UNOILTERRA OHAD T/RBAH...
n . _ n huma żmenijiet bil-wisq koroh, m eta ]-waħx tal.werra qieghed il-ħin kollu jhedded lil Malta. Q att minn
L i e f ta'suin 'i l hawn, ma ħassejna 1-gwena daqshekk wara
" l ia Qatt daqs dawn iż-żm em jiet ma gfiadd.et fuqna 1-id
ta- mewt qerrieda. Imma aħna, kburin li nin sab u ta ħ t ilħarsien ta’ Nazzjon kbira, dejjem nittam aw li flim luen maddinja kollha.neħilsu mid-dwiefer ta’ 1-egħdevvwa li qed ifittxu
li jeqirdulua ċ-ċiviltà kattolika u 1-libertajiet li dejjem sibna
taħt il-bandiera Ingliża. Rebħa lill-In g ilterra tk u n rebħa
lil Malta, jiġifieri rebħa għall-idijal nobbli u sabiħ ta ’ ħelsien
u ta1 mħabba.
Tajjeb wieħed iżomm f moħħu li 1-Ingilterra, u m agħha
kull pajjiż ċivilizzat li qed jagħtiha kull għajn u n a li jis ta ’,
daħlet fi gwerra kontra art bla sens ta’ ġieħ li, bħai dib
imġewwaħ, ħatfet taħt ħakm itha, wieħed w ara 1-ieħor, kotra
ta’ pajjiżi iżgħar minnha. TT dawn x’ħadu taħ t din il-ħakm a
ġdida ? Mewt lill-aħjar, 1-aqwa u 1-egħref nies li kellhom ;
serq ta’ kull ħaġa li tiswa ftit jew wisq; qerda ta ’ 1-intellettwaliżmu; jasar, swat u ħqir. Dan li għadda m innu kull p a jjiż
li messitu x-xorti ħażina jaqa’ taħt idejhom.
Nistħajjel xi badd jista’ jistaqsi : “T a’ min ser tk u n irrebħa aħħarija?" Jista ’ jkun ukoll li xi ħadd li ma jħ a risx
fil-bgħi'i wisq, xħin jara li 1-egħdewwa għadhom qaw w ija
jagħtu 1-eħrex daqqiet, jgħaddi minn moħħu xi ħ jiel ta'
dubju u jibża li d-Dittatorjat għad jista ’ jeg ħ leb lid-D em orazija. L-egħdewwa tassew li jinsabu li-aqwa tagħħom u,
kil lgħidu huma, jinsabu xi flit fuq ir-riħ. L-egħdew w a
asëe\\ i jinsabu qawwija. Imma i-qawwa tagħhom tfak k àrinnf ħ
ċkeJken li, ferħan u hieni, beda
'kemm h-aħħ U i i° ^ a’ U ak^ar ma tikber a k ta r jonfoħ, sa
Hekk bħallhI , , -a lna^ eri jistennieha, in faq g ħ et f id e jh .
i
-buzzieqa, għad tisfa lix-xein il-ħolm a li fasslu
1-egħdewwa ħajnin u qarrieqa....
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teUief. ^ a t t ma jaqa’ mxewlaħ friġlejn 1-egħdewwa, min
daħal jitqabad sabiex jiddefendi kawża qaddisa, min qed
ixerred demmu sabiex jeqred dawk 1-egħmejjel koroh ta’
îijiena u ta lïruxija, u min qiegħed jiġġieled għal Alla u
għal art twelidu. L-Ingilterra ma tistax titlef. Il-kawża
tagħha hija mwaħħda ma' dik tai-ħaqq u tas-sewwa Hija
1-kawża tan nazzjonijiet kollha li jħobbu 1-paċi. Hi li toħro*
rebbieħa....
Ġużà C hetcuti

IX-XATT T ’OHAWDEX
Lwien kullimkien. Ifeġġ ġo dehra kbira
Il-kampnar twil tal-knisja fuqqanija
Li fuq il-ġmiel ta’ dina x xtajta żgħira
Qed jgħanni mal-ħolqien : Ave Marija.
Taħtu jinfirxu, f’ġirja ftit qasira,
Siġar u djar f’bewset ix-xemx medhija.
Sieket l-irdum fejn xi r?ħħala fqira
Tilgħab mal-bhejjem tagħha mistoħbija.
Isfel id dgħajjes, qishom ġfien għal ġlieda,
Qegħdin jistrieħu; iżjed '1 hemm fis-sliema
Tilgħab mal-mewġ id dgħajjes tas sajjieda.
U Chambray, ħakem, jgħasses fuq ix-xatt
Itenni 1 għajta ta' l-iswar qadima :
Tkissruna tistgħu, 'ma tirbħuna qatt.
ġokġ

M"> «»<>«■» b'UJItu koltha
1-Belsien ljn.nazzjonHi^t t oa|11j‘tlef ?.aU' .. Min nert il-paċi u
a> qatt ma jista’ jkun lijoħroġ
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