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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.
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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.
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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.
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