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LILL-PATRI ĠUŻE:P~PI DELIA, S.J. 

F'Egħluq il-Hamsin Sena fil-Kumpanija ta' Ġesu 

Ta' ĠUŻE' CARDONA 

Rigal żghir minn Student 
'tieghu ·ta' 28 sena ilu, biex 
juri li kien u jibqa' mdejjen 
lejh bhala l-ewwel Surmast 
tieghu tal-Malti. 

Fil-kesħa ta' Cambridge, :il-bogħ'd minn GZi.riti, 
Wa·slit1i stedina għal Lejla ta' Ġieih 
Biex tfakkar nofs seklu li Patri Delia 
T'Injazju Loyola ingħaqad mar-Rħieb. 

Mal-ferħ mitt tifikira minn moħħi għaddew, 
'Minn meta dal-Patri raj't da11ba s:nin i:u 
U smajtu jgħidilna 1-għeġwb ta' Fantomas 
Fil-ground tal-Kulleġġ. Nifta.kar, bħa'l bierah, 
L-ghajnejn taghna jżelbbġu mistagħġba, mwerwrin 
U l-għada ninġalbru madtwaru mill-ġdid, 
Biex Patri Delia jissokta ħraf'oħra, 
Li kien jisgħoibina kull meta tintemm. 

Għal snin ma deh'rx aktar il-Patri nissieġ 
Ta' ħrejjef li baqgħu f'imħuħna ċkejknin; 
'Ma fl-a:ħħa·r lfil-!k:las:si er,ġajna raj.ni.:IJ:J. 
U beda jgħalli.mna il-Malti, il-Latin. 

Minn għande:k, ja msaħħar p'oeta taf-ġmiel, 
Tal-'ħlewwa., tad-difa, tal..:benna, 11-Ilsien 
Għażiż t' Art Twelidi min111 fommok tgħaUimt 
U f'qalbi għnżżejtu sakemm s.ar il-ħin 
Biex lbħallek ingħanni lbi vrus slbieħ maltin, 
Il-Qa,wwa ta' niesnia, il-·ġu:niel tat-twemmin, 
li-għożża ta' Psaila, li ħakem lit-tnejn 
Li t-tnejn fis ħwblbejna kif flhi!mna ko-bortu -
Il-kobor bla qies ta' bni·edem li bata 
Għ·ax ħablb 'l Art Twelidu w għannieha b'kull Ġieħ 
U riedha mehlusa mill-madnnad barrarui, 
Għaliha, sabiħa, bla xikiel bla tħassir. 
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'Ma darb:a tlerwwimna . . Int kont s:rt Rettur 
U ħri:ġt amar ikiefer għalina 1-Qormin, 
Li Għid San Ġor:ġ tagħna :hu jUIIll ta' tagħlim
Min jonqo·s minn dmiru jitkeċċa fil-Mn. 
Kif stajna ntitgħallmu fil-jum tal-Qaddis 
Bil-festa, hil-~bomlbi, bid-daqq hekk fil-qri·b? ? ? 

Inqasna. m'.ll-amar, tkeċċejna jumejn 
U kellna noq'ogħdu għal żmien wara 1-ħin ! 

'Ma xorta għożżejtek, Poeta w Għalliem 
Tal-Lsien ħelu tagħna li xtered biż-żmien 
tJ wa:sw: fl~IDwropa tbil-qlilb ta' 1-għorrief, 
U tie:għek fost l-ewwel bl-ils.;en Kastiljan, 
Fi :Spanja, fejn .għar:liu li d-deh'n tad-.,Maltin 
Mhux anqas j•eW i,fqar mill-'·ġnu:s imgJħallm:n. 

Kemm fraħt meta. fi-aħħar għażluk Provinċjal 
U rajt l-Għaqda tiegħek tistagħna fil-għadd, 
Fil-Ħidnn.a tixtered ma' l-erbat ir'ieħ 
Titwe,ġ.ġah :bil .... għwqal ta' ħafna mir-r:ħie.b. 

Illum, f'dal-Jum hlejju ghalik u għall-ħb;eb, 
Ħatllini n:ingħaqad ma' niesefk lfil-fer:ħ. 
Ħa1lini, ja mgħallmi, n:ixtieqlek kull risq: 
Li ħaj.tek tkun twila, miżgħuda b''ikull ġid 
Għal Alla, għ:al Ġensna, għall-Muża w għad-Din 
U tgħaddi wisq aktar minn dawn il-Ħamsin 
Fil-M:erħla ta' Njazju, b'ġ~eh klbir ghali-Maltin. 

Da.rwin College, 
Cambrid:ge University, 
9-12-1967. 

AĦBAR TA' MEWT 

Il-Għaqda bl-akibar niket t·ħaibbar il-'mewt tal~mibki membru 
tagħha ROBERT Mii1FSUD BONNICI li ġrat fil-15 ta' Diċembru 1967. 

Tagħrif nekr'oloġiku tidher f'Għadd ieħor ta' Il-1\iialti. 


