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(l).

miktubin ħażin?
Tweġiba. Għax iridu jinkitbu dlialna, dħul, jiġifieri bid-d għad
li jinstemgħu bit-t. Ara għaliex :Jekk inbiddlu s-sura ta' dawn iż-:?;ewġ kelmiet b'mod li
bejn l-ewwel u t-tieni konsonanti tiġi vokali, insibu li bħala
l-ewwel ittra toħroġ d. Ara: daħal, daħla. L-ittri d-ħ-l huma
l-għerq tal-kelma u dawn għad li xi waħda minnhom tbiddel
leħinha, jibqgħu jidhru kollha f'kull sura li tieħu l-kelma,
bħalma b-d-l ta' bidel, bdilt, bdilna, mibdul, bidla, jidhru f'lmll
sura u bħalma t-ħ-n ta' taħan, tħant, tħanna, mitliun, itlian,.
tliin, jidhru fis-suriet kollha tal-kelma.
Propriament dil konsonanti d, li tħadditna fuqha, leħinha
ma tkunx tbiddlu, tkun biss tmewtu mħabba l-leaen dgħajjef
tal-li li għandha warajha sa twasslu li jiġi jixbaħ lil dak ta' t
li hi ta' demm wieħeU magħha.
L-istess jiġri mill-konsonanti d ta' qabdu, qabda, qabdet,
qbadna, qabadha, li tgħaddi għas-suriet qabad, qbid, .aqbad, fejn
tmewwet leħinha għax issib ruħha f'tarf il-kelma; jew għas
suriet qbadt, qbadtu fejn tmewwet leħinha għax sabet ruħha
qabel il-konsonanti t leħinha dgħajjef. ~
L-istess ingħidu għall-konsonanti d ta' walida, li tgħada.i
glias-suriet wieħed, liadd, lidud, (xi) ħadd (kull) ħadd,ħad d,
u għall-konsonanti d ta' IWdu, ħadet, meliuda, ħadna li' tgħaddi
għal (jien) ħadt, ħadtu, meħud, bħalma ż-żewġ t ta' ħattejna,
mahtuta, jgħaddu għas-sura (hu) ħatt, ħott, nħatt, malitut.
Imewtu wkoll leħinhom il-b-ġ-ż-v, bħal fil-kelmiet, lialib,
bċieċen, rabta, ħareġ, ġbid, qabeż, catti?), fejn jinstemgħuqishom
qishom p-ċ-s-f, kull ittra u seħbitha.
U bħalma he14m konsonanti li jmewtu leħinhom hawn ukoll
oħrajn li jqawwuh, bħalma huma l-ittra s ta' sidrija fi sdieri,
f ta' fadal fi fdal, h ta'fiha, fihom fil-maskil fih, h ta' kerha
k01'oh, t ta' tlcasbi1', tqarbina, tqarlcire thewdin fi tbatij(1 tg(1wdija,
tbenġila, g1i ta' maqlugħa f'maqlugħ li jinstemgħu qishom ż-v-ħ
d-h, kull ittra u seħbitha.
Mifltoqsija.

Għaliex tħalna, tħul
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(1). Min ikun irid jistaqsi xi
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fuq il-kitba tal-lsien Malti, jlktbilnn.
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