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Kien fi żmien 
wieħed mill-akbar 
u nieħu ħsieb 
wieħed biex iħal!as; 
ferrex il-flus ta' 
qaf fuq xulxin 
għadni fuq il-mikteb 
da, biex nibda ngħodd u 
Meta l-flien għadd il-fidda 
imbergħen... rnifxul... 
kelb fuq għad ma, ... u 

- Xi ġralek ħabib !... 
jidher, la għaraf iwieġeb, 
żamm ...... qabditu ,r-rogħda .. . 
sar minn kull lewn! 

- Tlift xi ħaġa? . 
ġiba kienet: - Tal·Karrnnu 
dawwaramejt ma' 
li kienet hemm 
l/Mhix hawn .. tliftha 1" Tar 
bix-xedd u l-karettun, 
qarnuna, teftef .. 
raġa' lura lejja, fejn kien 
ta' żewġ liri l-waħda 

-Xi t1ift Lużar ? 

u 

--Kelli nitfa ta' buta b'sittin 
ħriġt minnha għaxra, biex 
xtrajna lewliemes jien u feliċ 
b'xejn I diebitli mix-xatt sa !! 

Iżda sakemm qalli dawn 
ftit! għażżaż snienu, u żarżar 
farraġtu mill-aħiar li 
u tajtu l-iswed 
x'taqbad tgħidlu?-
ħaġa kbira li 
tar-ruħ ... hix għal li 

fittixha sewwa 
silithielek ħelu-ħelu minn 
qajla sata' jissabbar. -
surġent ta!-għassa 

ħaddiem ma' 
il·flus 

uddiemi, 
il-boroż, 
u jwaq
. Jien 
tal-fid

biċċa falza. 
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jien ... iżda telaq bħal ras maqtugħa, la kliem u la sliem; daru xi 
żewġt iħbieb miegħu, kulħadd qallu xi ħaġa, u bagħtuh i fit
tixha għal li jista' jkun, fejn kien ħariġha biex iħallas id-dazju 
tal-qamħ imxarrab u mħammer; u wieħed minn ħbiebu, bi s
sensja tiegħu, telaq bilġri jwassallu r-rapport \·għassa għand 
l-isbirr ta' bi-tlieta. 

L·għassa niżżlet ir-rapport, il-kappillan nieda l-flus, wissa, 
tenna u tel1et fuq id·dmir ta n-nisrani li d-dnub ma jinħafirx 
jekk il-misruq ma jiġix mirdud. Nieda fl-awrora, nieda fl-ew
wel ħadd tul il-quddies kollu, iżda l-ħamsin lira min sabhom 
żammhom. 

Min tilef il-għoqda \;)iJ-ħamsin ta' San Ġorġ, jaħasra, tilef 
ukoll ħajtu; għax mifni bil-għali, wella u għamel il-wisa' għal 
ħadd ieħor. Egħluq ix-xahar kien. taħt it-trab! 

* * * 
Kemm insara jitilfu 'l Alla, l-jedd għaJl-ġen na, u friski 

bħal warda, jisbaħ u jidlam, qisu ma ġara xejn! Xinhuma 
l-flejjes wil-mifilsa ħdejn Alla! Xinhu l-faraġ li tagħti d-dinja, 
ħdejn it·tgawdija tal-ġenna? Dak għal żmien u dan għal 
dejjem. 

X'jiswielu l-bniedem, li jikseb id-dinja kollha taħt idejh, 
jekk imbagħad jitlef ruħu! qal Kristu Ġesit. 

Tifel żgħir jibdel ġawhra ta' mitt lira ma' biċċa qubbajd 
ta' sitta!... msejken! ma jafx kemm tiswa ġawhra għax għadu 
dgħajjef f'dehnu;... ma ġarrabx u ma satax iġarrab, x'jaf min 
ma ġarrabx ?... u l-bidla ta' dan it-tifel hija bluha għal bniedem 
li ġarrab. 

In-nisrani jibdel ġenna ta' dejjem bi thennija bla tarf, ma 
faraġ Gekk faraġ tista' ssejjaħlu) ta' ftit żmien, u għaliex? 
Għax ma jirriflettix! Ir-RIfLESSJONI kollox, qabt;l kull 
għamil tagħna. Għamil minngħajr riflessjoni, huwa GENN I 
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