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KUNKORSI T A'. KITBA MALTIJA 

Għaddew aktar minn tliet snin mindu l-Gvern nieda 
l-ewwel konkors ta' kitba Maltija. Konna naħsbu li 

'l-Gvern, biex aktar iħajjar il-kittieba tal-Malti, sa jibqa', 
jniedi konkorsi oħra kull sentejn jew tlieta. Imma għal
kemm għaddew aktar minn tliet snin, it-tieni konkors 
għadu ma tħabbarx. Tnedew konkorsi oħra minn żgħa
żagħ u xirkiet, bt1alma tniedi kull sena d-ditta Giov. 
M uscat, ingħataw premijiet maħruġin mill-bwiet ta' min 
iħobb il-Malti, imma l-Gvern ma żiedx tħarrek aktar. U 
madankollu dak il-Konkors żejjen il-letteratura Maltija 
b'rumanzi sbieħ li kieku qatt ma kienu jinkitbu 

Għalhekk inħajjru u nitolbu l-Gvern biex qabel ħruġ 
is-sena jew għall-anqas fi dħul is-sena l-ġdida jarġa' jniedi 
konkors ieħor. Jista' jkun konkors ta' rumanzi jew 
ta' drammi'; ta' proża jew ta' poeżija; il-ħsieb tagħna huwa 
biss li tikber il-letteratura u li jitħajru u jitħarr,ġu iżjed 

iż-żgħażagħ. 

Imma jisgħob bina ngħidu li l-konkors tal-Gvern, 
bħal kull konkors ieħor, kixef marda li ilha timxi fostna 
u li naħsbu qiegħda tfixkelli jsir konkors ieħor-il-marda 
tal-kburija. X'uħud mill-kittieba jaħsbu li kull ma jiktbu 
ħaqqu l-ogħla tifħir, ma jridux min imaqdarhom; ma j~ħ
mlux min iwissihom, u jekk xi ħadd jagħmlilhom l-iżgħar 
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tWISSlj3 jew ma jagħtihomx il-ġieħ li jridu, iduru għalih 

bħal dbejjeb miġwieħa biex igiddmllh, iqattgħuh, itertquh 
Ma' nies bħal dawn xi kittieba tajba ma jkunux iridu 
jindaħlu; barra minn dan, x'uħud mill-imħallfin tal-konkors 
għandu mnejn jaħslu idejhom, ma jindaħlux biex ma ja
qilgħux tagħjir li ma ħaqqhomx. 

Din marda kerha li jaħtieġ' nagħmlu kemm nistgħu 
biex infejjquha. It-tfixkil kbir. Ma naqtgħux qalbna! 
IJin mhix l-ewwel darba li tkellimna, lJ ma skitniex għal
kemm nistgħu nobsru x'jiġi warajhom dawn l-erba' kelmiet. 
Dmirna nibqg-ħu nagħmluh dejjem f'ġieħ il-lsien l\lalti. In
faħħru fejn għandna nfaħħrll, inwissll fejn għandna nwissll, 
immaqdrll fejn għandna mmaqdru, kollox bil-qies, kollox 
fis-sewwa. kollox fil-ħdqq, bla ma nħarsu lejn wiċċ ħadd, 

ħabib jew għadu. U min ma ssiblu l-ebda nuqqas fil-kitba 
tiegħu? Imma fix-;~ogħolijiet ta' l-aqwa kittie'ba barranin 
issib xi ħaġa li ma togħġobx lil kulħadd, li tisserva, aħseb 
ara fil-kitba tagħna l 

Jekk naħdmu lkoll biex neqirdu dil-marda, il-konkor
SI jistgħu jsiru mingħajr tfixkil u b'ġid akbar lill-kitba II 

l ill-kittieba. 

Il-Mafkar il-ġdid 

Istħi .ia ġens li għandek qalb żonljrija, 
Għaddew is-snin bħal berqa ma ċċaqlnqtx, 
Saddejt widnejk, imxejt b'għajne.ik mgħottija, 
Insejt 'il ħutek; iihom ma ftakartx. 
Ilħna qawwija mal-mewġ t'għoxrin sena 
Baqgħu jitkarrbu, jheddl1 fl-istess ħin, 
Sabiex mafkar minn ħuthom fis jinbena, 
Li jsimhom jifdi mid-dlam tal-mejt.in. 
Mix-xefaq, sħab ta' ħerba deher u riegħed 
U l-mafkar waqaf u donnu biex: jistrieħ, 
Sabiex il-ġens li ħaseb l-aħħar wieħed, 
B'mejtin ta' żewġt iħirba dlonk jimlih. 
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