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■J ma
E jjew inime.u,
— nistriħux fuq d-għajnuna ta ħaddieħor
L-ispirtu ta’ għajnuna iilna nfusna għandu jkun il-għerq ta* f*individwalità ġenwina tagħna u għandu jirrifletti fil-għernil t » kull
u
wieħed minna.
*
Dan J-hpirtu jifforim 1-ħmira tas-saħħa u ta’ 1-e? •••
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GHADDI MALAJR, ĠESU’!
T a ' D un F rans C amillert

•

ILKOLL GHAL HEMM
l a ' L ino B onnici F arrugia
LU tiabibi Ġorġ Zarnmit Maempel.
Doqqu 1-qniepen, iftħu 1-qabar,
Niżżiu qajl dan it-tebut...
Waqqfu 1-qniepeu, agħlqu 1-qabar,
Id-deffien ukoll îmut.
11-lum ħija difen lili,
Għacla n-nies għad tidfen lilu;
llkoll wieħed wara 1-ieħor
Gewwa 1-ħofra ninżlu rridu.

Għaddi malajr, G esù!
Tiqafx, tiqafx hawn magħna !
Għalfejn mżilt mili-ġdid
f ’dal-ġenn u ġlied u demm fid-dinja tagħna?

Kos din ħelwa li kull għani
Dejjem rieqed fuq ir-rix}
Ghad xi għodwa jsib ruħu
Qalb id-dud, fuq ftit ħaxix !

Haffef il-mixja ! Insejt
kemm huma n-nies bla ħniena :
kif dawk li Int fejjaqt
ħallewk ukoll meta qatluk il-ħżiena?

U msejkna dik 1-artista
B ’daka wiċċha ta’ qawsalla,
Tgħid tingħaraf fil-ġudizzju
Meta tidher quddiem Alla?

Tiftakar kemm ħallew
id-djar u 1-qraba tagħhom
biex jiġġerrew warajk :
n Int, ħanin, imħabbtek kollha magħhom

U kif qalbi nħoss tingħasar
X ’ħin niftakar f'dak ix-xħiħ;
Tghid ġo qabru jibqa’ jhewden
Xi ħalliel se jħebb għalih?

urejt fl-egħġubijiet,
għallimt bi kliem tas-Sewwa
u ħfirt lill-midinbin
u qamn wkoll għalik, qatluk l-eghdewwa!
Issa, għalfejn ġejt hawn
mill-ġdid f ’dil-art tal-ħtija
fejn għadhom il-bnedmin
jiħraxu fil-mibegħda u fil-nnoħqrija?
Itlaq minn hawn, la ddumx !
Jew , jekk trid tibqa’ magħna,
xejjen il-qlub xerfin
11 °ħl°rci Tnt oħrajri fis-sider taghna !

Djk it-tfajla li f ’żogħżitha
.Kienet tgħid li r-Re kien riedha ;
Tgħid mit-tieqa tibqa’ sseksek
Tat-tebut fejn hi tkun rieqda?
U 1-poëta li kien jaħlef
Illi huwa mimortali ;
Tgħid ġo qabru qiegħed jikteb
‘ Kif inqasmet qalbu bl-għali?
U ż-żagħżugħ student tax-xjenza
Qal li jgħajjex 1-mejtin...
L i tas-sew dana kien minnu
Kieku irxôxta sa dal-ħin ! ! !

