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T nehid

Minghajr

Ul i ed

Ta V ic . A pap
Jkbru u oktru (Ġenesi. Kap. 1, vers 28>
Li-bnieua ta qalb
ċa-ħbditek milli jkollok
m Inix għax ma xtaqtx
iżda għax ma ridtx lil

satja lniim kill 1 tebgħa
ulied tieghek,
li tħaddau il xi tifel.
min ibati iniegħek

i ’dicl-dinja 1j tħobb twiegħed, bla ma tagħt.i,
ir-riżq, il-hena. 1-ġid u kull tgawdija.
il-bogîVd mill-moħħ u 1-qalb il-għaks, in-m ket,
kull ħsieb b jista' jwassal għat-tbatija ;
u lanqas ma n u llaji 1-ulied biex tedha
bil-gid ta' raġel dhuli u mimli m ħabba,
li bill j żamm bil-qjies f’im ġibtu miegħek
jl-ġu ji«r*l ta 1 surtek ma kien qatt im tabba ,
!Dljin * gliax fhimt tajjeb li tkun bluha kbira
jekk tħassar ġmielek biex twilled tarbija,
li tista’ tkun sabiħa daqskemm kerha
u tikseb b'hekk tm aqdir minflok foħrija.
Sew qal kien M althus, daqs rniteju sen ’ilu.
li żjieda tan-nies fl-art il-ġuħ taf tagħti,
missel mibeghda, tqanqai gwerer ħorox,
sa twaqqa' ti-ghaks ukoll lil min mhnx ħati.
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mnux ------Dnaiek
------- ^ ow
igmx għal dejjem
għax f ’ruħek għamel Alla xebh ta ’ ġmielu.
*

*

*

Istqarrli ft it, mingħajr ma toqgħod tistħi :
Min bik qed taħseb li sa jdur f’xjuħitek,
mħux għal imħabbtek żgur, lanqas għal wiċċek,
jekk mhux biex jerda' 1-flus frott ta ’ bluhitek?
Għaliex ma tithenniex bħal nisa oħra
u timla dak il-baħħ li għandek f qalbek?
Għaliex ma titħabbibx mill-ġdid ma’ Alla
biex b ’ħajr is-Sema jiżżejjinlek talbek?
6. viii. 42.

T NE H I D
7 V Jos. G alea
Lill-baħar mort staqsejt :
“ Xinhija 1-ħajja?' ’
Tweġibtu kienet biss
Ċafċif rnal-plajja.
Lill-kwiekeb nitlob dort :
“ Il-ħajja mnejn?’'

Sew igħid il-Malti li 1-ulied u 1-bhejjein
lil min igħajjixhom iwassluh fil-għali.
Le. le. tassew m ’għandekx għalfejn tam bihom ,
1-ulied jistħoqqu biss lil min hu ħali.

Tpetpithom donnu kien
Tagħmiż l-għajnejn.

Li s-siġar uħandhom jarmu l-frott f new bitħom ,
u 1-ward mill-ġewża jiftaħ ta' kull sena,
li t-tjur u 1-but u 1-bhejjem il-frieħ jagħmlu
mingħajr ma lonqos xejn tal-ħajja 1-hena ,

Grħax jien biss fij-ħolqien
Mgħoddi ta ’ ħati?’'

isir biex qalbek tkun titgħaxxaq tista
bil-gmiel tal-ġdid li qed jitkattar dejjem ;
b daqshekk m ’għandekx titkasbar, tw aqqa 1 ġiehek.
-a tarmi dehnek hiex tgħix sew bħall-bhejjem.

Lil qalbi fi-aħħar għidt :
*;Għax għandi nbafci?

V qalbi hi twieġeb

Taqtqet qawwija :
‘Gfħax taħsbek fil-ħolqien
‘ 11 U
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