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dewwa. Fomm il-kanuni tagħhom li għal bosta snin ma kenux 
semmgħu leħenhom qerriedi, kien sieket. . 

U hekk, fil-waqt li xi skuna bil-qlugħ miftuħa u mbajda 
mid-dija tal-qamar kienet taqsam il-port u torqom dik id-dehra, 
il-ħajja u l-ħidma ma kenitx tehda fil-port, kif ma kenux jeh
dew iduru d-dwal taż-żewġ fa:nali. 
. Ħassejtni ms aħħar quddiem dik id-ftehra u ma nafx kemm 

domthemm inħares ..... . 
Iżda kif kont f'dik il-qagħda; ħoss li ma kienx tas-soltu 

laqat lilwidnejja, u damdim u twerdin, għall-ewwel dgħajjef u 
mbagħad aktar qawwi, beda jitħallat mal-ħsejjes tal-ħatt tat
tagħbijiet ..... 

Dak id-damdim ried ikun biex nistenbaħ. Ħarist ma' dwari 
bħal wieħed miblugħ. Ix-xemx kienet għadha tisre~ mill-iżraq 
tas-sema. Xħett ħarsti fuq il-port - kollox baħħ u sieket bħal. 

I qabel. Biss id-damdim kien jikser il-ħemda. 
Erġajt ħarist 'il fuq u lmaħt għadd ta' ajruplani tat-taqbid 

ħerġin 'il barra lejn ix-xefaq. Donnu kien wasal ħbit ieħor 
mi1l-:għadu. 

Ma kien jidher ħadd ħliefi fil-Barrakka. 
Imdejjaq u mħeddel aktar minn qabel, għajjien u bil-ġuħ, 

ħriġt minn hemm ġew iżda moħħi baqa' jhewden fuq dik il
lejla sabiħa ta' Ġunju tas-sena 1938. 

KARMENU MUSCAT. 

It-T okki {a' l-Arlogg 
Le, iblah la jien u l-anqas kont! Imdagħdagħ iva, imnik

ket ukoll, iżda miġnun jew iblah ... qatt! Intom tgħidu li jien 
iblah, li mxejt t'iblah; iżda mhu xejn minnu. Isimgħu ...... 

Kont ili sigħat li dħalt ġo soddti u kont għamilt minn kol
lox biex norqod. Iżda ta' xejn! tqalleb il hemm, tqalleb il hawn, 
l-irqad ma riedx jaħkimni. Il-lejla kienet. sewda, kiesħa u Xit
wija. Fid-dar, kulħadd rieqed. Kamarti, imkeffna fmantar 
iswed; kienet saltnet il-ħemda, iżda le - tik-tik-tik, l-arloġġ 
tas-sala beda jikser is-skiet kollu, u mħabba fil-ħemda:, it-tokki 
tiegħu kienu qed jinstemgħu akbar" eħrex u eqlel milli tabil
ħaqqkienu. 

X'ħemda kienet dik! iżda kif ħarabni l-irqad! Imdawwar 
b'dak id-dlam ċappa, jien għamllt mill-aħjar biex ninsa n
niket u l-għeltijiet tal-ħajja f'serhan l-irqad, iżda dak il-ħoss 
ħjieni, kien dlonk jiġi biex itajjarli l-irqad; biex jifnili '1 ruħi. 
u jwaqqagħni ISir ta' l-eħrex niket. 
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Dak il-ħoss; meqjus; qalil f'mixjitu, baqa' miexi, dejjem 
miexi, bla xejn ma jlajma, jew ~iħaffef; dejjem bI-istess pass, 
jien bdejt nibża', nitkexkex. Stħajjiltni ħaġ,ra kbira, u dawk 
it-tokki kie::u d-daqqIet tal-munqar li bil-qajla l'-qajIa kienu 
qegħdin inaqqxu, dejjem, ~ inaqqxu minnha sa ma fl-aħħar 
iġibuha fix-xejn. Tik-tik-tik; tabilħaqq, il-ħin miexi ġmielu; 
mhux imgħaġġel; mhux lajman; izda dejjem miexi, u l-ħaġra 
li ninsab jien, issa mittiekla, waslet biex t:ġi fix-xejn. Kif tabil
ħaqq? jien immur għal dejjem, u miegħi imħabbti u s-sbuħija 
u l-idejal tal-ħajja, ... kif jista jiġri dan,? dan il-ħsieb beda 
jgħakkisni taħt ebusitu. Qalbi bdiet tħabbat; it-tokki tagħha 
kienu kbar, daqs ta' l-arloġġ ...... u baqgħu jikbru; issa tħawdu 
u saru ħaġa waħda mat-tql~ki ta' l-arloġġ. Tik-tik-tik, baqgħu 
jtambru ġo fija; iżda mixjin dejjem mixjin, 'il hinn, lejn ix
xbiha tal-mewt. 

It-tokki, il-mewt, it-tmiem - li l~ieku bqajt ,fis-sodda kont 
niġġennen. iNoħroġ minn ġol-frix; naħrab 'il barra; nidħol fis
sala. Ah, hemm! taħt il-mantar faħxi tal-lejl; hekk, fir-r·okna, 
l-għadu tiegħi qiegħed itektek, igħodd il- ħin tat-tmiem tiegħi! 
Jien ma ngħidx iżjed. Ninsa l·~kesħa, u d-dlam. Għandi 
għadu quddiemi, irrid neqirdu. Immur naħfnu bejn idejja. 
Inġorru fl-ogħla tieqa. Jien nitfgħu '1 isfel, '1 isfel. - Aha -
x'serħan, tarah nieżel, nieżel, sa ma fl-aħħar ;itfarrak fit-triq, 
u mieghu titfarrak dik id-dehra wai':txija ta tmiem ... ! 

U issa kollox għeb; it-tokki, il-mewt - kollox. Is-sħab iswed 
għadda u 'l ħinn, fil-bogħod jidher jilma x-xemx lewn il-fidda 
ta' għodwa rebbiegħa. IJJlah m? lmntx, ma nkunx; kien biss 
dak il-misħ1it arloġġ; dawk it-tokki ħjienja; dik id-dehra waħ
xija tal-mewt riesqa ...... 
1/8/44 ANTOINE EMM. DE PARES. 

Tixbih Fonefiku 
It-tixbih fonetiku li ser insemmi bejn il-Malti u ilsna oħra 

huwa tixbih aċċidentali; jiġifieri tixbih li nsibuh f'ilsna li ma' 
għandh'Omx x'jaqsmu ma' xulxin. Sa hawn biss aċċidentali għax 
imbagħad il-fenomenu 'fonetiku jista' jkun qed jobdi l-istess liġi 
fonetika. 

Ix-xebħ tal-
Il-Likwidi fil-Malti Rumanz u fl-"Old Eng1ish." 
(a) F1-0ld English 
il-ħsejjes j, s, th (fil.-kelma Ingliża "thick") u t/l, (fil-kelma 

Ingliża "that) meta jaħtbu bejn żewġ vokali u waħda mill-kon
sonanti likwidi jew na'sali minn "voiceless" isiru "voiced". Fil
Malti Rumanz, fost kliem qadim missellef mill-Isqalli nsibu 
x'uħud li meta fil-lingwa 'Oriġinali għandhom konsonanti 


