienet ħalliet 1.1 ħuha kummissarju
tas-Saħħa, li jagħmlilha għassa għad-dar il-foncloq u saenduq, imgħamamn kollha sewwa, kienet sejra hsfa s-sidt
we&edha u mdejqa ta' aktar minn dak h kien jinħteg.lha
l.iex tghix ül-wisa, riedet iżżomm hi Lucija magBha bħala
biuthe jew oħtha. Luċija kienet mielet għaliha, inħallik
taħseb b’iiema turija ta' qalb lejha u lejn Alla h jaħseb
glial kulħadd: imiua biss sakeuim kienet jista jkollha aħbariqet t'otmnlia u tkun taf, kif kienet tittama, ii~iieda
tagħha. Mill-bqija, ta’ ftit klieni kif kienet, la fuq il-wegħda li lat taż-żwieġ, la fuq il-ġrajja mhux ta' kuljum 1-oBra
li għaddiet rninnhom, ma kienet qatt ħarġet, kelma minn
fuinniha. Irnma issa, f fawra hekk qawwija tal-qalb, Basset
il-ħtieġa li tinfexx, daqskemm għall-anqas l-oħra x-xewqa li
tisma'. U tagħfsilha b idejha l-tnejii idha 1-leminija, qabdet
inalajr Iwieġeb għall-mistoqsija, mingħajr żainma oRra ħlief
dik li kien jagħmlilha 1-ilfiq.
D un P awl

Ħares, Mulej, kemm għandu id setgħana
II ħajjen li kull jedd fit-tajn imiegħek:
qabel ma l-Qada jasal biex jiblagħna,
Urih, urih, Mulej, kemm jiflaħ Driegħek.
Int għajn ta’ Ħaqq u Ħniena: biex tifdina
Mid-dnub ewlieni, bgħatt lil Ibnek f’sura
Mewwieta, u fuq salib ħallas għalina.
Ismu sabiħ u qawwi: “ Magħna-hu-El
Għaliex mela, o Ħanin, iuq art għajjura
Għandu jagħleb Kajjin u jmut A.bell?
Dun Karm.

MERHLA NGHAO
F’baħar tan-nar niżlet ix-xemx: id-dija
Għadha titnikker bejn is-sema w 1-ilma.
Bdiet taqa' r reżħa ta' lejla xitwija,
Xi kewkba '1 hawu u ’l hinn diġa bdiet tilrna.
Tisma' gfiaddej il-mixi tar-ragħajja
U tara merħla ngħaġ tkarkar quddiemhom.
U f’dak is-skiet (donnu ħaġa bla najja)
Ta’ dawk in-nies beżlin tisrna’ gej kliemhom.

Għad jerġa’ jisbaħ.,..
Oħaddej minn fuq 1-Ewropa lcjl ta’ biża',
U ^tiadu fibbogħod wisq id dawl tas sebħ ..
Imma, xħin jisbaħ, jerġa’ jkollna 1-barka,
H-hajr tas*sliemf u 1-ferħ u 1-ġrniel tar-‘rebħ\

Waqt li band’oħra qiegfida tmut bil-qabda
In-nies fi ġlieda ta’ mibegħda w biża ,
Waqt li band’oħra fl-art, fid-deinm, Imsabt
Jinsabu, fl-atlħar raqda, tfa u nisa,
Hawn m’hawnx ħlief skiet : biss jaqa' ‘aħt g ^ ine))à
Xi kelb għassies jew merħla ngħaġ g
Ġ u it Chotcoti.
3ü/X/’40.

