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Imfissrin minn P. P. Saydon

Ma jdumx ma jidħol għall-istampa l-għaxar wieħed fost ilKotba Mqaddsa maq)ubin bil-Malti mill-Prof. P. P. Saydon,
Iżda l-awtur jisgħob bih igħarrafli billi l-bejgħ ta' dawn il-kotba
hu żgħir ħafna sa jkollu jnaqqas il-go.add tal-kopji u hekk ilprezz jogħla. Min irid jixtrih, ja.go.ti ismu lis-Sur Salv Farrugia tal-Empire Press u jkollu l-ktieb b'l/3 jew l/u; min jixtrih
mUl-ħwienet iħallas 2/- jew 2/6.
KTIEB IL-ĠENESI, 1929, ma fadu·lx aktar minnu.
KTIEB L-EŻODU, 1930.
KTIEB IL-LEVITKU, 1\)30.
KTIEB IN-NUMRf, 1931.
KTIEB ID-DEWTERONO:\lJU, 193!.
TIFSIR IL-KLIEM, 1931.
KTIEB ĠOŻWE, 1931.
KTIEB L-IMĦA.LL}l-'IN U KTIEB RUT, 1932.
IL-KOTBA. TA' SA.MWEL, 1933.
IL-KOTBA. TAR-SLATEN, 1937.
IL-KOTBA TAL-PARA.LIPOMNI, joħroġ fil-bidu tas-sena 1939.

RIGALI SBIEH U R.HAS
Trid tagħti rigal sabiħ u rħis? Flok ma tonfoq ħafna flus
f'kaxxi ta' ħelu u ġugarelli ta' ebda fejda, ixtri ktieb bil-Malti.
Jekk inhu tifel tal·iskola agħtih il-Ward ta' Qari Malti.
Jekk inhi xbejba agħtiha Inez u Emilja.
Lil min iħobb l-istorja agħtih l-Istorja ta' Malta ta' Ġ. A.
Vassallo, Il-gżejjer .ta' Malta ta' Temi Zammit, l-Istorja ta'
Birkirkara, Raħal Gdid, Mosta, eċċ. ta' E. B. Vella.
Lil min iħobb jaqra rumanzi agħtih Taħt tliet Saltniet
ta' Ġ. Aquilina, Żmien l-lspanJoli ta' O. Galea, Censu Barbara
u Cejlu Tonna ta' Ġuże Muscat Azzopardi, Anġli tan-Niket
ta' Ġinu Muscat Azwpardi.
Lil min hu aktar 'i1 quddiem fil-Malti aġħtih il-Kotba Mqaddsa ta' P.P. Saydon, l-Oqbra ta' Dun Karm; Il-Fidwa tal-Bdiewa ta' A. Cremona.
U biex iżżewwqu l-għażla għandkom: Minn Xtut in-Nil;
imħabba; /l-ħajja
oħrajn.
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IL-POEZIJA SATIRIKA
FIL-LETTERATURA MALTIJA
Fil-faċċata letterarja tal-Berka tas·17 ta' Ottubru li għadda
Karm Vassallo kiteb: " ... jista' wieħed igħid li l·letteratura tagħna
hi sajma għal kollox mill-kitba satirika."
Imma jżid igħid:
" ... xi ħaġa żgħira satirika mxerrda 'I hawn u 'l hinn f'xi kotba
ġewwiena, li trid nemes biex issibha, naħsbu
għandna
wkoll." Sentejn qabel jien kont ktibt fil- Ward ta' Qari Malti
(l-ewwel ktieb, faċċ. VIII) li " m ill-poeżija satirika neqsin" B'dan
il·kliem jien ridt in fisser li l-poeżija satirika iinsab ukoll fil·
letteratura Maltija, iżda jew mhix maħduma bis-sengħa li
tagħtiha siwi letterarju u jedd li tidħol fil-kotba tat-tagħlim,
jew inkella mhix ta' għadd hekk kbir li tgħaqqad fergħa letterarja għaliha. U nwettaq kliemi b'eżempi.

n

Ma nsemmix dik iI-poeżija satirika li ftit snin ilu kienet
tidher aktarx kull ġimgħa fjl-gazetti politki. Għalkemm xi
drabi kienet turi xejra satirika sabina, il-ħajja tagħha kienet
twila daqs il-ħajja tal-gazetta ta' dak in-nhar. Titqatta' l-gazetta u tmut jj·poeżija. Imma rrid insemmi biss dik il-poeżija
li hi miġbura f'kotba li jista' jaqrahom kulħadd.
Mal-poeżija satirika ngħoddu Il-Mewt u x-Xħiħ u IlPinna u l-Klamar it-tnejn ta' Ġ. A. Vassallo u li huma miġju
bin f'Leħen il·Malti ta' Diċembru 1931 u ta' Ġunju 1932. L-ewwel waħda hi tiswita lix-xħaħ li tiġi l-mewt fuqhom għal għar
rieda. L-oħra hi tingiża iebsa lil ħafna kittieb a bla fejda li
aħjar qatt ma kitbu xejn u li muabba fihom il·klamar jisħet
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is-siegħa li ltaqa' ma' martu lU poeżijiet oħra ta' Ġ.
A. Vassallo, satiriki għal kollox, iħoss fihom ukoll is·sawt U
n-niggieża ta' min irid iwiddeb li
Xejra satirika tinħass ukoll f'xi
ta' Dun Ġ. farrugia miġburin Hż-żewġ kotba
(1
u Palm

u Rand (1925).

Satirika hi wkoll in-novella Stedina tas
Betta f'Lelien il-Malti ta' April 1934 u ta' Lulju·Awissu J 935, għalkemm
din hija proża u mflUx poeżija.
U jekk nibqgħu ngħarrxu akhr fil-kitba IV1altija nsibu xi
bċejjeċ oħra li jżidu J-ġemgħa Lil-kitba s:ltirikii.
Imma wisq
ma nsibux, glB.x ix-xejra satirika fil-kittieb .\\alti jew tieħu
tOn serju ż-żejjed ta' wieħed li
li jgh,dlem, jew tieĦu
ton ċajtier ta' min irid iharref li jdahħak. Imma fit·triq tannofs donnha ma tafx timxi, 11 gh,dheKk
neqsin minn dik
i1-għamla ta' poeżija li tniggeż, issawwat u tiJrob fil-waqt li bi
Haħllar.
Imma t·tingiż
kliem ħelu u melliesi donnha
u s-swat għandhom ikunu .;:;ħallġid, u mhux biex nikxfu għawar
għajrna, inxandruhom
u ngħajjruhom. I\J\in qara l-ktieb li
jismu II Qiorno tai-poeta
Parini jifhem x'irrid inghid.
n-poeta ried isawwat il-ħajja
ta' xi sinjuri kbar u għolja
ta' d&k iż-żmien u għalhekk jagħmel ta' bir-ruħu surmast li irid
jgħallem wieħed żagħżugħ minn dawn iI-kbarat kif għandu jgħix,
u jibda biex ighidlu li hu mhux
tan-nies l-onra u
għalhekk il-ħajja
ma
U bil-kliem tiegħu melliesi
kieku sawwat bi d-dieher
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IlAwtur

AQUILINA

r

"Taħt

Tliet Saltniet"

kelli tmintax-il sena meta l-isem ta'
ma
Kont bdejt naqra kitbitu
kienu jsemmuh bħala żagħżugħ
dak il-bniedem li ma kontx nafu,
Min kellu jgħidilna dak inirridu naħdmu flimkien, f'qasam wieħed,
li 11 ta2'ħ!la 11 li ħabbejna b'ruħna

għarrafni

AktMX
t

il-bniedem.
Minn dak in-nh;:;r
tlliiħ
il-bra!
nahshn aktar

ħabib

ta' Poeta Malti.

dan

bi 11rara li jasal il-ħin. Kien
li nkun nafu. Wara
h'idejn xulxin,
fija l-kobor ta' dak
sitt snin, sitt snin li ħadmu
ll: sinw aktar ħaġa waħda,
flimkien;

żgur

li ma
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kien hemmx tnejn oħra li qablu daqshekk f'fehmiethom. Sitt
snin, u kif għaddew mimlija ferħ u wara l-ferħ, bħalma
d-dlam wara d-dawl, għaddiet minn fuqna xi drabi l-id qerrieda
tan-niket u t.al-ġlied mill-egħdewwa.
Miniex bi ħsiebni niġbed fit-tul il-ħajja tal-Professur Aquilina. Anqas ma huwa ħsiebi nikteb fuq ċkunitu għalkemm
minn kull ma stqarrli hu nista' nikteb tgħidx kemm: naf li
hu safa ltim minn missieru meta kien għadu tifel ċkejken u
għex mill-ħniena u l-imħabba ta' qrabatu; naf li bħal tfal oħra
kien isarraf tiegħu; kien imqareb u kien jagħmel praspar
idaħħkuk. Kien għad bil-kemm xaqleb l-erbatax-il sena, u lħeġġa tal-kotba kienet diġa fih.
Mhux darba u tnejn għonos
u raqad fuq il-kitba ta' kittieba kbar barranin. U fih, sa minn
ċkunitu, kienet diġa bdiet tissawwar il-fidi tal-lsien Malti. IsSurmast li kellu fis-Siminarju ta' Għawdex kien igħidlu li
ħela ta' żmien il-qari bil-Malti, u li xogħlijiet bħal davi'k iħalli
hom Iil min ma għandux x'jagħmel.
Ma rridx nikteb dwar ħajtu mbiegħda, imma rrid nersaq
iżjed lejn żmienna, lejn dawn is-sitt sniu, mimlija bid-dawl
tas-sabiħ u mħallta bl-imqata tal-ħajja, li s'issa, jien u hu,
għaddejna flimkien, ħbieb fil-ħsieb, fir-ruħ, u sa fix-xejra ta'
kitbitna.
Meta fis-sena 1931, bit-tħabrik tat-tabib Rużar Briffa u
tat-tabib Ġuże Bonnici, dik il-ħabta studenti fl-Universita
tagħna, twaqqfet Għaqda tal-Malti, Aquilina kien minn ta'
l-ewwel li ndaħal biex igħin bil-kitba tiegħu, miżgħuda
ħsibijiet, u biex jitqabad kont,ra min, għodda qarrieqa talbarrani, kien irid ixejjen il-ħila u l-ġmiel kotran ta' lsienna.
Ismu deher ma' l-ewwel ħarġa ta' "Leħen il-Malti", ir-rivista
letterarja tal-Għaqda taħt artiklu 'Il-Għana f'Ħalq il-Malti'.
Il-għan tiegħu mill-ewwel kien li jagħti Iill-kittieba kbar ilġieħ li jistħoqqilhom.
Għalhekk rajna minnu xogħlijiet ta'
kritka letterarja dwar il-poeżiji ta' Ġuże Muscat-Azzopardi,
Dun Karm, u Ninu Oremona. B'hekk, kif ħaseb tajjeb hu,
kienet qed tidher mhux biss sengħethom, imma wkoll il-ġmiel
imżewwaq tal-Malti, is-safa tal-kelma, is-saħħa tal-ħsieb, il'ruħ tal-poeżija.
B!ġebla waħda kien qed jolqot żewġ għasafar.
Ixerred l-isem ta' l-ahjar kittieb a tagħna, u jqiegħed fuq pedistall għoli l-ilsien li ommu għallmitu, biex ninqdew bi frażi
ta' poeta mill-aktar magħruf, 'fl-iskola ta' ħoġorha'. Beda jikteb ukoll xi novelli, stil tiegħu, li f'uħud minnhom laqat fillaħam il-ħaj lil min ried igħajjeb ilsienna. 'Katrin x'taf bilLatin ?' tiġbor fiha kwadru ta' nuqqas ta' mistrieħ u ta' dwejjaq
kontra l-moviment li hawn li jwaqqgħu ġieħ il-Malti.
Meta t-tabib Rużar Briffa, u ftit xhur urajh it-tabib Bonnici,
telqu r-riedni tax-x.ogħol Lal-'Leħen' f'idejn ħaddieħor, f'idejn ilProfessor Saydon, Guże Aquilina ntafa' wkoll minbarra fil-kitba,
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fit-tmexxija tar-rivista. Hadem sħiħ, Ur l-ħidma tiegħu tat ilfrott bnin u mixtieq. F'idejh kien merħi x-xogħol li jaħdem
fuq il-kara.ttru taż-żgħażagħ u jdawwarhom għall-ħsieb tiegħu,
il-ħsieb waħdieni li ebda qawwa barranija ma tista' tegħlbu,
dak jiġifieri li jħajjarhom iħobbu kull ma hu Malti, u jiġbid
horn lejn l-egħġubijiet-I-art u l-ilsien--li jagħmlu n-nazzjon
Maltija. X'sata' jħassel minn din il-propaganda b'riżq il-Malti?
Sata' kieku ried laqa' l-ħafna wegħdi sbieħ li kienu jagħmlulu
nies ta' min joqgħod fuqhom, u jħohb ilsna oħra. Imma hu,
żagħżugħ b'moħħ imdawwal, b'ħila intellettwali ogħla minn
taż-żgħażagħ l-oħra, ried jimxi fit-triq li kienet turih l-imħabba
ta' qalbu. U rebaħ.
"Aquilina, kiteb il-Professur Saydon, ħabb il-Malti mhux
biex jimxi mal~mewġa, iżda biex jisma' minn ruħu, ħabb ilMalti mhux għax hekk kien jaqbel, aktar kien jaqbillu li ma
jħobbx il-Malti, ħabb il-Malti mhux għax rah sabiħ, imgħolli
fuq pedistalli tad-deheb, imma kien hu li ħadem biex il-Mlllti
jitqiegħed fil-għoli fil-ġieħ li ħaqqu."
Minn fil-għodu sa fil-għaxija qajla kien isib ħin wieħed mistrieħ, jaqra, jikteb, jgħallem n jitgħallem. Mal-fergħa tal-Malti
hu kellu fergħa oħra ta' l-Ingliż: inħatar Viċi-President u
Editur tal-.! ournal malli twaqqfet, bejn l-istudenti ta' l-Universita, 'The Malta University Litera1'y Society'. F'kull ħarġa tal.!ournal kien jidher għadd sabiħ ta' poeżiji minn tiegħu,
uħud minnhom in qalbu bil-Malti, oħrajn niżlet fuqhom għajn
ta' tifħir minn kittieba tajba Ingliżi. Ma' tul seba' snin kiteb
bI-Ingliż madwar il-160 poeżija. O. Fogarty, Professur tal-Letteratura Ingliża u ta' l-Istorja :fl-Universita Rjali tagħna, meta
ġie biex jikteb fuqu ma sabx ħlief xi .ifaħħar: "He is most
efficient, painst(Lking and reliable. He possesses a capacity for
hard work and for getting to the depths of a subject. He has a·
gift for poetry that is decidedly original and of a high order."
Imma l-ħidma tiegħu ma tieqafx hawn_ Hu dejjem xtaq u
ried li dak li tfantsu jagħmlu ta' qablu, imidd għonqu għalih
jekk jista' jkun hu. U b'dan il-ħsieb, :flimkien mal-Professur
Saydon, intafa' għax-xogħol ta' l-ewwel antoloġija bil-Malti.
Dawk biss li sahru jistudjaw biex jiksbu professjoni, jafu x'jiġifieri, flimkien ma' l-istudji, tintafa' għal xogħol ieħor barrani.
Kif sata' jsib ħin? Kif sata' jarfa' ħsiebu fuq xogħlijiet twal
li jitolbu ħin, ħeġġa, u kunċentrazzjoni? Dan li għalija, għal
kemm nista' ngħid ħadd iżjed minni ma kellu x'jaqsam miegħu,
dan li għalija baqa' bħal mistur fid-dlam.
Biss ingħid li
ħiltu ma tibża' minn xejn: għalihll-aħjar meta jiġi wiċċ-imb
wi6ċ mat-tfixkil u ma' ħidma tqila. Mhux għaġeb, mela, li
hu witta t-triq fejn ħaddieħor, li ma kien xejn'nieqes minn
moħħu u li k:ellu ħinu tiegħu, baża' li jirfes.
F'din l-antoloġija
dehru, bħal ftit kwiekAb żgħar li tgħoddhom fuq 8ubgħajk,
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l-aħjar poeti żgħażagħ.
setgħet tixxerred
ħdejn il-kitba qawwija t~Jl-kitti('bn xj
kien mar-ruħ ta' dawk li huma jżollllli1l
razzjoni tagħhom?

akbar

IR-RUMANZ

"TAĦT

TLIET

flim-

L
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U issa niġu għ:tr-rumanz "Tallt 'rliet Ha!Lnipt", rebbieħ ta'
l-ewwel premju fl-ewwel konkors imniedi ili-Gvem fis-sena
kif:\
dan il1935. Ħadd daqsi ma jista' j
ktieb. Qabad jiktbu meta J-eżalll ij iet ta' l-n 1lllar tas-sena kin Hlu wara l-bieb; irid jistudja .!!;ħax 1-('ż,l
li jrid
jikteb rumanz, u żmien x'jitlef lila
xhur ollra
u jagħlaq. Is-sajf kien diehel
ieln. r-l'I111lnll7.
fl-ewwel kapitli. B'xorti tajha mi
ijjc'l
u issa rna
kerlux x'jagħmel ħlief iqatta' t-tliet xhur
11 jġih
min jaħseb, jikteb 11 jagħnet
i kellu jkun
l-ewwel biċċa xogħol fit-tul,
fdaru ġo
Għawdex, bgħid minn kulhadd.
Xhll
meta tkun medhi fuq xogħol twil n li liiereġ minn: rufiek.
Iwm jgfladdu bhal
leħħa ta' berqa.
l\Ieta raġa' Junl :\1,,1: fl n
ir-rumanz, madwar 500 paġna, ma kieu
ftit ieħor u jirfdll b'xi ħsebijiet.
qrajtu mill-bidu sa l-aħħar. Il-lisieh li
dak in-nhar,
l-ewwel darba li qrajtu, għadni nŻOlJJmll sn issrt wara li
da minn taħt għajllejja tliet darbiet:
k il'-ruflJanz
ħdejn l-ogħla jekk mhux l-ognla li
la' mħahha
-~ "Taħt Tliet Saltniet" fih
~fi
h; tolqot
romantika tagħlima meħtieġa li tinż0]
b'saħħa u tidrob lill-għani; u
ir itte!l gun lwrir<\ 'I fuq tissellum tal-ħajja. Il-gnani gnandu
żpiied biex jim.la
n-nieqes tal-fqir. Hekk kieku
rabta ta' fehmiet li jaqblu 11 .i
iebsa tassew li kulħadd jasal sa fej n wasul
tru ewlieni tal-ktieb: jitlaq kollox,
u tit i, jit
ħajja soċjali, jarfa' fuq spallejh
leh
ħa, l-imsawta, il-maħqura, il-foqra, il-ħadd
imma
ħadd ma jasal biex jitla' g!lal haddiehor il-lelc::lin tal
tal-ħajja, għall-inqas imejln rashow Q"fial dak id-da\yj li
il-Vanġelu ta' Kristu: itma' 'I min
għera.

X'jagħmel lil dan ir-rnmanz rumanz kbir? L-ewwel 11
fost kGllox L-oriġinalita tas-suġġett, ħsieb
imlisser hla
tiġbid, li ma jinżelx sa fejn tinżel
bIR
kultura. Minħabba f'hekk hu trt' interess
LI jolqot,
għax sabiħ, lil kull min għandu moħħ biex
li qalb ħani-

119
na li

tħohb.
mill-aħjhr: sabiħa dik
l-imħabba
du, l-oħra ħaddiema
żifna tal-mewt; n tħossha
s-saħta tax-Xiħa ta' Wied

mkejjen u ta' nies huma
il-għeneb; ħelwa mfissra
għandu ġid sa jesa ġilż-żifna ta' l-Ispanjola, iż
u t\verwrek f'daqqa waħda
lir-raġel tal-midħna li qatel
marradi, ibleh, bla saħħa.
ta' Aquilina huma wkoll
u wiesa', kaI'Rttri maqlugħa.
Aquilina għex :fost ilħalli biha, biex ingħid

lil binha, l-iben
li
Minbarra
il-merti
stil għoii, kelma
Hu jaf inaqqax fil-karattri
poplu n mill-poplu lift
hekk, 'jitma' 'ħsebij
Sewwa qallu Laurent
i giovani il piil abile a
dei grandi lavori in Maltese
degni di iml)Ol'si alTo stranieTo.-Inti fost iż-żgħażagħ l-aktar
wieħed ta' hila hiex
kbar bil-Malti li jistħoq
qilhom
Imma dawn ir-rebħiet ma kenux biżżejjed għal Aquilina.
Rebħa oħra, akbar u aħjar, n li fetliitlu
ieħor sabiħ minn
ħajtu, kienet qed tistennieh.
uilina s-sena l-oħra ngħażel
bħala Professur ta' l-I1sna
fl-Universita tagħna. Dan
ġid għalih 11
li
ma' fehmtu: għalina għax b'riżqu
jikber l-Ilsien lVlalti li hu Hanin,
il-ħila, u l-imħabba
tagħna, ħajjitna nfisha.
ĠUŻE OHETCUTI

LILL ... MEWT
Rajtek darba, ja
taħsad bla ndiema
J;..-hena ta' dar:
qajJa qajla,
Go kamra kollha
qisha xammiema,
U tbus il-moħħ żagħżugħ ta' waħda tfajla.
Darb'oħra
Xħin lill-missier

tagħmel sitt iltiema,
wassalt sa ħdan ta' qabar,
U barra li qredtilhom dik is-sliema,
Int tfajt lil dR\\'k l-imsejkna fl-akbar faqar.

Kerha tassew
Iżżieg!lel

u·

U lilu
Lejlet il-ferħ

ilmaħtek

lejla waħda
fuq l·iskrivanija,
ta' kull ġieh iċ-ċaħda.
n l-ħlas ta' mitt tbatija.

'Ma qatt ma rajtek. ikrah daqs kemm
Fuq qalb li fiha satret il-mibegħda.

qiegħda

ĠORĠ PISANI
Għawdex
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KELB IS-SMEWWIET
Maqluba

mill-Ingliż

ta' Francis Thompson "The Hound of
Heaven."

ħrabtu tul l-iljieli, tul il-jiem;
ħrabtu ġod-dlamiji~t tas-snin ta' hajti;
jien ħrabtu ġot-triqat imħabbla
ta' ħsebijieti:
fi ċpar id-dmugħ inħbejt,
u taħt id-daħk li stajt insih fi trieqti.

Jien

Ġrejt fl-għoli ta' xewqati
il-ġwiena.ħ imżewqa h'kull lewn;
inxħett
ġor-rdumijiet waħxija, mudlamin
biex naħrab minnhom dawk ir-Riġlejn
li hla heda ħassejthom jiġru wrajja.

fuq

u ntfajt,

Iżda b'ġiri .bla għaġla,
b'mixja bI-ebda tfixkil,
meqjusa,
hi l- ħrara tal-k buri.i a,
għadhom warajja, u Leħen jidwi fll(lhom,
aktar imħarrar minnhom,
"Kull ħaġa tiċħdek la q~d tiċħad Lili".

Waqaf t nittallab, bħal maħrub, nixxabbat
mat-twieqi mżewwqa hi ħneniet, tħammirhom,
u bit-tjubija 'mdellijin ta' qlubhom,
(għax ta' Min ġera wrajja għalkemm għaraf t
l-imħabba ħierqa, bżajt li jekk fi ħdann
nitlaq ruħi, minn kollox kont niċċaħħad).
'Mma jekk xi twejqa żgħira nfethet beraħ,
fewġiet ġirjietu dlonk sabbtitha '1 ġewwa.
M'għarafx il-Biża' jaħrab daqs kemm issns l-Imħabba.
Hrabt Ihemm minn xfar id-dinja
u tal-kwiekeb intfajt fuq il-bibien
tad-deheb; ħabbat biI-ħerqa, ġagħaItha tidwi l-ghajta
għall-kenn fuq ħabbatiethom.
Dħalt u qanqalt, qajjimt ħlewwiet leħinhom
l-ilmijiet imnaghsa ta' qaliet il-qamar,
għidtilha 'l-għodwa: Isa-'l-lejl: Malajr I
bin-nwar kaħlani għattini,
aħbini minn Imħabba hekk qawwija!
L-istar tiegħek ħafif dawwarli miegħi
ħalli ma jilmaħnix.
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Nbixt kull qaddej tiegħu,
fsedqhom, fil-ħel'qa ta' mħabbithom,
f'qawwiet eminhom lejh, dawn qarrqu bija.
Jien tlabt il-ħeffa lil kull min hu ħal1f,
tqabbadt max-xuxa tvenven tal-il'jieħ.
Iżda sew jekk dawna siekta
qasmu witgħat. in-nir;
sew, jekk mil'-ragħad misjuqa,
dwew b'mirkbu 'l-fi.rxa tas-smewwiet 1il-ħal'ba
tagħhom, bix-xuxa tal-beraq tittajjar
mad war riġlejhom ħfief:m'għarafx il-Biża' jaħrab daqs kemm issus l-Imħabba.
Iżda b'ġiri bla għaġla
b'mixja bI-ebda tfixkil,
meqjusa,
bil-ħrara tal-kburija,
Riġlejh baqgħu jinstemgħu jiġru wrajja;
u Leħen jidwi fuqhom
"Xejn ma jkenn lilek, la ma tridx tkenn Lili".
iżda

F'wiċċ żagħżugħ jew xebba
ma fittixt iżjed dak li ntlift warajh,
iżda fl-gliajnejll ċkejkna tat-tfal żgħar
nilmaħ xi ħaġa li tweġiblli, dawn
għall-anqas nista' ngħid li huma għalija!
Dort lejhom b'ħarsti mxennqa,
'mma kif għajnejhom sbieħu f'daqqa
jilmgħu bil-ftull ta' tweġibithom, minni
ħatafhom l-anġll1 tagħhom minn xl1xithom.
"Intom mela", għidt jien, "intom,
Ejjew intom,
ulied l-oħra tan-Natura,
aqsmu miegħi
il-ħbiberija safja tagħkom; magħkom
ħalluni nitbewwes:

ngħannaqhom brż-żegħil,
nixxiegħel

mad-dafriet imferrxa ta' l-Omm

tagħna;

nitgħaxxa
fil-ħlewwiet tal-ikliet tagħha,
fid-djar tagħha mibnija bl-irieħ
tas-smewwiet taħt l-għata ikħal

inxarrab xofftejja,
bis-safa' ta' mġebitkom,
minn kus bi qtar ileqq minn
U sar hekk:

dmugħ

il-jum."
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,Jiella tassew sirf
ftaħt il-bihien

waħda magħhom-

tnn-N<nura.
l-iċken

.tifsira

sirt naf
l-isliah
mill-intir
ma jihda w
twelidt li mitt: kull dell la' hella

iet
fħarsiet

il-ghodwn.

Ma' kull s(·mJa sselJhnli1
slllewwieL li
bkejm! flim"".",
11

11

!nikkitt;

l-hlewwa tnr!-dm

bJ-imrar inkisret la'
mal-hmnra lat-tal1bit
ta' qnlb inżuJ ix-xemx
.ii(~n cprħedt oalhi
biex
n ma'
Iżda

dan
lila
11

hu

jien;
hu t-taħrik,

jitkellem his-skiet.
In-Natura, omm
ma tista' b'xejn ittaffi n-nixfa tiegħi;
tneħħi, jekk trid,
jekk trid
tnehhi dik
tas-sema
turini l-ħlevywa u l-hem1H ta' ħdan ha :
bil-barka t.a' ħlewwiet ħalihha
ma ttafl'a
ta' halqi.
Riesaq, riesaq dejjem fuqi
h'mixja bI-ebda t·fixkil
meqjusa,
hil-ħrara tal-kburija;
u qabel ir-Riġlejn
ġej Leħen iħfef fnqi:
"Xejn ma jhennik, la ma tridx thenni Lili".
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Illdendla

u

llajjti,

snini-il-fdal

hemm

b1ial

n

dan
mfll-hiki
Mhix aktar mela m1iabbtek
111il1n nitfa ħaxixa I 11axixa
li għalkemm hil-mml li trl11 jithielx tissebbaħ
ma tkahbarx diniI wardietha?
Bilfors
bilfors, 0 Pittur
bla
bilfors li '1 ħntha trid
falima
qabel ma t1iażżeż hi ha ?
in-nida ta'
hekk

imqattar
tul
Dan issa? kif se' jknn
il-bieba hekka
Qed nilmaħ xi ħiel
moħhi

l-qoxra ?
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Iżda mhnx hekk malajr
li ma għaraftllx lil dak li daqq il-qam
imkeften fi star aħmar, rasu mdawwra
biċ-ċipress; ismu nafu, w nafu tajjeb
il-kliem imwassal fuq id-daqq tal-qarn.
Kemm jekk il-qalb, kemm jekk ħajjiet il-hniedem
inti tiġbor f'ħażnietek,
bil-fors li l-benna tagħhom
l-egħlieqi tiegħek jeħduha mill-mewt?
jinstemgħu
il-ħsejjes tal-ġiri wrajja;
fuqi l-leħen bħal ħalla ta' baħar:
"Hi mela artek hekk imħarrbta, mkissra
biċċa biċċa?
Kollox jaħarbek, int li taħrab Minni!
Int li bil-kemm għandek ix-xebħ ta' hniedem,
li ħasra ġġih lil min iħares lejk,
m'ngħajr ebda ħila w siwi,

Issa fil-qrib

kif qatt xi ħadd jista' jurik imħabbtu?
La ħadd ħliefi ma jkabbar liċ-ċkejknin,
11 mħabbiet il-bnedmin titlob x'jistħoqqha,
x'tista' int tistħoqq, (Hu qal)
fost ir-rimi int l-aktar mormi?
Ma tafx, jaħasnl, x'imħabba .iistħoqqlok!
issib xi ħadd li jħobbok, rimi bħalek,
ħlief Lili, Lili biss?
Kull ma ħadtlek ħadthulek
mhux biex innikktek
iżda biss biex int tfittxu fil-ħdan Tiegħi.
Kull ma, ta' tfal li int, taħseb li tlift,
erfajthulek id-dar:
Qum, ħu idi w immorru!"

Jieqfu ħdejja r-Riġlejn :
minn l-aħħar huma dlamij ieti
id-dell ta' l-id li newwel Hu b'żegħil?
"Jien, Jiena Hu, .ia l-akbar fost il-boloh,
l-akbar fost l-gnomja, l-akbar fost i1-ġwejjda,
.Jiena dak li int qed tfittex!
Twarrab l-Imħabba, meta twarrab Lili".
fl-aħħar

ED.OOLEIRO
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DIN IL-M AJJA
GNOTHI SEAVTON

(l)

(L-Oraklu ta' Delfu)

Konna trabi ningħu :fil-benniena; sirna tfal nilagħbu :filħarat; tbiddilna f'żgħażagħ nitgħallmu l-iskola; u issa sfajna
rġiel, naħdmu fnq ix-xogħol.
Ftit ieħor u nsibu ruħna xjuħ,
ingemgmu f'xi rokna. Konna trabi smien u raqqada; sirna
tfal qawwijin u ġellieda; tbiddilna f'żgħażagħ ħfief u nebbiexa,
u issa sfajna rġiel, imgħaddma u ħaddiema; ftit ieħor u nsibu
ruħna xjuħ, imkemmxa u lablaba.
X'ħaġa hi din il-ħajja!
Kull ħaj sejjer dejjem jitbiddel.
Jitbiddel kull ħin; jitbiddel kull waqt; imma le jintebaħ b'ti bdilu għajr wara li jkun għadda ż-żmien.
Imma bin adam-u naħseb kull ħaj-m'hux fil-ġisem biss
jitbiddel. Jitbiddel ukoll :fil-fehmiet. ll-fehma ta' dak li jkun
m'hix għajr titbiddel. Titbiddel mat-tiġrib tal-ħsus (2) lijidħlu
:fiha minn barra. Nitwieldu bla fehma; nibde'w nifhmu hekda
kif nibdew inħossu. Aktar ma nikbru, aktar inġarrbu, u aktar
ma nġarrbu, aktar fehmitna tissaffa, titbiddel u tikber magħna.
Kull nies-kont sa ngħid kull ħaj, imma jgħidu li l-ħajjin
behmija ma jaħsbux-malli jibda jħoss jibda jaħseb; u malli
jibda jaħseb isib quddiemu tliet misqliet (3) h:emmija: Minn
fejn ġejt? Fejn jien? 11 fejn sejjer? U jgħaddi ħajtu
jaħseb u jfittex u jara jistax isib ħall għal dawn it-tliet għaq
diet qawwija.
L-aktar hemmija fost it-tlieta, jekk ikolli ngħid, hi l-misqla ta' Fejn jien? jew il-misqla tal-ħajja. L-aktar hemmija
għax ninsabu fiha mhux ġejna minnha, jew irridu mmorru
lejha. Li għadda, għadda; u li ġej għadu ma hux. L-aktar li
jhimm lil ħaj, dak li jinsab fih issa.
Xinhi din il-ħajja? Xinhi din il-metamorfosi dejjiema?
Hi ħaġa tajba jew ħażina? Jaqbillu 'l dak li jkun li jiġi filħajja jew ma jaqbillux?
Irrid ingħid hawnhekk kif naħsihha jiena; kif in wieġeb lili
n-nifsi għal din il-mistoqsija għazzieha.; kif issawret il-fehma
tiegħi fuq it-tiġrib ta' ma' tul ħajti; bla ma nindaħal f'dak li
jgħidu l-oħrajn.
:I:

:I:

:I:

ll-ħajja!
ll-tiġrib rnagħġub u rnikl'uh tal-ħames ħsus barranija, u l-fucus jew milqgħa tagħhom, il-ħsieb ġe\'.nvieni.
Fejn aħna? nsaqsi mill-ġdid; xinhi l-ħajja? Ġid jew deni?
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Ġid

dak kollu
fiha l-aktar hena hija
deni.

F'torbijitna
aktar fiha hena
u għal kull ma
jitmagħna, min j
[}
u meta
negħjew, min
nibde\y n
11 jibda
jintalab minn<t li nat1sbu
Tasn:1 saħansitra h'inkejja fina,
hemm il-fehma
tibda tilbid, . 11
id tal-llajja jieħu
bixra oħra,
li jidrli li
Mela
hix
kif tidher
f'biclli tha,

Kull ħaj
Wi2l'll
fi
u l-mihgħeda. 11\ohl, lilu
-nif;';11 1'11
kemlll jiswidu la'
1 ' helll!l!.
kemm-il-darba j
I'al'oija--I-a;nar llWl'il fia

la' l-imħabba

li g'~laj IY sn
JJ

ia,

lila tah

taħbj

ġibdietha-t issnhħf\

iżeffhilw l!

j dallllak
ha, imnar biex
tifhimx li

\';eġġagn

ieda hb
habba lil!·jieIHl ghal
r gnal Will'lJ il·hetlllll. li-hajja
wieħed,

l1dl'lli ta' kull

1f-

GtialiE'x
tiegħu?

eghmilek.
ma
1ll8wwieti
Daqqa
daqqa 11Iaglil u b.
ta' jeddijiutek.
ta' dmirijietu,
sallansi tra,
Ohalhekk,
henll,anqas ma
oxillazzj onij i eL
ġlieda.

qa gna!lJlen u
k ish II Ż-2Uliell

mdd

11 L-lemin
ġlieda,

u

111
!

l

Kni

-deni,

1!1'11}

k k f

mhix kollha
Hi
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adam ħaġa wara
il-qawmien u

il-ħmum

it-telfiet u

*

*

u l-hena

*

.;
Jaqbillu '1 bin adam JIgI
Jekk dak li jkun jitwieled
gl1addi ħajtu sa tmiemha waqgħa wara
\yara telfa, ilhemm jibqa' jħossu sal-aħħar
ma taqbillnx.
Jekk dak li jkun jitlY~eled
jgHaddi hajtu
qawma ,,'ara qawma u rebl1a warn
jibqa' jħossu
sal-aħħar, ghalhekk il-ħajja
imma mill jitwieled filgħana, u jgħaddi hajtu sal-aħ1ial'
l-ħajr tal-għana
u ma jibqax il10ss il-hena
il-ħajja għalih
tixrak u tifraq; la
bill u II
Min jitwieled
fil-faqar u jgħaddi ħajtu
, jidra X-XHrr tal-faqar, u ma
jibqax iħoss in-niket
GHalhekk il
ghalih ukoll
tixrak u tifraq; u la
li la ma
ux. Ghani dejjem
xorta walida.
u fqir dejjem, f'dak li

Fqir rahli li clebah
li stiedeu
jithenna daqs għani
tajfa ta' kbarat. F'q
jistagħġeb u jsib xi jgHid lil
wieħed gl1ani li żar Pariġi u Huma. u
Glialiex il-ħajja mdaqqsa;
hux fil-kotra tal-miel, imma
Imbaghad hemm ħaġa oħra.
Hemm wara kollox
bħar-rummiena
jew l-olira tal-ħajja,

llażill

iehor.

lil qrabatu,
sultalli n stieden
ta' darha f'sena,
durn, daqs
żmien is-sajf.
Gllax i l-liena ma

Hemm toqqtUa ohra li
01 min-naħa l-waħda
Din it-toqqala
Dik li jgħidulha

hi tmiem il-ħajja. Il-waqfa
l-mewt.
ll-mewt! L-inHur ta' min hu
u l-tdewwa ta' mill hu
llieket. Semmi l-mewt
tara wiċċu
qarras hl-imkejja. SerlHl1ilw
li tara
wiċċu jixgliel bit-tama.
tasal fi
tmiemha, qiesha qatt ma kienet.
sittin jew
sebgħin sena u mmutu
żmien
did-darba
li ġejna fid-dinja, ħadd miuna
darba oħra.
tfaġar Qim u l-Imnajdra,
xi hamest
elef sena ilu. Uadd minn
ma qam
mill-imwi(~t, wara dawn is-snin
u anqas
li aħna
fid-dinja l-lum ma kOllHa
olira ma'
dan iżżmien kollu. ln-n ies
kienu
xi
elf sena ilu. Hadd minnhom
ma qam mill-mewt ma'
tul Jan iż-żmien kollu. All<
li llillsa]Hl lid-dinja iSHu
ma niftukru li qatt konna
ma' tul dawn is-snin kollha.
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Xinhi l-ħajja ta' bin adam fejn erbgħin elf sena? Xinhuma ħamsin sena? Xiuhuma sittin? Xinhuma mija?
U ftit hawn nies li jwasslu mija.
Mela l-ħajja ħaġa żgħira wisq biex wieħed iħabbel moħħu
fuqha. Żmien qasir wisq igħaddi bin adam fid-dinja. Il-ħajja
qiesha żiġġa ta' ħuta minn wiċċ l-ilma: titla' mill-baħar, togħla
ftit u tarġa' togħdos fil-baħar. Hekk bin adam. Għal żmien
bla tarf ma kien xejn, għal żmien qasir kien xi ħaġa, għal
żmien bla tarf inqas ma jkun xejn aktar. Trab .kont-sirt laħam
--;-tra b issir (4).
Jiena u ngħid dan, niftakar xi smajt darba l-qassisin jaqraw ġewwa knisja: qatgħa mill-kitba ta' Pawlu trrarxi lil Insara ta' żmienu. Il-kliem baqa' mitbugħ f'moħħi, u
drabi niftakar fih, u nl]arru lili n-nifsi, biex inġedded għafjietu
fija. "Waħda ngħidilkom, ja aħwa," kiteb Pawlu, "żmien ilbaqgħa qasir. U dawk li bkew qieshom ma bkewx, u dawk li
thennew, qieshom ma thennewx: min xtara qiesu ma kisibx,
u min inqeda bil-għomor, qiesu ma nqediex bih. Għax tgħaJdi
malajr il-wirja ta' did-dinja." (5)
Pawlu, b'dawn l-erba' kelmiet, ta' raġel imġarrab li kien
ġibed xbieha safja tal-ħajja .. ll-ħajja nfisha sejħilha wirja,
kif kieku wielied il-lum jgħidilha knmmiedja, jew logħba, għal
mogħdija tnż-żmien.

*

*

*

Għid I. fil-bidu li f'dil-ki tba l'idt in Hssel' kif in wieġeb lili
n-nifsi għal mistoqsija ta' "Fejn jiena?" li kull ħadd isaqsi
lilu n-nifsu, għad li mhux kulħadd iweġeb xorta waħda.
Weġibt li d-dinja ġlieda, sibi, taqbida, bħalma miktub
fi ktieb Għajjub: "Jewilla m'humiex sihi n-nies fuq l-art?" (6).
U li dak li jkun ma għandnx jinkedd għas-sehem ħażin jew
tajjeb li messu HI-ħajja, gllHx hieni jew niek~t, żmienu qasir,
u ta' darba. ll-ħajja wirja, logħhn, kummiedja, bħal ma kiteb
Pawlu t-Tarxi: "Tgħaddi malajr il~wirja ta' did-dinja."

L.

OUTAJAR.

1. Agtu'af lilek il1-nifsck.
2. Impl'essjonijiet tas-scnsi.
3. Problemi.
4. IUieh in-Nisel IV, 1!l.
5. Hoc autem dko fratl'es, tempus hreve I'cliquul1l <,st, et flenles [amquaIll non t1elltes sint, gaudentes [amqllam non galldelltes, e mentes tamquam
non possidentes, el utenles mundo hoc tamqllam nOll utenles. Pl'aelel'iit enim
figul'a mundi hlljUS. (Kitha lin-nies la' I\orilltu I \'11, :'!\J-31).
(I. Ha la zaba li anilx gtwla ercz'! (Klieb Għajjllh, VII, 1.)

cCehen il-)Ylalti (Universita)
KTEJJEB TA' KULL XAHAR --

aĦAT~TAaĦLIM

TISHIB XELIN FIS-SENA JEW Id. IL-GHADD
GHAND AQUILINA TA' TRIQ IRJALI
ILAĦĦAQ

IT-TIXRID TA' MADWAR ELF

JIDHOL FID-DJAR TAL-KBAR U Z-ZGHAR
KONDIZZJONIJIET
Kull

imsieħeb
imħallas,

li ma jgedded x it-tisħib sa wara għadd li jkun wasallu mhux
ismu jitħassar mill-kotba tagħna,

Kull kitba li tinbaglat ma titreggax lura u lanqas ma jingħataw fehmiet
privati bil-miktub dwar xogħlijiet letterarji mibgbuta.
Leħen i1-,~alti hu l-ewwel nett gurnal
għalhe!<k

il-kitba ta' dawn

tieħu

ta' I·istudenti
l-ewwel post.

ta' l-Universita u

Il-kitba ta' barranin li ma tlaħħaqx sa fejn jitlob il-gurnal titħaUa barra
mingħajr ma tinagħta l-ebda raġuni
Il-kitba la' nies mhux magħrufa jew imħarrga biżżejjed tista' tkun mimsusa qabel tidher stampata.
Kittieba barranin m' għandhomx jibgħatu kitba li ,tieħu iżjed minn tliet
faċċati.

Lehen il-Malti jitlob kitba
sengha u koltura.

li

jkun fiha xi

ħaġa

izjed minn Malti safi-

Meta kitba tidher fuq isem b'ieħor t-editur għandu jkun jaf isem sewwa
tal-kittieb bi-indirizz b'kollox.
Leħen

il-Malti jiW ħajr IlU-ħbieb kollha li jxerrduh fost dawk li għad ma
bdewx jaqrawh, l-aktar lil dawk li jgħinuna nkabbru l-għadd ta'

l-imseħbin.

Ittri u kitba letterarja

għandhom jinbagħtu

:

EDITUR, LEHEN IL-MALTI (Universita)
Empire Press, 266, Triq San Pawl,

Il-Belt,

~

. Dalwaqt

joħroġ

ir-rumanz:

LELI TA' ĦAŻ·ŻGĦIR
TA'
Ġużt

It-Tielet

.

wieħed

ELLUL

milI-

GABRA TA' KITBA MALTIJA
MAĦRUĠA

MIT-TABIB ĠUŻE BONNICI

I . . . . . . IIIl . . . . . . . . . . III I1 . . . . . . II .. IIII'§

Tisħib

I

.II .. IIIIIIII.... I ...IIII.... I .....IIII.. ~

6d. kull sitt xhur §
ts.
kull seua. §
Kopja waħda sold §
Għal barra miun §

.==~~. .~~.:~~~~.=..1
Għat-Tisħib U bejgħ

morru

għand

A. C. AQUILINA 8- CO.
58D Triq Irjali, Il-Belt.

id-Ditta

