
imsejken Pitirross 

Kemm int sbejjaħ għasfur ċkejken 
Sidrek mera ta' l-imħabba 

Li ġo qalbek qatt ma tonqos 
Għall-bnedmin dejjem titrabba. 

Kemll1 ħabbejtek! Kemm għożżejtek ! 
Għax int f'qalbi ferħ nissi1t; 

Meta l-bogħod minn art twelid i 
BI·għanjiek il-ġnien żejjint. 

Jien nitħassrek qalb ta' qalbi, 
Meta l-Malta tiġi żżur 

Waħ għajnejk fejn tittajjar 
Biex ħdejn ħbiebek terġa tmur. 

Bosta tfal ta' qalb ħażina, 
Qalb bla ħasra u bla ħniena, 

Hekk kif lilek jilmħu magħna, 
Qalbek jagħmlu wisq sogħbiena, 

Biex bik dawn, 111 sħ3bek jaqbdu, 
Ġo ħabs ċkejken isakkruk, 

fejn bil-ħsieb ti bda titbiegħed 
Tibki n-nies illi jħobbuk 

Wara ftit is-sabar titlef, 
Xħin magħluq narak bla ħtija, 

Tħabbat tibda b'rasek, b'sidrek 
Bid-daqqiet tagħmilhom dmija. 

Aħjar tibqa' f'art twelidek, 
fejn trab bejt qalb ward u ħdura, 

fost nies twajba u kollha ħniena, 
Lejn i1-ħlejjaq ta' kull sura. 

Luqa 
28 - 11 . 37 

Hrara kbira f'qalbi għandi, 

Li t-tfal tagħna jkunu aħjar, 
Jikbru jħobbu t-tjur u l-bhejjem

Tal-Hallieq dan hu J·amar. 

ANT. VALLETTA 
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Ħ S I E B 

Oħodwa waħda gnall-ħabta ta' nofs ix-xahar ta' Novembru 
kont qiegħed nagħmel dawra qalb l-egħlieqi lejn Bur-Megħeż, 
nitgħaxxaq bil-ħdura tar-raba, bl-e\'Vwel tpespis tal-għasafar minn 
qalb il-weraq tal-ħarrub, u bil-Iewnijiet li kienu jnaqqxu !is-sema 
fi tlugħ ix-xemx, l1leta taħt ħajt ta' ghalqa Imaħt tfajjel ta' xi 
11dax-i1 sena bil-qiegħda fuq ġebla niedja, iterter bil-bard, miġ

bur qiesu kobba biex ma tantx jidher, b'suffara tonda tal-landa 
ġo ħalqu jsaffar u jħares ċass lejn trabokk li kien minsub fuq 
ħajt, ħdejn siġra kbira tat-tut. Bqajt miexi u fit-trabokk il
maħt pitirros'3 kollu mxarrab, rasu kollha dmija, jitħabat hiex 
jaħrab. 

Dehra bħ:l! dik ġibitli ħnief}a kbira ftakart fiż-żmien l-i-
mgħoddi meta kont il-kulleġġ fejn pitirros kien igħanni I jum 
kollu fuq siġra ħdejn it-tieqa ta' kamarti; ftakart fl-inġliżi li 
tant iħobbu lil dan l-għasfur ċkejken u fl-imħabba li għandu 
jkollna għat-tjur u għall bhejjem - ħaġa tant sabiħa li mixtieqa 
minn ħafna qaddisin. 

fil-ghaxija kif kont id·dar waħdi reġa' ġie quddiem għaj

nejja dak l-imsejken pitirross li kont rajt fil-għodu u ktibt dawn 
l·erba' versi biex nuri mħabbti lejh u !Iwissi lit-tfal tagħna. li 
jħobbu jaqbdu u jaħqru lil dan l-għasfur hekk kif jersaq fuq 
gżiritna, ghasfur tant ferrieħi u tant maħbub minn nies oħra. 

BIŻA' JEvV BhL:GHA 'f 

Ikteb biża' (biżagli) meta hu nom astratt; u ikteb 

beż,glia meta hu nom konkret. L-istess divrenzja hemm 

bejn wisa' li weJ);-lia 


