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fil-kliem: fir-ruħ pagani w fariżej.
Ix-xebba w iż-żagħżugħ, il-mara u r-raġel,
u kont se’ ngħid is-soru w il-qassis
m’għadhomx fil-biża’ ta’ Min jara s-sewwa
fil-qalb u mhux fil-kliem: Imħabba ħielsa
fiż-żgħażagħ forsi li jitqarbnu tfisser
mibegħda lejn xulxin; trobbija bierda
minn ġenituri ta’ bla sawt nifhinnha
tfixxkil fil-ħajja tal-ulied; qdusija
għarwiena minn kull mistiċiżmu hi ħajja
ta’ nisa twajba, mhux t’għarajjes Kristu
li jgħixu għaliH u għaliH biss. Erġajna
għall-ħolm waħxi tad-dlam u tat-tahwid!
U l-bniedem qal mit-trab li reħa minnu:
“Ej nagħmlu Alla b’xebh u xbieha tagħna!”

amante buontempo
u Alla qal mit-trab I, ġabar w ohaġen
Ej nagħmlu l-bniedem b'xebh u J
k
u l-bniedem sar u żdied u mela d-dfnja
'
u tgballem jgh,d xi kelma: “Jien kont irab
bla setgħa, mmgħajr jedd. bla ebda hila
nl-najja tal-ħolqien; jien issa bniedem
tal-ħlejjaq kollha sid; issa fil-fehma
m ’hemm jixbah xejn ’il-ħjiel ta’ moħħi; f’idi
is-saħħa ta’ kull driegħ; mill-ħidma tiegħi
il-ġmiel u l-kobor ta’ kuli frott!” U raqad
il-lejl tas-snin !i raw ix-xemx mitfija.
Nolom il-bniedem tul i!-lejl li kollox
mill-kaos ta’ kull taħwid ħallieqi ġej,
mnejn bdew il-ħwejjeġ jieħdu għamla w żina:
u ħass fil-ħolma l-garr tal-iġsma jgerrbu,
sakemm ingħażlu minn xulxin u trawwmu.
Iżda ara f ’daqqa jqajmu ħmar-il-lejl,
u xtaq bħalkieku jgħajjat: “Kemm hi sbejħa!
xi ġmiel! x ’bhima tal-għaġeb! ... Mit-taħwid
tal-kaos etern inħolqot d ix -X a d in a !...”
U l-għaġeb seħħ; u baqa’ joħlom sieket
bil-għażla tal-ħajjiet, bit-tnissil kollu
t a ’ ħajja m ’n oħra, sa ma ra jitrawwem,
u kont se ngħid, jixxettel lilu nnifsu.
H a w n h e k k il-bniedem għab; u bdew ix-xhieda
ta ’ kliem il-moħħ li kexkex l-art bi ħsiebu:
U tb ik k m u l-ġnus, għax semgħu l-karba thedded.
‘T r a b kont u trab issir! . . . ”
Ilium m għadux il-ħolm ta’ żmien il-għama,
għax K ristu saltan għoxrin seklu fostna.
Ilium mis-Seww a jaqleb nriin irid.
G ħ a lh e k k m ’hix ħolma jekk l-Ewropa tħaddan
tagħlim id-dlam mill-ġdid. Ilium kull ħtl^
m ir-rie d a jew mill-ħsieb, kull għilt mm-na
t a ’ ftit bnedmin li saru trab f’ħajjithom.
K u lħ a d d irid is-sewwa: ħadd ma jagħmlu
il-ġew w a minn ġo’ fih. Insara fl-isem,
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Is-Sħah
Fil-wisa’ tas-sema
Hemm kobor bla għadd,
Qed jidher fix-xefaq
Sħab abjad lewn matt.

U issa li waslu
M’għandhomx qawwijin,
Inqasmu fi rqajja’
Għax donnhom ħatjin.

Xi ħadd donnu jsuqhom

Għaddew bla tislima
Mgħaġġlin, mifxulin,
Imħabbla, bla rażan,
Bla tmun mitluqin.

Għax jidhru mgħaġġlin,
Ġejjin mhux bil-lajma,
Bla kliem u tislim.
Nadd iżjed ma jsuqhom
Nlief żiffa tar-riħ
Li nħarqet ftit qabel
Ma tħarrket mill-qiegħ.

||-ħajja tal-kburi
Imżewqa bl-ilwien,
Bħas-sħab hija wirja
Li ddub fil-ħolqien.
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