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M ill-għana għat-tfaJ

Ir-Rewwixta tal-Milizzja taż-Zurrieq
għall-Kaptan tagħhom.

IL-WARDA MALTIJA
Foet kollha 1-ward ta’ Mejju
li jarmu ħafna fwieħa,
jien waħda biss tferraħni
u nara wisq sabiħa.
Agħtuni din il-warda
ħa niġri u nifraħ biħa,
irridha bajda u ħarrira
irrid Warda Maltija.
Inħobbha din il-Warda,
inbusha xħin tkun f’idi,
għaliex din iġġib 1-isem
ta‘ Malta, Art Twelidi.
GSASFUR
Fejn int sejjer, għasfur ċkejken,
dalgħodu kmieni kmieni,
kollok sabiħ u mżewwaq,
kollok ħafif u hieni ?
Jekk int sejjer ġewwa 1-bejta
li ħdimt biċ-ċkejken driegħek,
sellili għall-għammiela,
sellili għat-tfal tiegħek.
L-ILSIEN MALTI
Inħobb
li għex
għaliex
għaliex

[lsien dil-Gżira
u trabba miegħi
dan tani Alla,
dan bias hu tiegħi.

Mhux Malti minn imaqdar
lil dan ilsien sabiħ,
mhux Malti min għall-frugħa
jietħi jiftaħar bih.
Ô O RO PlSANI

Ma kienx għad fada ħin wisq biex titia’ x-xemx ħalli
tagħt. I hajja u ddawwal .1-jum tal-15 ta' Mejju 1641 D
jum k.en nhar ta Erbgħa. F’daqqa waħda bla ħadd ma
kien jistenna, tmsama tfaqqiglia kbira ta’ kanun tniġbuda
minn fuq.s-swar ta 1-Imdina. Fis-skiet u 1-ħemda tal-leil li
kicn; ain damdme. u dwiet mâ’ AAa.11a. u Qħawdex kollVi a
Għal din it-tfaqqigħa, wieġeb 1-ewwel Gtlawdex bi tfaqqigħa oħra ta’ kanun mill-Kastell tar-Rabat. Wara wieġbet
ukoll il-Belt minn faq itTorri ta’ San uwann.
Dawn it-tliet tfaqqigħat ta’ kanun, dari kienu jinqdew
bihoin biex jagħmlu n-Nafra. Dina n-Nafra kienet issir
biex jiġi mgħarraf li Gżiritna tinsab imħedda minn xi ħsara.
Aktarx li kien jiġri dan, kull meta jtiġġu x-xwieni Torok fuq
Malta. Q\x\-Nafra, in-nies kienu jiġu mgħarrfa li jinħtieġ ifit*
txu jaqbdu 1-armi u jmorru jingħaqdu mar-Riġment tagħhom
bla telfien ta’ żmien xejn, biex jistgħu jħarsu arthom
l-għażiża minn kull tiġrib li jista’ jinqala’.
Dari kull min jidħol fil-ħmistax-il-sena tiegħu, kien irid
jaqdi lil Malta billi jagħinilha ta’ suldat fil-Milizzja, u jibqa’
fiha sa kemm ikollu 65 sena.
Mid-dmir ta’ suldati tal-Milizja kienu jistgħu jeħilsu
dawk li ma jkunux tajba għall-armi, bħal 1-għomja, il-magħtuba u hekk. Ma’ dawn ukoll dawk il-misserijiet li jkollhom
tlitt itfal suldati, kemm jekk dawn ikunu fil-Milizzja, kemm
f’band’ofira ma’ 1-Ordni. Iżda, meta Malta tkun imhedda
mill-egfidewwa, kellu jaqbad 1-armi kullîadd, kull min uen
jiflaħ jitqabad.
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Fiż-żmien liqegħdin insemmu (1641), il-Belt Val e a, i - ir
gu, 1-Isla u 1-Imdina kellhom ir-Riġinent tagħhom
lżda 1-irħula kollha kienu mqasstna h
Birkir:
L-ewwel Riġment kien imgħaqqad mtll-I<ui p )
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kara u milbofira tan-Naxxar; it-t.en. minn ta Ha -Qorm u
minn ta’ Ħaż-Żebbuġ; u t tielet minn ta Santa KatennM .
Żejtun), ta’ Birmiftuħ (il-Oudja), taz-Zurneq u t S g
Iżda kull raħal milli semrnejna k.en J.gbor m.egflu
żgtlar 1-oħra ta’ ma’ dwaru u 1-qn
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