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SIEH EB MUQRAN
(Miġjuba bil-Malti mill-Ġel'mani.ż)

*

li kien xi għaġeb minn tal-għajdut inkella
ta' barra-minn·hawn. Dan is-sie1ieb jiena [tqajL
miegħu fl-Abrllzzi, meta darba waħda Iettilli noħroġ ind ur għal
ras i qald l-irdum. Huwa wielled minn dawk il-bhejjem, li fost
il-bhejjem kollha, huma mill-nlijar għal biex tqatta' siegħn magħ
hom. Lewnu kien belqi mtabba' bI-isfar; fuCJ ġbinu kellu beż
buża b!1jda u fuq rasu żewġ imfietall milwija u jleqqu.
Għażiża mugllejża, kull meta niftakar fil-moglldija t,aż
żmien li ħejjejtli dak in-nhar inħoss li gliandi narġa' niżżildiajr
mill-ġdid,
X'tiajja sabiħa tuglikom li m'ghandkom bżonn tit··
tieklu għal ħadd (1) u minn hadd ma jimpurtakom! Intom
tqaċċtu l-ħaxix mingllajr xejn ma titliussbll jekk talit dik ilblata hemmx mistrieli xi Ċesri jew Ċesri ieħor kitebx dak idclistku bil-latin safi u mirqum. Intom ma' tqisu xejn ma' min
tagħmluha; niftakar, jiena raj!kom toqomsu l'hawn u l'hinn
mal-qżieqeż fil-misraħ ta' Orvieto, u li ma kienx għax fi.l-biben
tal-knisja kien hemm il-gllnssies kollu tehdid, kieku intorn
bqajtu delilin bIlal kieku xejn taħt l-Aħħar Haqq ta' Signorelli
u għamiltu l-gabrijo1i taħt l-isbati koppla ta' l-Italja.
Oh, intom ma tirtmew quddiem ħadd! u dan joqgħodilkom
sew,va. Mhux li kieku dawk ta' żewġt irġla kienu bhalkol1l,
mingħajr ebda tirbit ta' ċerimonji!
Fl-irħula mbagħad n fuq
l-iġbla l-ħlusija tagllkom hija wisq akbar.
Gliulikom kollox
sewwa; lilkom xej n ma j clejj aqkom; kullimkien, fej n issi bu lmergħa, hija art twelidkom. lntom twettqu ċ-ċajt minn tagħ
kom, hemm, fi-irziezet ta' madwar il-Gran Sasso daqs kemm
xejn inqas fit-trieq Appja ta' Ruma qalb l-Illgliżi, il-kbarat talknisja 11 l-imħallfin.
Bhejjem oħra jitgel'rx\l minnu; o1'irajn huma mlcabbrin wisq
hihom infushom sabiex imissu magllna; oħrajn għandhom minn
dak iċ-ċajt molibi illi?xejmma jop;ħġobna. Imma intom il-nlejjaq l-iżjed dliulin II bneclmenin fost il-l11ejjaq ta' erba' saqajn.
Intom għandkom xeħta l-iżjed kbira għat-tixrik magliua. Bilkemm inkunu raddejna lil xnlxin "Il-jum it-tajjeb" u "kif
inti?", li intom ma tihdewx tferrgnu fi qluhna s-satriet ta' runkom il-bhejjemija. U intom tħarsn lejna b'gllajnejn hekk kiebja
u niffed a li aIina ma nistgliux nagħmlu ieħor; bil-qajl jew mingħajr qajl aħna nliossu li għandna noli.orġu ruHna quddicmkoll1
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Aahiex nuruhielkom. Jiena ma nitllammal' xejn jekk ikoll
nurikom il-fI'ugħat li 1-llżunijiet, id-dwejjaq li l-għnfsiet ta' qalbi
U għaliex għandi nkun miżmllm li nurikom dan:t kollu, ja
111ejjaq La' geddum wiesa', imnieħer t\att tawwali 11 qalb safja u
ħona?

Intom twieġbn għat-tnehid tagħna hi kliem farraġi li jinfi qlubna. Jiena Ilifhimkom. Intom t!~hidlllna: "La tilidux kollox bil-kbir, ja bnedmin (\kejkunija! Kollox illluI' sewwa,
kollox imur sewwa--Biss la teqLgllux qalbkol!1! żOl1lmu raskom
il'fuq-U xi kulltallt urn ftit il-qrun ukoll! ijlJJmgllad, wara,
mejqll (l) bil-ferti kemm triclu!"-Din hija, bejn wieliecl li ielior,
it-twissija sabilia u fejjieda li hemlll l1t-tiktima (2) tagħkom.
Mela, darba, fost l-olirajn, jiena llriġt waħdi qalb il-widien
imbeglidin mid-dinja n qbadt trieq li kienet twassal il'ba1'ra
sakemm sibt mIli fil-barr għal kollox. Hawnekk ġiet quddiom
gllajnejja t-twissija ta' ktieb-is-safar fuq l-A1Jl'uzzi: "Harsu
l'uhkolll mill-liallelin n mill-qattelin. Dinu bdiet taglHas fuq
qalbi; u żieclet tagħfas u tagħfaf) iżjed iżjed ma l-għoljiet saru
xagol'ija li kienu donnhom għandhom il-mewt bil-qiegħda fuq
blathom, u iżjed mal-hondoq sar iżjedlclejjaq u gliamieq u mdellelmis-siġar, li t-tħaxwix tagħhom kien donnu mqanqal minn xi
11alliel moħbi jew minn xi hanex semmiem. Li k:iek:n minnflo ki
kien hemm San Fl'anġisk t'Assisi dana kien isxffarlek xi għanja
qadclisa bi lllusija mill-akbar. Jiena wkoll saffart, imma ġagħ
alni il-biża' li kelli faqi. Minnufih ... is-sema biss jaf 111 i mnejn ...
nara hemm quddiemi mogħża ċkejcna, b'dik ir-ras tagħha iel;sa,
iżda ta' walida twajba n għaqlija, b'dawk il-qrun felllana u dawk
il-għajnejn bla lewn imma 11abbieba. F'hin wieħed ataha tmejjaqli b'ton kollu hena barranija. Minn fuq sidri weqgħet blial
blata u bdejt inkellimha bl-isbali taljan li naf jiena: Ti saluto,
mia cara, cara caprinn. lnsellimlek, gedida għażiża, ~ħażiża
tiegħi !-- Inmellisha fuq daharha u hija minnufih tibda timxi
miegħi, kollha fel'liana, u żżomm dejjem max-xellng bI-akbar
edukazzjoni ta' waħda taljana. "Minn fejn inti ġejja, sabiha
tiegħi?" nistaqsi jiena. "Minn hemm fuq, Signore, fir-raħal San
Oarlo ngħammar jiena." - "U ma tibża xejn mill-barranin ?"
żidt ingħid jiena.-Hija tħares lejja \)'11a1',;a ta' żeblili 11 twi~ġeb:
X'inhu, ma kontx inti jewilla clak li ftit illi kien qiegħed i3'lffar?
Inti J1ien bla liażen ta' xejn. Dana jarah u jifhmu kulħadd minn
sitt mili bogħod." -"Iva, iva tassew, il-ħaqq miegħek, gl1tżiża
ll1ugħejża. Jiena nitolbok b'kalbi kollha, ibqa', jekk jogħġbok,
ma' ġenbi. Jiena nicldejjaq noqgħod walidi f'dawn l-inhawi."
- .."Jiena lll'qgħod, iva, biss neħlii cl-dwejjaq, Pellegrino! .Tiena
niehu pjaċir, meta l-bnedmin jitħaddtu miegħi bhal l11:.t waħda
minnhom. Tabilhaqq li inti tit11addet taljan imħatteb, imma
żlilna

(1)

=għujtu

"meqq"

bl\al-mogħoż.

(2) minn kellem, bħal tislima miun sellem,
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jiena għal bżonn nifhmek ukoll. Kompli għid immela.-F'dan
. il-waqt jiena nistħarreġ sewwa għall-ewwel darba s-sabiħ a tiegħi, u nara kemm għandha mill-bnedmin f'ħarsitha, kemm taf
tagħti l-lewn lit-timiq tagħha; kemm taf issamma' sħiħ in-nom u
t.hennen qawwi l-verh u tagl1ti dejjem lis-sentenza dik il-waqgħa
hekk ħelwa u tal-qalb li ġġagħalha ddoqq ldsha sentenza minn
tat-Tasso.
"Imma, għażiża, sabilia muqrana, fejn insib xi kenn illejla? fejn niltaqa' ma' xi bniedem tajjeb?"
..- "[va, ħabib, ejja miegħi, jiena sejjra ħada r-ragħajja
tiegħi.
Dawn ukoll iħossu rulihom ftit imbeżżgħin hawn filmiġbel, nofs rotob u nofs imdejjqin bħan-nies tal-iġbla.
Imma
dan m'għandux x'jaqsam. La tarani lidejk hawnhekk, niċċaċċra
ferħana miegħek, aħseb li aħna bħalkieku aħwa u ġib ruħek
miegħi bħal ma bniedma bħalek."
-"Niżżikħajr elf darba, Signorina, jew Signora jmissni
ngħid ?"
-"Signora," wieġbet il-mogħża b'tusija ta' omm.
"Mela, Signora, isma' ftit, jiena għad baqgħali kemm xejn
tal-biża'. Il-kotba ta' fuq l-Abruzzi jġibu kull xorta ta' ħwejjeġ
koroh" "Halli dan għalija, Pellegrino. Il-kotba? Hmm! dawk
huma ħwejjeġ tal-ġenn"-U bil-qima kollha refgħet ħarira
denbha ...
U hekk hija baqgħet tpassi ma' ġenbi, dejjem max-xellug
tiegħi, dallqa tħokk miegħi bid-Jaqna, u daqqa twarrabha mimli,
daqqa tnittef xi ħaxixa minn xifer iL-trejqa u daqqa tmissli idi
biex titlobni xi ħaġa, x'imdaqqiet ukoll iġġebbidli xi ħaġa
minn buti bil-galbu kollu ta' waħda taljana mrobbija tajjeb
sewwa u mbagħad tgħidli: Grazie! u tarġa' titlobni u tisraqli u
f'ħin wieħed, bej n ħaġa u oħra, tħarrifli fuq il-għolj iet tajj bin
għall-mergħa. Ix-xitwa hija niedja u kiesħa, li minnħabba
f'hekk in-nies jitgeddsu ma' xulxin. Iżda mal-ewwel riħ sħun
in~nies titla' fuq il-qċaċet. Iż-żergħa tinbet f'daqqa; imbagħad
ħalli għall-għanejjaq, u l-gidien jimlew żaqqhom bil-kif u żżej
jed, għad li ma jonqosx min wissihom kemm jiflaħ. Lisfel,
mhux darba jew darbtejn ikun hemm xi naqra ta' dib. Għal
hekk, il-dik in-naħa mmorru erbgħa erbgħa u ħamsa ħamsa, inżommu kemm nistgħu flimkien n bi qrunna l-quddiem ħalli dak
ix-xifajk ma joqghodx jiżżattat. Eh! 8ign01'e, darba kienet
sabiħa tassew u tqum il-flus, hemm lisfel f'Benozzio. Konna
tlieta biss minn tagħna, jiena l-iżgħar waħda, zija minn tiegħi,
xiħa daqs għakka kif ingħidlek jien, u zijuwi. Lil dana konna
, nsejjtiulu d-Daqnun, għax leħitn kienet tasallu sal-art. Malli
xammejna riħet id-dib, il-għerq ta' botbotwissiena biex noqogħ
du ġwejjdin li qalilna biex nibqgħu newtralin, fil-waqt li huwa
jaħbat għall-mingħul; għsliexhuwaried jagħmel kollox waħdu, u
wiċċu ma kienx jagħtih li jitlob il-għajnuna lil waħda sinjurina

g'
xwejjħa

u lil tfajla. Mela l-biċċa ta' dib oħxon, miswaf u ixheb
wasal. Aħna bdejna nirtogħdn, meta ħin bla waqt naraw ilzijuwi jbaxxilek rasu kollu qilla u b'!lefl'a tal-għaġeb iwaħħal
daqqa fuq geddum id-dib hekk qawwija li waddbitu lura ma
ngħidlel<x kemm; zijuwi jbus, jirromba bil-qrun, jarġa' ftit lura,
jirromha mill-ġdid, iSllS, iqarnan, jibboksja b'mod li d-dib ma
kellu ebda żmien jieħu n-nifs u ma' l-ewwel serħa li tah d~Daq
nun--għax zijuwi kien jaf ukoll iħares ir-rwiegel tas-sararżgiMa ħafif ħafif. - Dana kien hemm hq, fuq Monte PenOl';zio.
In-nies għadha ssemmiha. Ġrajja sabiħa, mhux tassew? IZ-7.iju
Daqnun ta' min iġibu fil-kotba ta' l-iskejjel, bħal m'hu miġjllb
Garibaldi.
-Sabiħa tassew; iżda għidli, gedida, jekk jogħġbok, hawnhekk
m'hawnx xi ftit ilma? Għandi għatx tal-biża'." "Oh! intom ilhnedmin-povera gente--dejjem għandkom il-għatx jew il-ġuħ;
waħda mit-tnejn għandu jkollkom. Mingħajr dubju, intom ilkoll morda bI-istonku. Eh! li kien jista' jkun ikollkom stonku
ta' mogħża, jiena nistħajjeI li kontu tibdln l-qari, il-ktiba u ttagħdid miegħu."

"Kollu minnu dan, oħti; imma li kien jista' jkun ikolli
mqar belgħa ilma !"
"Qaj I, qaj I; staba!' daqsxej n; fi kwarta ta' siegħa nsibu xxmajra Mazza; hemm ikun hemm qatra ilma għalina t-tnejn."
"Grazie, grazie; dan ifarraġli qalbi. Mela. ssokta ċċaċċar.
Bi kliemek jiena ninsa l-għatx. Għandek xi bieb oħra hawnhekk ?"
"Hmm! hemm il-għorieb, il-qżieqeż, in-ngħaġ, il-fniek talbarr u l-volpijiet..
"Għidli xi ħaġa fuqhom, Signo7'a."
"Mal-għorieb immorru tajjeb. Biss għandhom li huma ftit
imgerrxin iżżejjed u ma javdawx ruħ li tkun tliet passi bogħod
minnhom.-Inti l-irħieb ta' żmien il-qedem tafhom, taf kif kienu
jgħixn fix-xagħri. Tajjeb wisq, ara, il-għorieb bħalhom; tilfu
kull mess mad-dinja. Huma ma baqagħlhom ebda sura ta' min
jagħmilha man-nies, u għalhekk al'i.na ma nissugrawx iżjed noħ
duhom mag!ina qalb it-tajfa għolja."
"U l-qżieqeż u n-ngħaġ, Signora?"
~'M'għandniex xi ngħidu, wara l-għorieb jiġu dawn it-tnejn
bħala l--akhar ħbieb tagħna. Minn fuq dhhar iI-qżieqeż ingħaddu
siegħa ġmir.lha. Huma maħmuġin wisq, ħej, u għafsin ukoll, iżda
minn tagħna għall-aħħar. Għal mogħża waħda huma lesti biex
iħallu sonżithom tiddewweb. Iżda n-ngħaġ, per bacco, li intom
tqisu bħal ħrief bla ħtija u ta' sabar, għandhom, jekk jogl'iġbok,
għira daqshiex għalina.
Bla fehma daqs it-tagħsida. Moħhom
dejjem biex igħadduna u jkunu aħjar minna. L-aħħar tfaħħira
tagħhom, li jreddnuha ta' kulljum, hija din: Ix-xiwi tan-ngħaġ
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aħjar mix-xiwi tal-mognża. M'ghandhom ebda ħass tal
ġieh għalihom infushom. Min qatt jitħaddet mix-xiwi tiegħu nnifsu? Ruħ ta' Isir imsejken, biss u biss, tista' titħacldet hekk!
Mhux minnu, Signore? <- U għal dak li jmiss il-fniek tal-barringħidlek li huma ħelwin, imma moħhom ftit ħafif. . Aħna
nistgħu nidliku bihom kemm irridu. Biss li l1għidnlhom: Oqgħodu, ġewwa, hawn wieħed bl-ixkubetta<, u huma jemmnuna.
Bċejjeċ tal-boloh, jekk ixommulna xi riħa ta' pastard jew ta'
ġdur, arahom jersqu l"idejna; imma jekk qatt xi werqa taqa' fl-art
waqt li qegħdin jieklu, phi, kif jisfaru u jibbiesu; anqas li
kellhom ratal ċomb fdaharhom. Ara, lill ħabibi Widintu ngħi
dlu. "Ma kien xejn gllajr werqa taż-żebbuġ, għalkemm setgtlet
kienet balla daqs żehbuġa" - "X'waħda din, x'waħda din!"
iseksek il-fenek-"kif aħna! filli mimlijin bil-ħajja u filli mimlijin bil-mewt. Madankollu kienet werqa żebbuġa, xejn iżjed,
ejja mela nkomplu nieklu!" - U bilħaqq kollu, huwa jiekol pitravi u ġdur u ħass daqsna t-tnejn flimkien. Hekk hu tassew!

hnwa

"Inti fik taqtigħa żmien sabiħa, Caprina, u taf titħaddet
bil-ħlewwa bħal Boccaccio!
U taf tagħti lill kul1iadd dak li
ħaqqu kif imiss~; dana jarah fis kullħadd. Jekk jogħġbok,
issokta għid; x'gl"iandkom x'taqsmu mal-volpijiet?"
"Phi! ma' din ix-xorta ta' dbejjeb xtaqt li ma kellna
x'naqsmu qatt. Huma aħjen mill-qtates. Iżda aħna għandna
bejnietna din ir-riegla. Il-lum nemmnu lill-volpi bil-maqlub ta'
dak li hija tgllid. Hija tintehaħ b'dan u tbiddel. Għalhekk ilgħada aħna nemmnu bil-maqlub tal-maqlub. U l-pitgħacla bilmaqlub tal-maqlub tal-maqlub, davvero !
"Rastasur, Signora, intom filosfi tassew kbar!"
"Din m'hix xi ħaġa ta' barra mid-dinja, Signore. Dak li
jkun ma jistax joqgħod jagħmel dejjem il-gabrijoli. Barra minn
hekk, x'kelma sabiħ a di~1, hux? < Hija mnissla minna. CCL]Jl'a,
capm! sejjllilnadarba Oiċel'un. Issa laħqu żmenijiet ħżiena,
sinj Ul'. Jekk wielled isib zokk ta' pastarda huwa mikfi (l) biż·
żejjed. Huwa joqgħod, qalb il-hlat jixtarr u jarġa' jixtarr.
Hemmhekk jiġuh il-ħsebijiet. l-iżjed għamiE~qa fuq kull xorta ta'
ħwejjeġ.
Huwa jaħseb u jistħarreġ x'jista' jkun il-ġuħ fis-sew
u fil-ħaqq. Huwa xi li.aġa positiva jew xi ħaġa negativa, jew fuq
kollox xi ħaġa li m'hi xejn? - U x'inhuwa dan li wieħed ikollu
xaba' '? U għaliex hemm dejjem din il-bidla, xaba' u ġuħ, xaba'
11 ġnħ? U fejn tispiċċa fl-aħħar din is-sensiela loġika tal-li.ajja:
fil-ġuħ jew fix-xaba'? Fuq hekk, Pellegrino jiena qgllaclt darha
waħdi walicli nħammem nOIs ta' nhar sl1ill, hemm, fuCJ Monte
Benozzio.-Jiena smajt li l-filosfi tagl1kom - irrid ingħid hiss
l-aħjar -- jemmnu f'ġcnna tal-bhejjem. C01'l){) di baceo, tgllid
(1\ =soddisfntt; minn kefa jik/i.
ier llbas{a.

MiulI dnl-verb

ġejja

l-kelma liemt li tlis-
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tassew? bil-leħja u bil-ħlieq kollu tagħna u fuq kollox bilqrun ukoll? Tgħid zijuwi d-Daqnun qiegħed hemm mn'issa ?Ara, ħa ngħidhielek kif inħossha, jekk dak il-bothot daħal
hemm, aħna nixxebilku n niddefsu wkoll. X.'jidhirlek inti,
Signore?
Jiena naħseb ġo fija: le, din biċċa bla sens! Iżda minn barra
nwieġeb: Jista' jkun, wara kollox, li hemm xi ġenna tal-mogħoż.
"Zitto, zitto, Signore, jiena fhimtek; inti ma temminx biha.
Imma la tgħidlix ħaġa b'oħra."
"Gedejda!"-ħennint jiena.
"Intom il-bne(lmin hekk intom. Tridu kollox kif jogħġob
n jfid lilkom. U mbagħad tridu wkoll il-ġenna kollha kemm hi
għalikom biss.
Dan ma jugħmlilkomx ġieh. X'deni qatt għa
miltlek jiena?
"Gedejduna l jiena tassew inkun ferħan jekk niltaqa' miegħek x'imkien fil-ġenna, w ukoll jekk nara lill-qalbieni għam
mek (1) id-Daqnun, emminni! u l-għammtek ukoll u ... "
"Basta, Signore, basta! Hemm xi ħaġa iżjed ukoll. X'imdaqqiet, meta jiena noħroġ niġġiera fit-triqat tar-raħal tagħna,
in-naħa ta' fuq fejn titla' x-xemx, jiena nħoss ħaġa li tolqotli
mnifsejja. 0 kefrija! intom il-bnedmin intom ħatja għal qtil
ta' ġens ieħor. Intom titħaddtu bejnietkom fuq il-fwieħa taxxiwi. Għalija hija ntiena u għajb kbir. Jiena niġri niġri l'fuq
sa ma nasal fil-għoli nett fuq il-blat, u hemmhekk nibda naħseb
mill-ġdid ta' filosfu li jien. Arani, bħal issa qiegħda naħseb fuq
is-sikkina. Ara kif qiegħda nirtgħod. Qiegħda quddiem għaj
nejja-iskot, iskot, jiena naf aħjar minnek. Iżda għaliex? għa
liex? x'għamilnielkom aħna qatt biex iġġib u ruħkom hekk ħażin
magħna? Ħalib tajniekom aħna u bhejjem żgħar.
Ma tistgħux
immela tittennew għalinqas sakemm immutu weħidna ? - Imbagħad qaxxruna għalġiehna, u eqelgħnlna qrunna wkoll kemm
tridu. Iżda għaliex toqtluna fl-aħjar ta' ħajjitna? Kun af, Sinjur, li jekk jiena nintebaħ b'xi ħaġa riesqa lejn għonqi, jiena
naqbeż lisfel fuq il-blat jew ninxteħet ġo l-ilma qerriedi li.al1i
hans immut qabel.
Din l-imsejkna ta' bhejma, ħelwa u li.afifa, kienet qiegħda
tħares lejja l-nin kollu b'għajnejn mimlija tithir. (2) Jiena ridt
kieku nsabbarha, Iżda kif, jekk jiena n-nifsi min jaf kemm ildarba kilt ix-xiwi tal-mogħża u li kieku kelli niekol issa wkoll,
f'dan il-waqt, kont narġa' niekol bil-qalb kollha?
"Gedida" bdejt jiena, fil-ħin li mellistilna dak id-dahar
iebes tagħha "aħna lkoll għandna darba jew oħra naqbdu ttrieq taL .. "
(1) =zijuk
(2) = twiddib

biċ-ċanfir.

12
"Iskot, 8ignore, dan huwa kliem ta' bla fied. Hija ħaġa ta'
b'xejn, bħal meta wieħed fostkom jixtri għoxrin biċċa b'sold.
Iżda isma' ix-xmajra Mazza.-Ilma !-Mexxi, isn.
Aħna t- tnej n legligna mill-naj ta ilma il'qiqa, li kienet
tnixxi minn blata Iriska u b'hekk insejna l-mewt u l-filosofija.
Imbagħad ħallejna l'xulxin u morna kulħadd għal rasu.
:.t:

*
*
Hekk huma l-mogħoż fl-Appennini, tajfa mimlija ħajjiet-ir
u dwejjaq, ċaċċir u fi losofij a, ta' qalb kbira daqskemm ta'

ruħ
għaqal.

Fil-għaxija tlajt ir-raħal, iżda bqajt mingħajr post fillukanda; gnalhekk mort għand il-kappillan u tlabtu jekk jistax
jagħtini ftit tisjir u nbid, u mbagħad, wara, mitraħ biex nimtedd.
Dan il-bniedem tar-ruħ qalli: 'rridx mogħża ?
"Pst, pst," pespist jiena malajr, "la tgħajjatx!... hemm
isfel!. .. U wrejt il-bur, fejn xi mogħżiet kienu għadhom jirgħu.
Għalija deherli li setgħu jisimgħu.
"Imbagħad ... 0 nuqqas ta' rġulija ... jiena kilt mill-mogħża.
Il-laħam kien tajjeb qatigħ! Iżda t-tniggis ta' ġewwa kien
aħrax. Ma' kull gidma jiena kont nisma' lilha tingħi rninn taħt
u rqiq: Signore, x'deni għamiltlek jiena?
K.F
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