IT-TIû RA U L-HAMIEMA

SALVU JSIR MISS1ER

Pii bieb tsl-gfiar mofibi fiz-zokk ta’ «ġr*.
X in e jh a żewġ ġam r.et ħomor bħad-dem m ,
Hnfreiha miftuħin u sm enha jqarm cu
bħal ronog ta 1-avorju : it-T igra .. a rh e m m !
Iż-iehra tagbha tidwi qalb is-siġar
1 turi ta’ qalbha 1-qilla u 1-ħruxija :
fil hieb tai-ffbar moħbi fiz-zokk ta siġ ia
donnha ġiet tgħammar hawn Ruħ il-K efrija.
Fit-tarf ta' fergfia tħamniar fiċ-ċirasa
bħal ħafna ħnienaq żgħar tal-filigrana,
tnaqqar kull tant u tbarqam ferriħija
Ħamiema bajda fuq saqajn Bamrana.
A. B üttigies

16 - 8 - 42 .

OEWWA L-PRESEPJU
IMSIBIJIET)
Oh liema xrara xegħlet
fi qlub il-Maħturin;
ix-Xebba mingħajr ħtija
u Gużeppi, ż-żewġ Safjin,
kif raw, għall-ewwel darba
imwieled il-Bambin
gewwa maxtura fqajra,
iraħabbra rnill-bassara,
minn eluf w eluf ta’ snin ! !
*

*

*

I Għajnejn suwed ta’ 1-Imwieled,
f nofa ta lejla, f’dak is-skiet,
tavv i-Uċuh għall-ewwel darba,
ta fuq 1-art 1-oħla blejqiet :
ta i im ePPi> 1-bniedem 8ewwa,
u tal-Warda tax-xebbiet !
25 - 12 - 41

R. M R.

„ .M.eU, , Ħal' Warda twaqqaf il-korp tal-Kunnistabblijiet
Speċjali, Salvu Vella kien minn ta’ bewwel li mar iniMefTsmu
biex jingaġġa. Madankollu, til Salvu kont issibu minn ta’
l-ewwel fkollox: fbagħjat tat-tombla l-kaiin tal-banda, bib
bandiera tal-fratellanza ta’ San Ġużepp fil-pirċissjoni ta’ nhar
il festa, u f’kull ħaġ’oħra li kienet tinbet fir-raħal u li għaliha
kienet tkun meħtieġa daqqa ta’ id. Oħax Salvu, tajjeb li
wieħed ikun jaf, kien minn dawk in-nies li dejjem huma lesti
biex jagħtu għajnuna, u li kulma jagħmlu jaqduha minn
qalbhom.
Hekk ġara wkoll meta Salvu Vella daħal Kunnistabbli
Speċjair. Feraħ wisq bl-S.C. li kien beda jġib tuq driegħu
x-xellugi u bl-elmu ta’ 1-azzar li kien iġorru miegħu kull fejn
imur. Ix-xogħol li kieriu jafdawlu f'idejh, imbagħad, kien
jaqdih b’reqqa li ma bħalha, la biex juri ruħu u lanqas biex
idejjaq lin-nies aktar mill» jmissu, imma għax kien iħoss fih
li dak li għandu jagħmel għandu jsir kif imiss. Ma ngħidx li
xi drabi ma ħtiġlux jieqaf lil xi wħud li kienu jkunu jridu
jgħadduh biż-żmien, jew Hljnin ma kienx joqgħod għal dak li
titlob il-liġi; nista’ ngħid żgur li dawk il-ftit lf telgħu 1-Qorti
għax ħarrikhom Salvu Vella, kien jistħoqqilhom tassew, u
minn quddiem il-Maġistrat ħarġu bil-bwiet eħlel mill» kienu
daħlu bihom.
Minħabba fil-bżulija ta’ Salvu l-bpettur ta^ Hall
Warda laħħqu Surġent. B’hekk, minbarra bjttri S.C., tuq
driegħu x-xellugi beda jġib tliet penzijiet ukdlL
Din il-ħaġa tat f’għajnejn it-tfal tar-raħal skull meta kienu
jilmħu lil Salvu għaddej mit-toroq, kienu jmħbewwara l-kantunieri u li’ħanġra daqshiex jibdew igħajtu: Ah S g
Warrbulu lis-Surġent ! ”
,
' Salvu kien jisimgfiu da.n,l*!fkj1e^ ’ Vih kî^n iħoss bħflmin
ta' bit rufiy U nia
kas t a t f | âJ[ab dwe^aq kbar għal
qed jinlidlu qalbu b sikkma. Kien ig
. L’ . qa\b fiadd,
kïiem bfial dan, għax hu
Hffiin ikuS bżonnu.
anzi kien dejjem lest biex ighin f kollox .1 m.n xm
^
B’daqshekk xejn ma qata’ qalbu uJif.a?3b’ruħu u ġismu
qadi ta’ dmiru, għall-kuntrarju x e e Beda jqatta' s-sigħat
t e - x o g ħ o l li kien daħal għalih. »eaa >q

