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Farruġ 

ħelwa \l kollha ħajja 

mili-hitan tad-dar u 
ninżel ġe l-widien 

Din il-ħajra 

u saret drawwa, 
inkun fejn inkun noħ-
habib tal-qalb, indur 
titbiegħed mill-agħa 

tail-nies! X'hawn 
bi twapet ta' 

kollha friefet ta' 
minn fuq warda 

hin ikattru n-nisel 

minn dmirijieti, 
t;jl-Madonna tal

bil-ħsieb li ninżel sal
u minn hemm 

tad-Dawl; iżda_ kif 
wiċċi, għadu kif 

daqshekk tista' timxi, 

kbir ta' rġiel jaħdmu 

min iġorr il-ġebel, 

l-hamrija, min ikisser, i
ilmaħt ġej għadd kbir 

karwani jaqsmu xi 

kif intemm kollox l" għidt bejni u bejn ruħi u 
minn moħħi. Dawk l-oqsma, 

sa wita iebsa ta' biża', ta' 
l-art li tant tat uċuh tajba, li 

hija, malti, dik il
u tjur, issa spiċċat 

biex tilqa' ġo ħdanha 
ta' ġensna. 
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Spiċċat dik il-ħdura tas-siġar tal-ħarrub li kienet qisha 
roqgħa ħadra fuq fond kannella, spiċċa l-kenn għall-għasafar 
tal-post u mhumiex,· spiċċaw dawk il-friegħi li fuqhom in
bnew tant bejtiet tal-buful, u dak l-għana ta' l-għasafar fit·tbex· 
bix u f'inżul ix·xemx, sa jinbidel fi tvenvin u fi ħsejjes ta' 
biża' ta' l-ajruplani; u fejn darba l-moħriet kien iħalli r-raddi 
u l-bebbux trieqtu tal-fidda issa l-ajruplani sejrin iħallu sħaba 
ċkejkna tal-ħamrija. Dawk id-dwejriet li kienu jinsabu 'Ihawn 
u 'Ihinn fejn dari l-bidwi u l-kaċċatur kienu jistkennew minn 
xi bexxa xita, u li fuqhom kienu jitferrxu d·dwieli u għal kenn 
tagħhom iħaddar it-tursin, issa ma jidhrux iżjed. 

Oħabu dawk it-trejqat li minnhom għaddew iI~passi għaj
jiena tal-bidwi u tar-ragħaj, tant karrettun i mgħobbija silla, 
xgħir, qamħ u patata; spiċċa kollox, saret bidla kbira. 

Imma mill-banda l-oħra, għala qiegħed jisgħob bija dan 
kollu? B'daqshekk il-ġmiel ta' Malta ma nqeredx għal kollox, 
u fejn induru għad fadal. Dan it-taqlib mhux ħaġa oħra ħlief 
barka t' Alla, riżq u wens għalina l-Maltin. Ara kemm nies 
taħdem u kemm għad trid taħdem, ara kemm flus deħlin hawn 
Malta. Il-bidwi daħħal fIusu, ix-xjuħ jistgħu jistrieħu u jpap
pu dawk il-ħabbtejn li daħħlu u ż-żgħażagħ jaħdmu flok misse
rijiethom. Il-quddiem ir-raħal ikun anjar għax il-kummerċ 
jikber u n-nies titħallat, u kif fil-qedem il-Maltin nutna wrew 
ħilthom fuq il-baħar, fiI-fortizzi u fuq is-swar, hekk fliġej ikunu 
jistgħu ikattru ħiltħom fl-ajru u Maltin li Ingliżi jaħdmu 
b'feħma waħda, b'qalb waħda, u b'rieda waħda biex il-ban
diera ingIiża tibqa' tperper mal-maltija mgħannqin it-tnejn 
flimkien biex waħda ma tinfiridx mill-oħra. 
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