
69. Dehra ta’ Ġesù fl-Ort 
 Nhar l-Ewwel Quddiesa ta’ Dun Ġorġ Farrugia 

 
 
B’libsa bajda bħas-silġ, bil-mantar aħmar, 
b’xuxa sa fuq spallejh, bil-ħatar f’idu, 
Ġesù għaddej ħosbien minn qalb is-siġar 

fid-dawl tal-qamar. 
 
Ix-xtieli jitbaxxew kull fejn igħaddi, 
u jħossu għaxqa malli jirfes fuqhom; 
id-dija tal-qdusija ħierġa minnu 

titfi lill-qamar. 
 
Ġesù żagħżugħ ta’ tlieta w tletin sena, 
sabiħ dawl ix-xemx, u b’dana kollu, 
sew bħall-ħaruf tal-Għid, irid il-għada 

imut maqtul! 
 
Għalhekk Ġesù warrab min-nies u l-ħsejjes 
u mar jitħejja qalb is-skiet imqammar 
tas-siġar taż-żebbuġ, u kif sab blata 

waqaf jistrieħ. 
 
Il-fawra ħajja tisreġ ġewwa demmu 
ma riedet terħi bl-ebda mod lill-mewt; 
u Ġesù kellu għarkopptejh jintefa’ 

jitlob l-għajnuna. 
 
Ġo sħaba bajda fuq l-irjus tas-siġar 
il-Missier Alla niżel biex ifarrġu; 
“Ir-rieda tiegħi hi li tmut imsallab, 

ja Ibni,” qallu; 
 
“’Mma wara mewtek għadd bla għadd ikunu 
il-qassisin li jxandru t-twemmin tiegħek, 
u jnisslu l-grazzja; għadd bla għadd ibatu 

il-mewt għalik.” 
 
B’idejh it-tnejn urieh lil din il-kotra, 
fosthom lil Pietru u Pawlu, Ġwanni u Stiefnu, 
Wistin, Ġerolmu, Beneditt, Gejtanu, 

u ħafna oħrajn. 
 
U fosthom int ukoll, Dun Ġorġ Farrugia; 
u meta ra lill-Isqof jonfoħ f’fommok, 
Ġesù nefaħ ukoll, u flimkien miegħu 

fetaħ dirgħajh 



 
Fuqek it-tnejn; u meta l-Isqof biesek, 
Ġesù biesek ukoll u ħaddnek miegħu; 
imbagħad, Dun Ġorġ, Ġesù rak tiela’ l-Knisja 

illum ferħan 
 
Ma’ ommok u missierek u l-ħaddara, 
u mal-parrinijiet, u Ġesù mexa 
quddiem kulħadd ibierek lil min jifraħ 

bil-qassis ġdid. 
 
Qtajjiet oħrajn il-Missier Alla ssokta 
jurih li għad iridu jxandru ismu 
sa tmiem id-dinja meta Ġesù jiġi 

biex jagħmel ħaqq. 
 
Meta ra dan Ġesù stabar u tfarraġ, 
għamel il-qalb, u b’ħeġġa beda jitlob: 
“Agħmel, Missier li jkunu ħaġa waħda 

bħalek u bħali; 
 
“Sawwarhom bħala ġieh tal-Iben tiegħek, 
biex id-dinja tkun taf li Inti bgħattni, 
il-melħ tal-art, id-dawl u r-rieda t-tajba 

qalb il-bnedmin; 
 
“Missier, tħallix lil ħadd jintilef minnhom; 
fis-saltna tiegħek ħejji post għalihom 
qalb il-henjin, ħa nkunu ħaġa waħda 

fiż-żmien ta’ dejjem.” 
 
Bil-ġwienaħ imniżżlin u rasu baxxa 
Anġlu sabiħ resaq bil-qima kollha 
lejn Ġesù fl-art, u tah f’idejh il-kalċi 

mimli bl-imrar. 
 
Ġesù xorob bil-qalb sal-aħħar qatra, 
u hejja wiċċu għax-xofftejn ta’ Ġuda, 
rasu għax-xewk u spalltu għas-salib, 

qalbu għal-lanza. 
 
Is-sħaba ta’ ġol-ġnien intfiet u dabet, 
u Ġesù qam, qabaf il-ħatar f’idu, 
u b’qalb ta’ ljun felħan mar biex jiltaqa’ 

mal-qattelin. 


