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Le, le mhux dawk li malli trou id-dahna 
Joħorġu jiġġerrew f'naħiet imwarrba, 
U janlu qalbhom f'imħabbiet bla sedqa, 

U fi kliem fieragh : 

Dawn tfajliet oħra, ward ta' safa u ħlewwa; 
Kollha bejn is-sitt snin u t-tnax-i! sena; 
f'għajnejhom kwieti l-ebda dell cna jidher 

Ta' ħsieb imdardar. 

Xi mija wi tletin, xi drabi iżjed, 
Waħda waħda, tnejn tnejn, jew tlieta tlieta, 
Jinġabru nhar ta' Ħadd kif jisbaħ sewwa, 

fil-knisja sbejħa 

Ta' 1-0rsolini ta' Tas-Sliema : kollha 
Kif jixraq Jiż.żmien tagħhom u kif titlob 
!t-taqsima tas-sena, ndaf u mżewqa 

fil-lbies, fid-dafra. 

Kif jidħlu fid-dar t' Alla -·hekk kif darrewhom 
Jagħmlu xebbiet tad-Dejma ta' Marija---· 
Jitfghu ħarsithom fuq 1-Artal fejn jgħammar 

Kristu li fdiena 

* Kull nhar ta' Ħadd, għall-ħabta tat-tmienja u nofs 
ta' filgħodu, xi mija u tletin tifla ta' bejn is-sitt snin u t
tnax-il sena u xi għoxrin tifel, kollha taħt it-tmien snin, 
jinġabru fil-knisja tas-Sorijiet Orsolini ta' Tas-Sliema, fejn, 
għal xi siegħa jew ftit iżjed xi xebbiet tal-"Legio Mari~:e'', 
fergħa qawwija tal-"Actio Catholica", igħallmuhom kif iġibu 
ruħhom fil-knisja, kif iroddu s-salib, kif jagħmlu ġenu:fles
sjoni, kif igħidu t-talb tagħhom, u flimkien jagħmlu żjara 
lil Ġesu Sagramentat; wara jfissrulhom kliem tad-Dutrina 
Nisranija, igħidulhom xi ħajja ta' qaddis jew xi Storja tal
Bibbja u ssirilhom ukoll spjega qasira tal-Vanġelju tal
ġurnata. 

Din il-poeżija ma hix ħlief daqsxejn ta' deskrizzjoni ta' 
dak li jsir f'dawk il-laqgħat. 
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U sar Ħobż tagħna: u, nghidlek, fihom gnaxqa 
Tarahom jadurawh b'rashom iċ-ċkejkna, 
fil-waqt li r-rkobba tal-lemin tiltewa 

Sa l-art quddiemu. 
U taf kull waħda ssib is-siġġu tagħha, 

U tistenna bis-sabar u bil-ġabra, 
B'idejha marbutin, jew ġo ħoġorha, 

Sa ma l-ħin jasal. 

Imbagħ'd il-koll flimkien, malli jsir 1-amar, 
Jinżlu qajl qajl fuq ir-rkobbtejhom, siekta; 
Iroddu, kif imiss, salib fuq s'dirhom 

U tibda ż-żjara. 

Min hu poeta u jara ġewwa knisja 
Dik il-ġemgħa tfajliet fil-ftuħ tal-ħajja, 
lfantas ġnien ifuħ bil-ward u s-susan 

Ħuġġieġa waħda. 

Xi mija wi tletin ilnna tal-fidda 
Itennu: "X'ħajr sibt fina, ja Mulejja," 
U ma' 1-Emmna, mat-Tama u ma' l-Imħabba 

jinsġu 1-''Missierna." 

Isir imbagħ'd xi ftit tagħlim ta' fejda 
Lil dawk 1-erwieħ li ma ġarrbux id-dinja, 
U kelma bnina fuq 1-Aħbar-it- Tajba 

Li nieda Kristu. 

Wara talba ta' serħ għal min ħalliena 
U kien qabilna f'dan ix-xogħ'l, tislima 
Lis-Sultana tal-Ħniena, il-Ħajja, il-hlewwa, 

U t-Tama tagħna. 

fi-aħħar il-ħruġ, bil-qa jla bħal ma kienet 
Id-daħla; u biex sat-tmiem tibqa' sabiħa 
Il-laqgħa tat-tfajliet li saru tagħna 

fil-knisja t' Alla, 
Xi wħud mill-imfarfrin, ma' tul il-ħarġa, 

Igħannu: 11 Nadurawk, ja Ħobż tas-sema." 
lmbagħ'd is-skiet. Fil-knisja ċkejkna tibqa' 

Riħa tal-Ġenna. 
DuN KARM. 
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