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jaghmilha ta' mejj.et, miet tassew u x'hin raw hekk, il-Mal.tin skerrhu 
dan il-logħob u nqatghu minnu dM'Iba għal dejj.em. 

It-ta;qlbil, li kliem. jingħad meta kienu jieqfu quddiem il-b:i.bien 
biex jagħtu x-)!'cewqat :tas-sena l-ġdida u fi-istess ħin jiġbru xi ħaġa 
tal-flus, kien xi ħaġa hekik:-

"Ġejna tal-Qaorniża wara biebek, 
Agħtina minn dak li għandek; 
Is-s·e.na t-taj,ba, u I-għatba mbajda ! 
Bajjadielek is-Sultan, 
Tuh (Tieh) xi ħaġa karita 
Biex jitma' 'l dawk it-tfal . " 

Magri, għalkemm iħalli barra l-ewwel żewġ versi, fi-aħħar iżid 
dan il-vers :-

"Flok tiġieġa, tieh dundjan". 
F'Iokha, 1-Għ.a.wdxitn kienu jħobbu jgħidu:

"U jhallas lil Baskal . . . " 
Dan l-aħħar, daqs għoxrin sena Uu, drawwa oħra ħadet post :'l-· 

Qarniża. Din kienet tiltaqa' xi ċorma bandisti u joħorġu jiġġerrew 
mat-tOToq biex huma wkoll idabbru xi ħaġa :tal-fidda mid-djar li 
wara kienu jaqsmuha bejll!iethom. Iżda llum din spiċċat bħad
d'rawwiet l-oħra. 

Is-superstizz.jonijiet fuq l-istrina ma jonqsux. FI-antik kienu 
j.aħsbu li min jiekol il-kawlata fi-ewwel tas-sena kien ikollu jqaxqax 
u jgerrem 1-għadam tal...:perżut matul it-trnax-il xaha;r. Kienu jg·ħidu 
wkoll li min jiekol il-kaboċċi kellu jgħad'dli s-sena kollha jokrob u 
jgorr. It-t.wissij.a dwar din kienet t1għid hekk: "Bejlek għajnejk tiekol 
ii-kaboċċi fi-ewwel tas-sena għax inkella tgħadd~ ħajja mxunna sena 
sħiħa". Hemm mi.n igħid ukoll li min ma jikolx mal-familja fl-·ewwel 
tas-sena, ma jarax it-tmiem tagħha, u llum għad fadal nies li ma 
jiklux laħam fi-istrina iżda ħut, għax dan igib ir-riżq. 

Iżda l-ewwel j'lllill tas-sena għandu jkun għażiż għalina; għax 
fih għandna niftakru 1i 1-Ħanin Alla jkun tana l-għajnuna biex nib
dewha; imma jekk ma narawx il-fuieb tat-tnax-il xahar jinghalaq 
warajha, f'idejH ! 

FRAJ( 
IL-FANFARUN 

Jitkellem fuq mijiet u elulf ta' liri, 
tistħajlu wied ta' ġid lis-Sur Kelin; 
.iJmma jeklk tgħar1bel ftit x'hemm ġo senduqu 
mhux żgur issib sittiet b'kemm hemm f'xelin. 
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