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Maltin mill-Eġittu jżuru Malta 

GiiaJd ta' Maltin mill-Eġittu, taħt il-ħarsien tas-Sur 
Ivo Muscat Azzopardi u s-Sur Toni Sajd, ħbieb kittieba 
tagħna, waslu wasla sa Malta. Kif stqarru magħna, Malta 
għoġbithom sħiħ, u sena oħra biħsiebhom jerġgt1Ll .jiġu 

iżjed kotrana biex iqattgħu jiem aktar ta' btala. Malta 
għoġbithom. għax hi art twelidhom, hi l-art ta' nieshom, u 
għax fiha Sabu qlub, imħeġġa minn demm Malti safi, li 
laqgħuhom b'imħabba. 

Fit-y> ta' Awissu li għadda s-Sinjuri Ivo Muscat 
Azzopardi u Toni Sajd stiednu lill-aħjar kittieba tal-Malti 
għal Te l1-0sbonze Hotel. U biex trodd. din l-istedina, il
Għaqda tal-Kittieba tal-Malti għamlet f'San Pawl il-Baħar, 
fil-4 ta' Settembru, Vermout!t dlIonnenr b'ġieħhom. 

Ħadna tassew pjaċir naraw lill-kittieba tagħna, xjuħ LI 

żgħażagħ, miġburin flimkien: familja waħda. 

~ewwa jgħidu, l-ilsien iżomm ra'Jta sħiħa bejn aħwa 
LI aħwa. L-ilsien Malti żammna magħqudin f'għaqda li 
ebda saħħa barranija ma tista' tifridha-!ilna li għexna 
u kbirna ġo Malta ma' ħutna li trabbew imbiegħda. Aħna 
ma aħna mifrudin qatt. 11 baħar ma jifredx meta hemm 
il-kelma maltija li tgħaqqad u l-fehma sħiha u waħda li 
l-Ilsien Malti II ebda lsien ieħor barrani-hu lsienna, hu 
ħajjitna. 

Lil Malta Tiegħi 

F'moħħi jżiġġ dawlek, dawl mingħajr għabex, 
Qalbi hi mfawwra l/ħeġġa għalik, 
Nifsi tgħaxxaqli fwieħet warditek, 
Għajnejja jsammar dak ġmiel ħaddejk. 



Kemm int sabiħa, Gżiret twelidi, 
Kemm, għad li ċkejkn::J, tisboq kull art; 
Għal qlub li jħobbu int bħala vleġġa, 
L-imħuħ isibu fik għajn ta' dawl. 

Jekk lejk inħares f'għodwa sajfija, 
Qisek sultana f'mantar ta' sebn; 
Jekk madwar trufek jiġru għajnejj a, 
Nilmħek għarusa mbewwsa mill-mewġ. 

Kemm issaħħarni kif lilek nara! 
Torri tas-saħħa b'rasu fis-sħab; 
Bis-swar qawwija bħal żewġt iġwienaħ 
Donnok ħamiema ser fl-għoli ttir. 

Rai.żant għal dejjem, Tfajla, n-nofs Qamar, 
Għajjebt minu wiċċua l-ġarab li l-ħarb, 
Ismek itgħolla, kull ġens żied faħħrek, 
Kullħadd bil-għira jridek għalih. 

Jekk mill-mewġ ikħal tal-baħar safi 
Ifeġġ fix-xefaq daqsxejll t'għasfur, 
Fuq l-ilma jidwi, x'ferħ! ec1ak ismek: 
"Ja Malta, Malta!" tal-baħri s-sliem. 

Jien ukoll, mela, lilek insellem, 
U utik minn qalbi ġieħ li tifħir: 
Int ġawhra bajda mkebba ġol-ikħal, 
Int warda ħamra tblanzan fi ġnien. 

Iżda biex silsla mill-isbaħ ninseġ, 
Kliem ieħor jiena nfassal ma nafx, 
Hlief li nsejjaħlek: Bejtet twelidi, 
Dik ommi l-ħelwa mnejn ħadt l-għajxien. 

Ja :Malta tiegħi, kemm int sabiħa! 
Ismek imdieheb f'sidri minqux. 
Ja Malta tiegħi, kemm inti ħelwa! 
Fuq fommi ismek għasel midluk. 

Tul ħajti l-ġierja l'hi dejjem nieżla, 
Sew jien taħt dellek inkun ninsab, 
Sew waqt li minnek jaħtieġ nitbiegħed, 
Hadd irbit qalbna ma jista' jħoll. 

Oh! x'hena tiegħi, meta fi ħdanek 
Nagħlaq għajnejja ma' l-aħħar nifs; 
Kemm jifraħ, għar1mi. jekk ġewwa l-lj.oġor 
T'ommi l-għażiża jorqod bis-sliem ! 
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