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fittex qalleh, ara għandekx ħila ssib1i hisg ghabra dqiq jew
kuċ,ċarina zokkor!
U mbagħad, mhux billi tgħi(l li xlrajt
minu għandi II xtrajt bil-għoli. Għandek xhud? Jekk jien
11i(;l1a<1, għandek biex tnl'i li qiegħed tgħi(l is-sewwa?
fiil-BlH' (}a1111 ra bIlal sllalJa quddiem ghajnejh
Mass ruħu
fuq art titrieglled. Ftakar fi kliem in-nies li (}nrġ aktarx kien
l)i(\(~a gllodcla f idejn haddiel'ior. .Mill kien dan? Haseb li al'ijar
ma jtaw\Valx aktar u jiftieltoll1. Minkejja fih, daħħal idu filbut, l'iareġ il-llallles liri u b'l'iarsa mqita tahom fid (}orġ,
Ġorġ l'iatafhom, thissem u qal:
--Haġel int. Bur (}aull; jekk ikollok bŻOllll xi tla.,Q;a gliallttlagtillludija tal-m\'\\'el tarbija ta' bintek, arani; n taħseb xejn,

11<1([,lik mill;tlljn,r.

Il-gwerm mhix sa

l,ispi(>~a

glial issa,

P. P.

Ghanja ta'

fil=għaxija
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1\.1111 jum, kull fil-għaxija
lejn inżnlha ix-xemx tkun qiegħda toq1'Ob
li :fis-sema t.inlirex dik id-dija,
dik id-dija sabiha,
dik id-dija li 8saħħar,
xi ħaġa nħo8S titħarrek ġewwa
li tqnnqalni biex noħl'oġ
l:il-berah li bħalissa wkoll jin 1)iJe1
u IJħal jitħallat b'dik il-ħmura mħeġġa
li tidher fuq ix-xefaq.
x'ħin

Noħl'oġ

u :naqbad dik it-trejfJa helwa,

li tieħu lejn l-egħlieq i sbieħ li lwiellhorn,
u lejn widien imżejna b'siġar ħodor,
bħalissa mgħammra lkoll b'agħsafar hienja.
,Tgħannn l-agħsafar hiellja
V jidwu iJ-widien bil-ghanja tagħhom,

ti!
b'dik il-għanja bla tebgħa,
li toħroġ minn ġe' qalbhom bla maħsuba,
għalhekk safja bħal ilma
li jnixxi minn ġol-blat u f'ghanjiet ħelwa
jissawwar huwa u nieżel.
Minn fost dan il-ġmiel kollu
ta' widien u gholjiet ilkoll mixgħula
bil-ħeġġa li .titnissel .fil-għaxija
titla' ħafifa l-għanja ta' foħrija
lill-Hallieq kbir li għamel dis-sbuħija,
u ma' l-ghanjiet imħeġġa tal-ħolqien
tHla.' wkoll l-ghanja tieghi
safja minn qalbi lejn it-tron ta' l-Ogħla.
"0 kbir Alla ta' dejjem!
li xerridt dis-sbuħija ta' madwari
li tixgħel iS-5mewwiet kull fil-għaxij11,
bI-isbaħ u bl-ogħna lwien,
li jibqgħu jidhru kemm idum iż-żmien;
o kbir Alla ta' dejjem!
li ħlaql id-dinja kollha u kull ma fija
li hlaqt ix-xemx sabiħa
u l-kwiekeb li bil-lejl jiddu dawlija;
li l-ward gnanejt biHwieħa,
u nissilt l-ilhna ġa' kull ħliqa tiegħek,
l-ilħna li fuqek dejjem ikelJmuni
l-ilħna li jibqgħu jmexxulli miegħek,
ibda' kenninni bid-dehriet tal-goaġeb,
li taf, Mulejja, toħloq fil-ghaxija.
Ibqa' missni bil-hlewwa:
lia nħoss ir-rogtlda li jagħtuni idejk
biex b'ruħi u ġismi jien ninġibed lajk.
Qawwija r-rogħda minn ta' idejk, 0 Alla!
u mħabbtek taħdem fuq il-ħsieb li tirbaħ!
ħarset gnajnejk issaħħar bi sbuliitha!
u jiġbed bi ħlewwietu l-leħen tiegħek!"
ANTON KASSAR.
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