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Mi I I -K tie b T a I - H a j j a
Miàburin minn G . Z arb A dami
1 Ma jabkemx tajjeb min ma jwiddebx.
2. Demokrazija ma tfisserx tniżżel l-għoljin fil-baxx. iżda,
rteila' fil-gholi dawk li jmsabu 1 isfel.
Ag
8. In-nazzjon tibqa’ tgħix, jagħmlu x'jagħm hi brex jeqirAnàtu p-tmv In
nl'übaqq li ma jH ax jintemm.
i. Nazzjon u lsien huma ħaġa waħda; tintilef dik meta
jintilef dan. Meta mmaqdru l-ilsien immaqdru n-nazzjon, u me
ta mmaadru n “nazzjon immaqdru lilua nfusna.
5 Frugħa tal-frughat, kollox frugħa- barra li tħobb
Alla
u taqdih.
-g
6. Atrħtini ġisein. imqar ta* kelb. u nġiegħlu jinbaħ 1-isem
t ’Alla.
7. Lil Napuljun, jiżżiegħbel u jiftaħar bil-qawwa t a ’ 1-imperu tiegħu, il-Papa Piju V il qallu : “ K um m idjant."
8. Dan hu lost 1-oħrajn il-ġmiel taT 1-ilsien M alti, li kelina wahda tiftahlek għajn biex tikteb ktieb sħiħ fuq is-sena, ilgħeri. id-drawwiet u 1-ġrajja tagħna. Kelma M altija ssibha mêla
bħal djamant rnaqtugħ b ’ħafna wċuh li jilma, jiddi, jarm i u jxerred ma* dwaru d-dawl; issibha bħal fossa tal-lolċi ? ħaġa maqtugba Efiill-aqwa mgħallem li fiha ħażżeż is-sura tal-bnedm in u ta
l-art bi ġmielha, u ħażżiżha hekk tajjeb li wara eluf t a ’ snin tista tagħraf minn kienu dawn in-nies u x ’kienu jaħsbu. x ’kienn
jgħidn vj x’kienu jagħmlu.
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L-irnħabba hi passjoni nobbli; waħda hiss tgħaddiha :
rl-passjoni qalbiena lejn dmirek.
Ih. Tien biċċa rninn knjl ma għadda minn għalija.
11 • Kir|l għaefur iħobb il-bejta tiegħu.
12. Warrab minn,£qir kburi, għani xħiħ, u xiħ żieni.
13- X1-gwerra hi ċ-ċaħda t ’Alla u tal-ħaqq.
'Ail'1 lal-bniedem hi misteru ta ’ ġust.izzja.

Tara g
T a P atri V. B arbara, O .P .
Farag ħanin, kemm httixtek
P ’baħar ta ’ għana u ta ’ ġid :
Qalbi muġugħa, hekk kienet. hekk baqgħet
B għafaa ta ’ id tsai-ħadid.
Bkejt : leji u nhar nixrob dmugħi.
Waħdi, maħrub minn kulħadd;
Bogħ’d minni nnifsi, minn għajri, mina Alla.
Serħ jien ma stajt insib qatt.
L-għelm ta ’, ħtijieti fuq ġbini
Donnu kien jidher minqux,
Hbiebi li kienu jqimuni, barrewni,
Ismi ħlief fl-hemm ma jsemmux.
Ġrejt : żort id-dinja bi ħġarha,
Ġrejt wara 1-faraġ mixtieq :
Dlam kont ħallejt ġewwa dari li tluqi.
Dlarn ġie jilqagħni fit-triq.
Ġlieda dejjiema ma’ ruħi,
Aktar ma naħseb. il-ħsieb
Aktar igerrem lil qalbi midruba.
Jiftaħ għan-niket kull bieb.
Sħitt jum twelidi, sħitt ’l ainmi.
■
— L-omm li riditli kull ġid —
Karba rnaħnuqa minn fommi ħarġitli,
Għajta ta ’ bniedem marid.
B ’mard li għalih duwa xierqa
Rajt li fid-dinja mâ ÏÏemmx.
Biss il-mewt kiefra għalija ħanina.
F ’ħajti dan 1-hemm ma jintemmx

