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Il-Bennejja tal-Malti u l-''Berka''
Ħaġa

li laqtitna mill·qrib u li dehrilna li hi ta' min ifaħ
kienet id-dam ma ta' bijografiji tal-Bennejja ta' Lsienna
11 tal· Letteratura tagħna li dehret fil-"Berka" bejn it-30 ta'
Ġunju u s-17 ta' Novembru 1937. 'Din id-dam ma ta' bijografiji
nistgħu ngħidu li swiet mhux ftit għat-tirqim u s-siwi talLetteratura tagħna li, għadilli aktarx gl'iadha ċkejkna, madankollu għada pitgħada ma jistax jonqos li ma twarradx
sewwa u tagħti frott bi rfus. Ħa(ld ma kien kbir u magħmul
minn l-ewwel. Imma fl-aħħar, bir-rieda tajba ta' l-aħjar kittieba u poeti tagħna, Lsienna għad jirnexxilu jogħla &akemm
jilħaq l-ogħla quċċata tal-ġieħ u tal-ġ miel ! rj'amitna kbira
u sħiħa; l-għan tagħna għoli u nobbli; xewqitna u r-rieda
tagħna għandhom mill· bronż u minn l-azzar!
S'issa rbaħna
aktar min-nofs ta' dak li kien ilna nissieltu għalih b'wiċċna
minn quddiem u b'idejna fuq qalbna. Minn hawn u ftittaż
żmien ieħor, nittamaw fAlla, nirbħu l-bqija. U ma. nistgħu x
ma nirbħux il-mija fil-mija, jekk nissoktaw mexjin il-quddiem
bla ma naqtgħu qalbna. Nirbħu aħna u jirbaħ Lsienna! Jirbaħ Lsienna u tirbaħ Gżiritna! Tirbaft Gżiritna u jirbaħ
kull minn iħobb tassew il-Malti!
Kien għalhekk tassew sabiħ il-ħsieb u tassew kbira l·qalb
ta' min ta l-ewwel tqanqila li jġib fil-"Berka" l-bijografiji ta'
l-akbar letterati ta' Malta. B'hekk ħafna minna saru jafu 'l
dawk li kienu għoddhom sfaw minsija; u oħrajn li kienu jafu
ftit fuqhom, saru jafu issa xi ħaġa aktar: u jistgħu għal
daqstant jiftaħru u jitkabbru iżjed b.i Lsienhom, meta jafu
tajjeb min kienu dawk li bihom issawret u stagħniet il-Letteratura tagħna.
ħarha
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Il-"Berka" ta' min jihqa' jafhl1lhn ghal din id-damma ta'
bijografiji tal-Bellnejja tal-::\lalti li għoġohhn. tagħtina. U aħna
fisem dawk kollha li jafu 11 jridu jgħożżu kif jixraq Lsien Art
Twelidhom, irridu niżguraw lill-"Berka" li din il-biċ!ċa xogħol
tagħha ta' fejda u ta' ħtieġa 1(,Uerarja ma lisfltX fix-xejn.
Aħna, immela, nixlieqn li jinġahm llimkif'Jl il-hijogl'afiji
kollha li dehrn fil-"Berka", hiex dawn ikUlll! jist.glln jindammu
fclaqsxejn La' ktieb: 11 hekk il-ħnġa li s\.... ieL ħafna xngllnl Il laħ
bil il'-ras ma tintiIefx u tispiĊ:Ċft fix-xejn .
. Din, kieku, tkun xhieda Ċi\ra biżżejjed ta' ħajr u ta' tifhir
lill-"Bel ka" 11 lil dawk kollha li mxew magħha id f'id.
Alina \Yrejniekom lisiehna. Issa agħmlu intom.

V. E. K. A.

Lill-Ingilterra
Għaddew mIJIet

ta' snin u għadek sħiħa
l-Imperu li waqqaf t bi driegħek,
Hienja, bla biża' u fil-ħsieb mistrieħa
Li l-ġnns mi!'buħa jibqgħu mgħannqa miegħek.
Tħaddan

Għaliex fil-ħniena int ma bqajt qatt xħiħa,
11 lil min waqa' ma tridux jitmiegħek;
Li twettaq fhemtek biss m'intix ilħiħa:
Int tjassal' bil-Helsien lill-popli tiegħek.
Għalhekk

saltnatek ma tiġix miksura
ta' Huma ma tisfax minsi.ia,
Tagħmel li tagħmel il- ġirien gnajj llrn.

lT

bħal

Oħalxcjn

minn fnqck tgl1acldi mitt thNlrli(la
'I'a: mf'wt 11 lierha. lil! i tqum qawwija
{1 til'hfll1 la: knll żminn l-al1l1ar t.nqhi(la.

Oħawr1f'x.

(lORC) PJSAXJ

155

Kitba- ta'
(Maqluba

Miġnun

mill-ingliż

ta' Dickens.)

Iva! ta' miġnun! Kif kienet ixxoqqli qalbi dik il-kelma,
snin u snin ilu! Kif kienet tqajje l1 dak il-biżcl' li kien jiġi fuq i
kulltant; iġġiegħel demmi jlġġerra u jbaqbaq ġewwa fija, hekk
li l-għaraq kien jidher bħala qtajjar kbar fuk ġismi, u rkobbtejja kienu jħabbtu ma' xulxin bit-trcgħid. Imrn' issa togħ
ġobni dik il-kelma.
Hija tassew isem sabiħ. Liema hu s-sultan
li l-ħarsa mgħaddba tiegħu ġġib biża' daqs it-tberriq ta' ghajnejn il-miġnun-li ghandu ħabel u mannara jiswew daqs nofs
il-għafsa ta' idejn miġnun? Ħa, ħaj! Kemm hi ħaġa sabilla
li tkun miġnun! li jiġu n-nies jharsu lejk bejn il-ħadid, bħal
xi lJUn barri li theżżeż snienek u tgħajjat, ma' tul il-lejl ħie
med, biċ-ċempil ferrieħi ta' sinsla tqila-u li titqalleb u litħabbel fit-tiben, lf!itluf b'dak id·daqq lilu. Ħajja twila għal
dar l-imġienen! t-lija mkien li ma haw'.1x bħalha.
Niftakar il-jiem meta kont beżghan mill-ġenn; meta kont
inqum b'ħasda mill·irqad, ninxteliet gliarrkobbtejja, II nitlob
il-ħelsien mis saħta ta' razzti; meta kont nitbiegħed minn dehriet ta' ferħ u hena, biex ninħeba f'xi mkien imwarrab, ngħaddi
s-sigħat tqal inħares lejn iI-mixj l tal-marda li kellha toħod\i
moħħi.
Kont naf li I·ġenn kien jinsab ġewwa demmi, ġewwa
għadmi, li nisel wieħed kien għadda mingħajr ma dehret fih
ilomarda, u li jien kont l-ewwel wieħed li fih kellha terġa' turi
ruħha. Kont naf li hekk kellu jkun; li hekk dejjem kien, u
li hekk dejjem għad ikun; u meta kont ninġibed f'xi rokna
mwarrba ta' kamra mimlija, li kont nara n-nies jitkellmu tqħt
l-ilsien, u juru b'sebagħhotl1, u jdawwru għajnejhom fuqi, kont
naf li kienu jgħidu fuq dak li kellu jiġġennen; u kont nerġa'
nitlaq biex noqgħod wahdi fid-dwejjaq.
Dan għamiltu għal snin sħaħ; snin twal kienu, snin twal.
Hawnhekk l-iljieli kull tant jidhru 1\val - twal hafna; imma
m'huma xejn ħdejn 1-i1jieli bla mistrieħ, u l-ħolm tal·biża'
li kelli dak iż-żmien. ]aqbadni l-bard meta niftakar. Suriet
kbar u suwed b'uċuh ħajna u jiddieħku kienu jitrekknu flirkejjen ta' kamarti, u jduru ma' soddti bil lejl, jagħwuni
għall-ġenn. Sefsfuli, li l-art tad-dar qadima fejn miet missier
missieri, kienet imtabbgħa b'demmu, imxerred minnu n-nifsu
fil-qil1.l tal-ġenn. Waħħalt subgħajja f'widnejja, imma werzqu
ġewwa rasi sakemm i1kamra mtliet bl·ghajjat, illi f'nisel
wieħed ta' qablu l-ġenn raqad,
imma li nannuh għex ghal
snin shaħ b'idejh ·imxekklin lll:\' loart, biex ma jkunx jista'
l
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jbiċċer ġis'11u.

Kont naf li dak li qalu kien minnu-kont naf
Kont tkixxiftu snin qabel, għalkemm l11a ridllnix naf
Ħa, ħaj! kont ħażin wisq għaliholTl, għal~emm ħasbllni miġnlln:
FI-aħħar ġie fuqi l-ġenn, li stagħġibt kif qatt kont nistmerru. Kont nista' issa mmur fost in-nies, flidħaq u ngħaj
j~t daqs l-aqwa.
Kont naf li kont miġnun, imma huma anqas
biss ma kien jiġihom dan il-ħsieb X'hena kont inħoss ġewwa
'fija xħin kont niftakar fiI·logħba li kont qiegħed nilgnabhom,
wara l-n:lrs taghħom ta' żmien ilu, meta ma kontx: miġnun,
imma biss beżgħan li għad darba nkun. Għalkemm ma kontx
inwerżaq bil-gost meta kont niek\.)1 waħdi ma' xi ħabib qawwi
u fuq ru!iu, kif kont naħseb kif kien jishr, u kemm kien jiġri,
li kien jaf li l-ħabib tal-qalb li kien ħdejh, qiegħed isinn sikkina tleqq, kien miġnun bil-ħila kOlIha, u nofs ir-rieda, li jwaħ
ħalhielu ġo qalbu.
011, dik kienet ħajja!Ġid kbir sar tiegħi, gn.lna kbir ġie fuqi, u ntfajt f'xalar
għalija mkabbar għal elf darbl bil-ħsieb ta' dak li kont inżomm
mistur hekk tajjeb. Uritt qas:\tn kbir. lI-ħaqq -il-ħaqq li
gnandu għajnejn is-seqer, tmqarraq u ta f'idejn miġnun
għana kbir li fuqu kien hemm il-ġlied.
Fejn kien id-dehen ta'
dawk il·għorrief b'moħħhom fejn għandu jkun? Fejn kienet
il-ħila ta' l-avukati, imlebilbin biex isibu fiex iqabbdu difrejllOm?
lI-ħażen tal-mi~nun għelihhom ilkoll.
Kelli l-flus, Kif kienu jitl1axknu miegħi! Kont intajjar
il-flus. Kif kienu jb.ħħruni! Kif kienu dawk it-tliet aħwa kburin
jiċċekknu quddiemi!
Ixxwejjaħ missier b'xagħru qotni, ukoll
-x'qima, x'imħabbJ, xi ħbiberija tal-qalb -glial ftit ma kienx
jagħmilni alla tiegħu.
Ix-xiii kellu tifla, iż-żgħażagħ kellhom
oħJhom; u l-ħamsa
kienu l-koll fqar. Jien kont għani;
u meta żżewwiġt it-tifla, rajt tbissima ta' rebħ tidwi fuq uċuh
qrabatha l-fqar, kif kienu jaħsbu fuq il-ftehima maħsuba tajjeb
tagħhom, u r-rebħa
li għamlu. Jien kien joqgħodli li nitbissem t Li nitbissem! Li nfaqqa' daħq kbir, u nqatta' xagħri, u ninbaleb fl-art bit-twerżi'l tal-gost.
Ma ġithomx
frashom li żewwġuha lil miġnun.
Żomm ftit. Li kienu jlfu, kienu jeħilshu minn dak
kollu? L-hena ta' oħthom ħdejn id deheb ta' żewġha. Bħal
l-eħfef rixa li ttir mar-riħ, ħdejn dis-sinsla sabiħa li għandi
sewwJ.

miegħi.

F'ħaġa waħda kont imqarraq, bil-liażen tiegħi kollu.
Li
ma kontx miġnun - għax għalkemm aħna l-imġienen għandna
dehen kemm trid, kultant nitħawdu - imissni kont naf li
t-tifla kienet tag-hżel li ssibrl1ulJ 1 mejta fit-tebut, milli tkun meħu
da, h'gliira ta' kullħadd, bħala gharusa fid-dar sabiħa u mżejna

157
tiegħi.
Imissni kont
ta' għajnejh suwed li

naf li qalbha kienet mogħtija liż·żagħżugħ
smajtha ssemmi darba f'ngħasha; u li kienu
tawha lili biex itemmu I·faqar tax-xwejjaħ u ta' l-aħwa kburin.
M'għadrlix niftakar smiet u wċuh, imma naf li kienet
sabiħa. Naf li hekk kienet; għax fI-i1jieli bid-dawl tal-qamar,
meta nistenbaħ li kollox ikun sieket ma' dwari, nara wieqfa
mingħajr ma titħarrek f'waħda mill-irkejjen ta' dan il-q· fol sura
ħafifa, b'xagħar twil iswed maħlul fuq dah3rha li r-riħ ma
jċaqilqu~, u b'g!lajnejll li jħarsu dejjem lejja u qatt ma jingħalqu.
Iskot! demllli jiksaħ ġewwa qalbi jien u nildeb dandik is-sura hi tug/Uza; il·wiĊċ hu isfar ħafna II l-għajnejn
ileqq u; imma nafhom sewwa. (Jdt ma titħarrek dik is-sura!
qatt ma tħares ikrah u tgħajjat, bħalma jagħmlu oħrajn li
jimlew dan l-imkien kulltant; imma iktar tbeżżagl1ni, iktar
mill-ħorsien li kienu jagħwuni snin ilu-għadha ġejja millqabar; u tixbaħ wisq lill·mewt.
Ohal ftit inqas rninn sena rajt dak il-wiċċ jisfar u jisfar;
rajt id-dmugħ iġelben ma' dawk i1-ħaddejn imbikkija, u qatt
ma kont naf i1-gnaliex. Imma fl-aħħar tkixxift. Ma setgħu x
jaħbuhuli għal żmien twil.
Qatt ma 11abbitni; jien qatt ma
ħsibt li kienet tħobbni: ma reditx ġidi u kienet tobgħod il-għana
li fih kienet tgħix; -dan ma stennejtux, Kienet tħobb ieħor.
Dan qatt ma kont ħlomtu. Ġew fllqi ridiet barranin, u Ħsebi
jiet mogntija lili minn xi setgħa mvĦbija bdew iduru u jduru
ma' moħħi. Ma kontx nobgħodha, għalkemm kont r!obgħod
iż-żagħżugħ li għalih kienet għadha tibki. Kont inħoss sogħba
iwa, sogħba-għall·ħajja msejkna li fiha kienu rabtuha dawk
qrabatha bl.3 qalb li kieuu ħasbu għalihom .biss. Kont naf li
ma setgħetx tgħix wisq, imma l-ħsieb, li qabel mewtha setgħet
iġġib fid· dinja bniedem li
jkollu jgħaddi l-ġenn lil uliedu,
seddal]ni fil-fehma tiegħi. Wal1ħalt f'rasi li noqtolha'
Oħal ħafna ġimgħat ħsibt fis-semm, inbagllad fit-tgħarriq,
inbagħad fiI-ħruq.
Dehra sabiħa kienet tkun id-dar kbira
tinħaraq, li mart il-miġnulI issir irmied.
Mur ara, inbagħad,
il-agħti ta' ħlas kbir għal min jaqbad il-ħati, wit·tgħalliq ta'
xi raġel f'sessih għal ħaġa li qal t ma ghamilha, li dan kollu
bil-ħaien ta' miġnut1! Fuq dan I1sibt ħafna, imma f1·aħħar
irħejtu. 011! x'gost
kont nieħu immejlaq il-mus kull jum,
inħoss ix-xifer jaqta', u naħseb fix-xaqq li qatgħa
waħda
tagħmel!

Fl-aħĦar il-ħarsien li qabel kienu jkunu miegħi, qaluli li
kien wasal u qegħduli l-mus miftuħ f'idejja. Qbadtu
sewwa, qomt bil· mod mis-sodda, u mort ħdejn marti li kienet
rieqda. Wiċċha kien mgħotti b idejha. Neħħejthomlha bil-mod
l-ħin
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u waqghu bla saħħa fuq sidirha. Kienet bkiet; għax id-dmugħ
kien għadu jxarrab ħaddejha. Wiċċha kien hiedi: II kif ħarist
fuqu, tbissima ħelwa dawwlet ix-xbieha tiegħu. Qegħidt idi
kemm-kemm fuq spallitha. Inħasdet-kienet biss Iit>lma mar·riħ
Erġajt irsaqt.
Oħajtet, u qamet.
Li tajt daqqa wahda, ma kenitx tghajjat darba. Imma
jien inqtajt, u nġbidt lura. Ghajnejh l kienu mwaħħlin fuq
tieghi. Ma nafx kif, imma beżżghuni u mmansawni~ u bdejt
nitrieghed taht il-ħarsa tagħhom. Qamet mis-sodda, il·hin
kollu thares ċass lejja. QJbditni roghda; il-mus kien f'idi, imma
ma stajtx nitħarrek. Marret lejn il-bieb. Kif resqet lejh, daret,
neħhiet ghajnejha minn wiĊċi.
Is-seher intemm. Qbiżt 'il
quddiem u ħtaftha rninn )dha. Tixher waħda wara l-oħra intefghet fl-art.
Issa stajt noqtolha minnghajr tahbit; imma kullhadd kien
qam. Sm;ljt il-htss ta' saqajn fit·tar<lġ. Qeghidt ilmus filkexxun ta' dari, ftaht il·bieb u gh.J.jjat ghall·għajnuna.
Ġew, u qajmuha u qeghduha fuq is-sodda. Damet mitlufa
minn sessieha ghal sighat twal; u :neta l-hajja 1 u l-hars, u I·kliem
ġewha lura, mohhha kien mar, u bdiet thewden bla hedu.
Inġiebu t·tobba; nies kbar li ġew f'dari fi mriekeb. sbieh
bi-aħjar żwiemel u ħafnl qaddejja.
Damu l-ġimghat ma' dwar
is-sodda. Kellhom laqgħa kbira, u qaghdu jithaddtu bil-mod.
Wieħed, l-egħref u l-iktar magħruf fosthom, ġie fuqi li, wara
li qalli biex nilqa' ruhi ghal bxara hażina, qalli-lili,iI-miġnun!
li marti ġġennet. Qagħad ma' ġenbi ħdejn tieqa miftuħa,
ghajnejh f'ghajnejja, idu fuq driegh B'daqqa waħda, kont
nista' nitfghu 'l isfel ghat-triq. Kienet tkun ċajta sabiha; imma
kont nikxef dak li ridt nahbi, u tlaqtu. Ftit jiem wara qaluli
li rrid nindukraha; irrid inqiegħed lil xi ħadd maghha. .Iie!l!
Mort fl-egħlieqi fejn ħadd ma seta' jismagħni, u faqqajt daħk
sa kemm imlejt is-sema bi-ghajjat.
Il-għada mietet.
lx-xih mexa warajha sal·qabar, u ħutha lkburin xerrdu demgha fuq il-ġisem mejjet ta dik, li f'hajjitha
kienu raw it-tbatijiet tlgħha mingl1ajr ma tniffsu. Dan kollu
jġagnalni nidl1ak bil-mohbi, u dhakt wara l-maktur abjad li bih
ghattejt wiċċi, ahna u sejrin lura, sak~mm qabeż id-dl11l1għ
minn ghajnejja
imma għalkemm kienet ghaddiet tiegħi u kont qtiltha, kont
imħawwad, li hassejt li ma jdumux ma' jkunu jafu b'dak li
dejjem ridt nahbi. Ma stajtx nistor il-ferh bla tarf li kien ibaqbaq ġo fija, u li kien iġaghalni, meta kont inkun wahdi d-dar,
naqbeż II nħabbat idejja, li niżkn u niżfen, li ngħajjat. Meta
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kont noħroġ, u nara n·nies iħaffu fit-toroq; jew immur it-tijatru,
nisma' d-daqq, u nara n·nies jiżfnu, kien jaqbadni ferħ u kien
ikolli ħila nintefa' f'nofshom, u nqattagħhom bċejjeċ, u nwaħ
wati fit-telfa. [mma kont nheżzeż snieni, u nagħti bis-sieq fuq
l-art, u ndaħħal difrejja f'idejja. Żammejt kollox moħbij u ħadd
ma kien jaf li kont miġnun.
Niftakar--għalkemm hija waħda mill-aħħar ħwejjeġ li nista'
niftakar; għax iS5Ct nħawwad dak li sar ma' dak li noħlom, tI
billi għa1ldi hafna x'nagħmel u hawnhekk ma jħallukx fis-skiet,
m'għandix Żmie!l. nagtiżel wielied mill-ieħor, fit·tħabbila li jitl1abblu--niftakar kif kont kxift kollox fl-aħħar. tla, tiajJ qiegħed
nara quddiem i l·ħars imbażża' tagħhom u nħoss l-ħeffa li biha
armejthom minn fuqi, u sahbatt il-punn f'wiċċhom, u nbagħad
t1aqt niġri hħar-riħ, u l1allejtllOl11 igħajjtu l-bogħod urajja.
Tiġini s-saħħa ta' ġolf xħin niftakar.
Ara-·-ara kif dil-Iladida
titgħawweġ taht il-ġibda qawwija tiegħi.
Oħandi ħila naqsamha bħal żarġun, imma hawn hawn mogħdijiet twal b'ħafna
bibien --ma naħsibx li nkun nista' nsib ';t-triq: li kieku biss
insibha, naf li isfel għandhom bibien tal-ħadid li jŻ0mmuhom
magħluqa. Jafu x'rniġnul1 gliaqli jien, u kburin· għax għan
dhom lili hawn, biex juruni lin-nies.
Ħalli nara·--iva, kont ħriġt.
Kien daħal il-ħin meta wasalt
id-dar, u sibt lill-aktar kburi fost dawk it-tliet aħwa kburin jistennicni-xogħol ta' tJlalajr, qal niftakar sewwa. Kont nobogħdu
lil dak ir-raġel bil-mibegħda kollha ta' miġnun. Kemm-i!
darba subgħajja kienu jikluni biex inbiċċru, Q.l!uli li kien fuq;
tlajt lJiġri. Qal li kellu xi ħaġa x'igħidli Bgħat il-qaddejja.
Kien daħal il-ħin, II konna wehidna flimkien -- għal l-ewwel
darba,
tibejt ghajncjja minnu għall-ewwel. għax kont naf
dak li hu ftit seta' jaħseb-u mtlejt bil-ferħ fuq hekk--il1i ddawl tal·ġenn kien imkebbes fihom bħal nar.
Aħna qgħadna
bla kliem għal ftit żmien, fl-allħar tkellem. lt-tbaħrid tiegħi
ta' dan l-a~ħar, u xi kliem li għedt, żmien hekk qasir wara lmewt ta' oħtu, kien iebliħ tal·fakra tagħha. Jttgħaqqid ta·
ħafna ħwejjeġ li qabel kienu harbulu, ġagħlu jaħseb li ma
kontx ġibt ruħi sewwa magħha, Ried jaf jekk kellux jifhf"m
li jien ridt nitfa' żeblieħ fuq iJ·fakra tagħha, li fuq ir-razza
tagħhom.
Kien jisthoqq lil-libsa li kellu fuqu, li ntih dan ittifsir.
, Dar-raġel kellu kmand fl-armata, kmand mixtri bi flusi, u
bit-tbatija t'oħtu. Dan kien ta' l-ewwelli1-ftehima biex jahtfu
lili u lil ġidL Dan kien ta' l-akbar siwi biex ġaghlu lil oht u
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tiżżewwiġni; meta kien jaf li qalbha kienet marbuta ma' dak iż
żagħżugħ. Jistħoqq! Jistħoqq lill-libsa tiegħu! L-għelm talwaqgha tiegħu! Dawwart għajnejja gnal fuqu-ma stajtx nagħ
mel ieħor-imma ma tkellimtx.

Rajt il-bidla li ġiet fuqu taħt ħarsti. Kien raġel qalbieni,
imma l-lewn tar minn wiċċu u ġibed i1·maogħad lura. Ġbidt
tiegħi aktar lejh; u meta dnakt-kont fernan wisq dak iI-hinrajtu jirtogħod. Ħassejt i1-ġenn jaqbeż fija. Kien qiegħed
jibża' l11inni.
"Kont tħobbha ħafna 'I oħtok meta kienet ħajja", għedtlu,
"ħafna'" .
Ħares imfixkel ma' dwaru, u rajtu jaqbad dahar if·maq·
għad; imma ma qal xejn.
"Ja sejjieb," għedtlu, "qbadtek; kxift it-tnassis misħut
tiegħek; naf li qalbha kienet ta' ħaddieħor qabel ma ġagħal
tha tiżżewweġ lili. Nafu dan-Ilafu".
F'daqqa waħda qabeż mill·maqgħad, xejjru 'I fuq, u wissieni
biex inżomm lura-għax kont qiegħed nersaq lejh il-ħin kollu
li kont qiegħed nitkellem.
Bdejt inwerżaq mhux nitħaddet, għax ħassejt ġibdiet mħaw
wda jiġru ma' demmi, u l-ħarsien bdew isefsfuli u jniggżuni
b!ex naqlagħlu qalbu. .
IITkun misħut! ", għedtlu xħin qomt u ġrejt għal fuqu;
"jien qtiItha. Jien miġnun. Lilek noqtlok. Demm, demm,
irridu."
Warrabt b'daqqa l-maqgħad li waddab\i fiI·biża' u, tieghu
hfintu; b's?bta kbira, tgerbibua f1·art.
Kienet taqbida sabina. ghax hu kien raġel twil u mibrum,
qieghed jiġgieled għal hajtu; jien, miġnun b'saħħtu, imxennaq
biex intemmu. Kont Ilaf li l·ebda hila ma tiswa daqs tiegħi, LI
kien minnu. Kien minnu, u jien miġnun! It-taħbit tiegħu
beda jonqos. Tfajt rkobbtejja fuq sidru, u htaftlu għonqu
b'idejja t-tnejn. Wiċċu swied; għajnejh qabżu mill-ħofor, u
b'i1sienu barra kien donnu jiddieħek bija. Jien ghafast iktar.
Il-bieb infetaħ f'daqqa b'ħoss kbir, u ħafna nies ġrew lejna,
igħajjtu lil xulxin biex jahtfu l-miġnun.
Kont inkxift; li l-ġlieda tiegħi issa kienet għall-ħlusija_
Qomt fuq riġlejja qabel hadd ma messni, intfajt f'nofs l-egħ
dewwa u Haħt it-triq b'driegħi l-qawwi qisni kelli mannara
f'idi, u waqqajthom quddie:ni. Wasal t fil-bieb, qbiżt il-nadid
tat-taraġ u malajr sibt runi fit-triq.
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Orejt dritt II hafif, hadd ma ssogra jżommni. Smajt
il-hoss tas-saqajn urajja, II żidt fil·mixi. Beda jonqos II jonqos
fil-bghid, sakemm miet ghal kollox: imma jien bqajt sejjer,
minn nofs għadajjar u nixxigħat, fuq ċnuf u hitan, b'ghajta
waħxija li leħhnuha wkoll il-ħliqat barranin li dawwruni minn
kull naha, u kabbru I·għajta sa ma qasmet is-sħab. Kont
merfugh fuq id-dirgħajn ta' xjaten li mewwġu mar-riħ, u
xejjnu quddiemha il·ħitan, u dawwmni u dawwruni bi ħsejjes
u għaġla li qallbuli rasi, sakemm fl-aħħar irmewni b'sabta kbira,
u nxħett fl-art. Meta qomt sibt mħi hawn-hawn f'din is·
kmajra sbejħa fejn ix-xemx darba fili tħares, u fejn il-qamar
jidħol bil-moħbi, biex bid·dija tiegħu juri d-deJlijiet ta' madwari,
u dik is-sura siekta f'roknitha. Meta nkun imqajjem, nisma'
kulltant għajjat waħxi minn nahat imwarrba ta' dan l-imkien
kbir. Xinhuma ma nafx: imma ma jiġux minn dik is-sura
sfajra, u I·anqas ma tagħtihom widen hija. Oħax 'mill-ewwel
dalma tal-lejl sa l-ewwel tbexbix tal għodwa, tO'lgħod mingħajr
taħrik hemm, tissemma lejn id-daqq tas-sinsla tal·hadid tiegħi,
u· tħares lejn iż-żfin tiegħi fuq soddti tat· tiben.
VICTOR

O.

ORIFFITHS

"Jgnotus"
Żagħżugħ smajrani,
Żagħżugħ felħani,
Żagħżugħ daħkani,
ngħanni li

nħobb.

Lil April tagħna,
Saħħar ta' l-għana,
klejjel ħadrana
ninseġ u ndomm.
Ġe' daru 'I Mejju
u ħlejju

sabiħ

inbegħlu l-plejju
kull sena mmur.

Hajti bħal dija
ta' xemx moħbija;
ħadd ma jaf bija:
m 'inix magħruf.
ROMEO

L.

PSAYLA.
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IL-QAWMA TAL-QALB
t:feġġiġni bI-imħabba,

Bil-bewsa sħuna
Li titla' fuq xufftejk.
(~albek.

bI-imħabba

ta' ruliek,

Agħtini

Agħtini l-ħajja.

Haddanni ma' sidrek jofrogħ.
Fl-imħabba l-għajn taR-sliem.
FI-illJħabba l-hena .
. .. .. ' Waħdi, jien u ħsebijieti,
Ma n~x it-triq li għandi naqbad,
Inħoss dal-baħħ li jdur madv;ari
Irid jihlagħni.
Irrid nibki, irrid ngħajjat, irrid
L-għajnuna,

l-għajnuna,

l-għajnuna!

Hadd. Xejn. Dwejjaq. l'regliid. Biża'.
Dawl fuq wiċċ kulħadd, ġo fija
Dlam, id-dlam tal-qabar.
'Ma x'jiena jien? fejn sejjer
Waħdi mfarrak biI-għaja tal-jum
Li qed jintefa?
Jien x'jien '? min jien '?
Harist ġo qalbi, u hi tenniet:
Habb, ħobb, u tagħraf il-"jiena" tiegħek.
Jekk fik l-hena, ja Mħabba,
Infidli qalbi!
Infidli ruħi!
Xerred id-demm li jaħraq ġewwa sidri.
Int! Int, ejja maħbuha!
Qalbek tiegħi, q~lbi tiegnek. Ngħaqqduholll.
Insaħħuhom.
Illwaħħduho:ll f'gnanja kbira,
Il-gnanja ta' ħajjitna żagħżugħa .
.Ma tismax ? Ruħi qed issejjaħlek.
Ma tarax'? Harsti trid 'il ħarstek.
Ejja maħbuba!
Id-dawl hieni li jixgħel ġo għajnejna
. Jikbes b'saħħa l-imħabba
Li t-triq tiftħilna fejn hemm ward u hena
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Ġejja? Fid-dawl tal-qamar

LI jaqa'

ħiemed ġewwa l-ġnej na

Taħt siġra għolja
Tħaddar

l'ieqda,

illi sajf u xitwa

u ta'rmi,

.F'erħana

Immorru, immorru u nillqatgħu
Mill-hemm li tafa' s-swied tal-lejl ġo tlsiebi.
Idejk ħanina qegħidha hawn-fuq qalbi. Tħossha
'rħabbat qawwi? Tismagħha!
Tlissen kliem li biss qalb oħra tifhmu?
La taħqal'x iżjed,
La tbiċċil'x iżjed,
Din qalbi sewda, int, ja Ħsieb qalil!
Ġo din il-mera li hawn quddiemi
Mahawnx ħlief jiena.
Waħdi.
Għajnejja jridu jingħalqu.
Riġlejja,
bla saħħa,
Ma jifilħux dal-ġisemli għeja bosta.
Int biss, ja Ħsieb li għadek taħdem.
Int l-aħħar li tmur minn fija.
Qed nara fid-dawl (~kejken iml'iegħed
Ta' kamarti, riesqa, l'iesqa, l'iesqa
Minn U1:ajja,
Bit-tbissima ta' ħliqa żagħżl1għa,
Omm bil-frott ta' ġufha fuq dil'għajha.
'IVarda ħaddejha, n fuq ħar1dejha jġelben
Helu d-dmugħ sħun ta' mħabha.
Jintefa d-dawl. Dlam ċappa dwal'i. Id-dehra
jibqa' jaħdem.
Issa għal'aft il-'jiena' tiegħi!
Issa fhimt qalbi!
Fl-imħabba s-sliem. Int, maħbuba,
Bil-hena mlieni, u taf!'i mrari, .
Aħraq b'imħabbtek ħuġġieġa l-bl'uda
Ta' qalbi, Ruħ tiegħi! .. .
L-akbar hena tiegħi! ... .
F'żgħożitnu l-imħabba, fimliabbitna l-għaqda.
Tgħib .. Ħsiebi

L.
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PARAFRASI

Mera ta' Mistoqsijiet ta'

Eżamijiet

..................... ta' kull lejla, xi siegħa qabel
tidl1er dgħajsa ħierġa minn dik il·fergħa
Xbiex.... Dik id·dgħajsa kemm kemm
titbennen fuq i1'l11e~ ġiet sofor t~' wiċċ I·ilma.... kienet tibqa'
sejra max-xatt ix-xatt.... u ma kenitx toħroġ minn dak i1-ħo
ġor .... Xi darba dik id·dgħajsa... kienet taqta' ftit 'i1 barra ....
imma f1·aħħar kienet tinfed f'dik in·nitfa il' qala.

inżul ix·xemx, kienet
baħar ta' biswit Ta'

Oħid minn fejn hu meħud dal-kliem, u liema xena jid·
descrivi.
fisser i\·kelmiet: fergħa baħar; titbennen; nitfa ta' qtla.

TWEĠIB.

Dal-kliem meħud mir-rumanz Nazju Ellul ta' Ġ. Muscat/lzzopardi. Jiddeskrivi dawra bid·dgħajsa. Id-dgħajsa kienet
titlaq mix·xatt tal'[-ieta, titbandal ħelu, ħelu, biż-żiffa h' filgħaxija, tibqa' sejra lejn Marsamxett u ddum hemm sa kemm
jibda jidlam. Xi drabi kienet tiġbed lejn tas-Sliema, imma
fl-aħħar terġa' ddur lejn dik id-daħla ta' Marsamxett.
Fergħa baħar;

żewġ nomi mqegħdin ħdejn xulxin minl-ebda rabta u jfissrl1: biċċa baħar twila u dejqa qisha
fergha ta' siġra.

għajr

Titbenllen; titbandal
ta'

ħelu, ħell! bħal

Nitfa ta' qala; qala hija
port żgħir.

daħla,

daħla

ta'

benniena.

baħar;

mela, daqsxejn
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imsejken Pitirross
Kemm int sbejjaħ għasfur ċkejken
Sidrek mera ta' l-imħabba
Li ġo qalbek qatt ma tonqos
Għall-bnedmin dejjem titrabba.
Kemm għożżejtek !
int f'qalbi ferħ nissi1t;
Meta l-bogħod minn art twelid i
Kemll1

ħabbejtek!

Għax

BI·għanjiek il-ġnien żejjint.

nitħassrek qalb ta' qalbi,
Meta l-Malta tiġi żżur
Waħ għajnejk fejn tittajjar
Biex ħdejn ħbiebek terġa tmur.

Jien

Bosta tfal ta' qalb ħażina,
Qalb bla ħasra u bla ħniena,
Hekk kif lilek jilmħu magħna,
Qalbek jagħmlu wisq sogħbiena,
Biex bik dawn, 111 sħ3bek jaqbdu,
Ġo ħabs ċkejken isakkruk,
fejn bil-ħsieb ti bda titbiegħed
Tibki n-nies illi jħobbuk
Wara ftit is-sabar titlef,
Xħin magħluq narak bla ħtija,
Tħabbat tibda b'rasek, b'sidrek
Bid-daqqiet tagħmilhom dmija.
Aħjar tibqa' f'art twelidek,
fejn trab bejt qalb ward u ħdura,
fost nies twajba u kollha ħniena,
Lejn i1-ħlejjaq ta' kull sura.
Hrara kbira f'qalbi għandi,
Li t-tfal tagħna jkunu aħjar,
Jikbru jħobbu t-tjur u l-bhejjemTal-Hallieq dan hu J·amar.
Luqa
28 - 11 . 37

ANT. VALLETTA
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SIEB

Oħodwa waħda gnall-ħabta

ta' nofs ix-xahar ta' Novembru
dawra qalb l-egħlieqi lejn Bur-Megħeż,
nitgħaxxaq bil-ħdura tar-raba, bl-e\'Vwel tpespis tal-għasafar minn
qalb il-weraq tal-ħarrub, u bil-Iewnijiet li kienu jnaqqxu !is-sema
fi tlugħ ix-xemx, l1leta taħt ħajt ta' ghalqa Imaħt tfajjel ta' xi
11dax-i1 sena bil-qiegħda fuq ġebla niedja, iterter bil-bard, miġ
bur qiesu kobba biex ma tantx jidher, b'suffara tonda tal-landa
ġo ħalqu jsaffar u jħares ċass lejn trabokk li kien minsub fuq
ħajt, ħdejn siġra kbira tat-tut.
Bqajt miexi u fit-trabokk ilmaħt pitirros'3 kollu mxarrab, rasu kollha dmija, jitħabat hiex
kont

qiegħed nagħmel

jaħrab.

Dehra bħ:l! dik ġibitli ħnief}a kbira ftakart fiż-żmien l-imeta kont il-kulleġġ fejn pitirros kien igħanni I jum
kollu fuq siġra ħdejn it-tieqa ta' kamarti; ftakart fl-inġliżi li
tant iħobbu lil dan l-għasfur ċkejken u fl-imħabba li għandu
jkollna għat-tjur u għall bhejjem - ħaġa tant sabiħa li mixtieqa
minn ħafna qaddisin.
mgħoddi

fil-ghaxija kif kont id·dar waħdi reġa' ġie quddiem għaj
nejja dak l-imsejken pitirross li kont rajt fil-għodu u ktibt dawn
l·erba' versi biex nuri mħabbti lejh u !Iwissi lit-tfal tagħna. li
jħobbu jaqbdu u jaħqru lil dan l-għasfur hekk kif jersaq fuq
gżiritna, ghasfur tant ferrieħi u tant maħbub minn nies oħra.

BIŻA'

Ikteb
beż,glia

JEvV

biża' (biżagli)

BhL:GHA 'f

meta hu nom astratt; u ikteb

meta hu nom konkret.
bejn wisa' li weJ);-lia

L-istess divrenzja hemm
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Konkors Letterarju ta'

Poeżiji

bil-Malti

Id-Ditta The fmpel'ial Trading Ga (Phatugraphic Enla1'gement Dealc1's) ta' Birkirkara biex taghn.el il-qalb lil dawk li
ghada pitgnada jistgħu jkunu poeti tajba tniedi "Konkors ta'
Poeżiji bil-Malti", u għall-aħjar tliet poeżiji li jintbagħtulha
tagħti tliet pl'emijiet sbieħ flimkien ma' ċertifikat iffirmat minn
l-Rżaminaturi

Il-premijiet huma dawn:
L-ewwel premju: HTestminister Ghimt GIoc!,: (bi tmint
ijiem ħabel) ta' ġmiel n ta' valur kbir, moghti minn l\Iessrs J.
D. Williams & 00. Ltd, :Manchester, Ingilterra.
It-tieni premju: Perpetual CaIendar E. P. N. S. ta' ġmiel
kbir, mogħti minn Messrs Galea Brothers, Bliema, u ktieb
sabiħ bil-Malti illegat bid-dahar tad-deheb jismu Il-Ħajja ta'
Kril5tu l-iben fAlla moghti mill-Komm. Alf. 1\:1. Galea u maqlub
minnu stess.
It-tielet premju: Crazy ashtra)' fin u sabiħ u tliet kotba
sbieħ bil-Malti. ll-Orl:'zy Ashtray mogħti mill-istess Ditta Galea
Brothers u t-tliet kotha huma mogħtija mill-Wisq Rev. Patri
Pawl Tabone, O.F.l\l., ,LCJ. & Th. M. Lect. Glis. miktuhin minnu
stess.
KOXDIZZJONIJIET

1.
2.
3.
4.
5.
I:i.

7.

8.

Il-poeżiji

jistghu jkunu fuq kull suġġett u ta' kull għamla
metrika.
Il-poeżiji ma jridx ikun fihom aktar minu 60 \~ers u mhux
anqas minn 14 il-vers (sunett),
ll-poeżiji jridu jkunu jekk jista' jkun ittajpjati u miktubin
bl-ortografija tal-Għaqda.
ll-poeżiji li jintbaghtu għal dan il-Konkors iridu jkunu
oriġinali u għadhom qatt ma ġew mitbughin imkien.
Il-poeżiji li jinthagħtu n-ia jintagħtawx lura.
Hemm żmien sabiex jint.bagħtu l-poeżiji sa l-aħħar ta'
,J annar, 19~8.
Kull Konkorrent ma jistax jibgnat ismu u fejn joqgħod
flimkien nlal-poeżija. Aħna ma nħarsux lejn il-kittieb
iżda lejn kitbietu.
Kull konkorrent mitlub jibgħat flimkien mal-versi tiegħn
żewġ soldi bolli ta' sitt ħabbiet (għal hal'l'l1 minn Malt.a
d-doppju) għall-ispejje:i. Lal-posta,
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9.
IO.
LI.

12.

'13.

Kull poeżija li tintbgħat trid tkun iffirmata b'isem b'ieħor
u xejn aktar.
Il-poeżijiet li jieħdu l-premju ngħarrfu isimhom u l-psewdonimu tagħhom fil-ġl1rnali lokali u ta' min ikun jibgħat
igħarrafna hu malajr.
Il-poeżijiet li ma jieħdux premju jistgħu jikunu mxandrin
ukoll, jekk ikun xieraq u jaqbel, f'daqsxejn ta' ktieb.
ll-poeżijiet għandhom jintbagħtu lid-Ditta "The Imperial
Trading 00., Birkirkara," u fuq l-envelope iktbu: "Konkors."
ld~deċiżżjoni ta' l-Editur hija finali u kontriha ħadd ma
jista' jmur.

14. Ftit jiem wara li jagħlaq il-Konkors inxandru l-ismijiet u
l·psewdonimu ta' kull poeżija li tkun waslitillla fil-ġur
nali lokali għal informazzjoni ta' kullħadd. Aħna bilħsieb li jekk il-poeżiji. li jidħlu f'dan il-Konkors ikunu
tajbin u mhux ta' min ibarrihom, aħna ġa lesti biex
nistampawhom fi ktieb wieħed, bI-isem u bir-ritratt talkittieb u b'daqsxejn ta' bijografija fuqu stess.
Il-Board ta' l-Eżaminaturi għal dan il-Konkors hu iffurmat
minn dawn is-Sinjuri ta' hawn taħt, li l-fama tagħhom fix-Xjenza, Arti u Let teratura hi magħrufa biżżejjed fostna u barra.
Eżal1linaturi: Dr. Rużar Briffa, B.Se., M.D.; Anton Buttigieg, B.A.; u s-SurKarmAnu Vassallo tas-Siġġiewi.

L. PSAYLA
Organizzatur tal-Konkors.
R01IEO

BAOĦTULNA

Mastru Rjus minn V. E. K. A.
maħruġa taħt

It·tieni ktejjeb
l-isem ta' "Nofs Siegha Ħolm.

mill-ġabra

oCehen iI . . )Ylalfi (Universita)
KTEJJEB TA' KULL XAHAR --- OJ1AT-TAOJ1LJM

TISHIB XELIN FIS· BEN A JEW Id, IL-GHADD
GHAND AQUILINA TA' TRIQ IRJALI
ILAHHAQ IT-TIXRID TA' MADWAR ELF
JIDHOL FID-DJAR TAL-KBAR U Ż-ZGĦAR
KONDIZZJONIJIET

Kull

imsieħeb

li ma
imhallas, ismu

jġeddedx it-tisħib
jitħassar

sa wara għadd li jkun wasallu mhux
mill-kotba tagħna.

Kull kitba li tinbagħat ma titreġġax lura u lanqas ma jingħataw fehmiet
privati bil-miktub dwar xogħlijiet letterarji mibgħuta,
Lehen il-Malti hu l-ewwel nett ġurnal ta' l-istudenti
għalhekk il-kitba ta' dawu tieħu l-ewwel post.
Il-kitba ta' barranin li ma tlaħħaqx sa fejn jitlob
mingħajr ma tinagtJta l-ebda raġuni
n-kitba' la' nies mhux maghrufa jew
susa qabel tidher stampata.

ta' l-Universita u

il-ġurnal

imħarrġa biżżejjed

tithalla barra

tista' tkun mim-

Kittieba barranin m'għandħomx jibgħatu kitbu li tieħu iżjed minn tliet
faċċati.
Leħen

il-Malti jitlob kitba
u koltura.

li

ħaġa iżjed

jkun fiha xi

minn Malti safi--

sengħa

Meta kitba tidher fuq isem b'jeħor i·editur
tal-kittieb bl-iudirizz b'kollox.

għandu

jkun jaf isem sewwa

Lehen il-Malti jiżżi ħajr lill-hbieb kollha li jxerrduh fost dawk li għad ma
bdewx jaqrawh, l-aktar lil dawk li jgħinulla nkabbru l-ghadd ta'
l-imseħbin.

Ittri u kitba letterarja

għandhom jillbagħtu

:

EDITUR, LEHEN IL-MALTI (Ulliversita)
Empire Press, 266, Triq San Pawl,
Il-Belt.
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Tisħib

I
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00. kull sitt xhur ~
Is.
kull sena. §
Kopja waħda sold ~
Għal barra minn §
Malta id ...dOPPju.1
III . . UIlIl' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Għat-Tisħib U bejġħ

morru ġħand id-Ditta
A. C. AQUILINA 8- Co.
58D Triq Ir jai, Il-Belt.

