Biex in-nies ma jonqoshol11 :xejn, jiġi la' kull nhar ta' Hadd
wiellecl xi11. hil-kHreUun U1.1-idejn quddiemu; in-nies idmu
l11ie.gllu biex j:tgnżln, mill q()I'Cj jew żlll'bun, tllin q;nis iew
berl'iltH, u mill hiċċa drapp tal-l11dj;tna biex jaglimel
llliJ1nha, U x-xi1iilhiu kolbjgliajja!, l/tdien irqiq l\ jwassal
"Ara x'ghaudu lllllll! Kalzetti tal-1iarir lin! Kollox b'irhis!
Qonlos u flokkijiet; ;.;ual'-rġiel! A 1';1. x' !Jtilkolll jien! KemlJl
għandi affHrijiet. shieħ!"
Din hijċ\ t-tri(1 tag!llJ1t, li hadd miullLl. nm jixt.ieq jitlaq
minn ġo film, .Kulħadd jaf li hemlll triqat ohra isbaħ u ikbar,
imma lladd ma jrid jibdei il-kenn u l-wens ta: <1awn l inhawi
maghrufa maI·kobol' u l-wisa' ta' triq ġdida, Barra dan, ilħwejje,ġ li semmejna ntisġu hekk sri,] ma' ħajjitna li saru
biċċa minna l1fwH!n ujaglimlu t-triq tabilħaqq "tagħna", L-t-'hela
tri.q otll'a ma jista' jkollha għalinn dik it-tifsira sl1iħa li ahua
nifhmu bil-kelmiet, "it-triq tagħlla',
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Inti forsi ma tah, sieħb.\ ta' liajti,
illi fir-rhit u t-twclħhid taJnn8. g-ħal dejjem
hemm saċerdozju ġdid l Anqas ma tifhem
kemm kien Alla hanin u ta' qalb kbira
miegħek 11 miegħi meta seddaq żwieġna
n wettaq '1 emmna fih! B'dir-rabta mqaddsa,
marti l\larija, jiena \V-inti sfajnahi r-Rieda tal-Mulej --maqdes u midbaħ
għall-kotra ta' l-ulied: qodos u safa
ikun għalhekk l-elV\vel gliixien: il-biżn:
ta' Min ħalaqhom jinbet fihom waħdu

u joktor kull ma jmur malli

l-imħabba,

kif gnerq ta' siġra minnu nfih ixoqqlok
blata niedja 11 jerda!:;ħha, tfawwar f'qalbhom
u ġġaglrIhom fis jagh'rfuh 11 .i!Sħixu 11 jikbru
kif irid Hu u jitlob Dinna,

58
l/:
Il-ħajja

leħħet bħal berqa, maz-zerniq ta' l-iżmna,
bis-saħħa tal-Hallieq. Minn dik il-għodwa
dan il-gliamil ta' għaġeb kbir ta' mħabba

waqa' f'id il-maħluq: kien, għadu u jibqa'
dmir il-bniedem li jġeddu, ikabbru, ikattru:
u dan minn ġidd għal ġidd. Misħut min jonqos:
għajb 'l Alla w 'ill bnedmin!

'"

Xorti sabiħa
kienet għalina ,t-tnejn, marti Marija,
li minn idejn l-ewwel mlSSIer w-omm ġensna
dax-xogħ'l jaqa' f'idejna. Xorti isbaħ
kienet għalina dik li bl-akbar ferħa
dħalna għal dal-madmad u ssoktajna 1ieżma
uerfgħuh b'ħila ta' sur. Għax għandu wieħed,
kbira u tqila kemm tknn b'ġidha t-tagħbija,
jibża' u jitbiegl1ed minnha? Għax għandha warda
ta' l-oħla Iwieħa u ġmjel, mix-xewk imħarsa,
tibqa' miltuma mill-irtuba u l-għożża
ta' subgħajn xebba jew żagħżugn? Il-ħajja
m'gtiandu għax jibża' minnha ħadd: jobogħdha
biss min jistmerr jarra' salibha; nkel1a
ma jafx w anqas irid jitfa' għajnejn ruħu
'il faq mill-kwiekeb; jobgħod biss il-ħajja
min b'Alla ma jemminx illi tahielu
u ħatru wkoll biex ikattarha. Id-dinja
m<1 timxix għal1-alijM II Rsib is-sliema
għax l-għadu lftgllha .isusha b'dil-mihegħda.

*
Meta jien lilek w inti lili, 0 marti,
liliflla li llkunu ta' xulxin bir-rabta
ta~-żwieġ nisrani, sfaju'l t-tnejn bħal siġra
wanda fil-ġnien t1l·ħ'l.jja: n xo .;ħ'lna 11 dmirna
kien wiehed biss: li minn siġritna nroddu
kem'J} nistgnu fnewbt 11 l-frott. U fraħna 11 fl'aħna
meta dis-siġra fir-rebbiegħa nawwret
n 'wara sajret l-ewwel :frotla tagħhabiċt';a minn dellunna, miun ġisill1uU u rutinal
ħajja tal-ħajja tagħna. Dik is-siegħa
~ie~~t ~ħalin& b!i,al Ii4 iste.,ru: to,H
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sirt omm u jien mlSSler: l-imħabba u l-ġibda
tagħna għal xulxin aktar issaħħet: jiena
ħassejt li minnek ħadd u xejn ma jista'
jifridni qatt-hekk int ukoll: u s-siġra,
li kienet ħfiet mill-ewwel frott u tgħażżnet
għal ftit :fix-xit.wa, reġgħet ħaddret, nawwret
u tat it-tieni frott ... U hekk għat-tielet,
ghar-raba'. il-ħames, is-sitt darba u l-bqija
tibqa' siġritna trodd f'newbitha frottha
sa ma jħalliha ż-żmien. Q'l,tt taqta' jiesek,
si@ħba ta' ħajti, meta l-għawġ u s-slaleb
u n-niket u t-twegħir ta'. din il-ħajja
b'toqolhom kollu jaqgħu Iuqek: Alla
ma jgħabbi '1 ħadd b'salib akbar minn niltu.
Dmirek, mal'ti, qaddis: sehmek li tkabbar
u tkattar ġens il-bniedem! X'tiswa darna
mingħajr wlied? X'tiswa imħabbitna mċaħħd.a
mill·frott li jruissha trodd? Is-sodda, in-niec{a,
Kull tlellix ieħor li hejjejna għall-miġja
ta' dak li ħlomna u xxennaqna, għidli,
x'ħajr ikun fihom mingħajr dan? Inkattru
mela fil-gnadd '1 u1iedna-ir-rabta, il-qofol,
il-qalb in-nfisha tal-familja, In-nieqa
hija l-artal tal-najja; fil-familja
hemm il-għaqda tal-ġnus, il-knisja mbierka
fejn il-missier u. l-omm dmirhom li jwettqu
1-e\\''\\'e1 għemil fAlla Ħallieq. .Marija,
int li sirt biċċa ,ġdida minni l1nifsi,
kUll af li wliedna, wara mewtna, iġeddu
ħajjitna f'taglihom, f'dik ukoll ta' wliedhom
li wlied uliedhom ... mingħajr tmiem,
B'hekk ~ħna
ghal kollox l1la mmutux w anqas nintemmu;
li nbierku s-siegħa li rabtitna għal dejjem
hl-isħeli egl'il'uq ta' mħabba---dik l-imħabba
li minnha jien II int wegħ'dna li nħasslu
qaddis 'l Alla w eroj lil Art, Twelidna.
l{, VAS[l:ALLO
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