lssa. minn dak in-nhar għaddew tnax-il sena,
tnax-il se’na ta' ħeġġa, ta' ħidma mix-xjuħ u ż-żgħażagħ
t,il-"Għaqda tal-Kittieba tal-Malti" u miż-żgħażagħ tal“ Għaqda tal-Malti (Università)’’. Bħala rimja qawwija
ta’ "ll-Malti
ħareġ “ Leħen il-Malti” : proża mexxejja
u sabiħa u poeżija mimlija bil ħajja ta’ 1-għoxrin sena,
fawru minn qlub għaqlija u ferrieħa; versi maltin inqalbu f’ilsna oħra u messhom tifħir li aħna ma kormiex
nistennew hekk sabiħ u qawwi; versi barranin millaqwa nqalbu fil-malti: sehħet ortografija waħda fil-kitba
kollha li għandha għan irżin, u fuq kollox dehru novelli u rumanzi li joqogħdu tajjeb ma' ġenb dawk ta’
letteraturi 1-iżjed magħrufa.
Għaldaqstant, jekk fii-bidu ta’ l-1929 stajna b'qalbna miftuħa għal tama sabiîia nistaqsu jekk il-lsien
malti kienx tir rebbiegħa tiegħu, ilium nistgħu fil-ħaqq
u fis-sewwa, mingħajr it-tara tal-mistoqsija, ngħidu : Iva,
1-ilsien malti qiegħed fir-Rebbiegħa.

MALTA INVICTA
Malta ma tintrebaħx : għalxejn 1-egħdewvva
Bil-għatx tad-demm, jaħbtu bla ħniena għaliha.
Hi qed titqabad għall-ħelsien w għas-sewwa
Bit-tama f Alla— w Alla r-rebħ jagħtiha.
Iġġarrlu d-djar u mietu nies bil-qtajja’ :
Imma minn dat-tiġrif u inwiet tistenna
Hi jfiġġ il-jum — il-jum ta’ 1-aqwa ġrajja —
Meta bid-dawl tar-rebħ Malta tithenna.
B’sidirha ta’ 1-azzar, minn Alla mnebbħa

Fis-7 ta’ Mejju, 1941

Ma beżgħetx tidhol fit-taqbida kbira.
Id-demm tal-qalbenin jagħtiha r-rebħa :

(Sunett-Talba)

Ħnienat MuJejja, minn di’ 1-gżira tagħna,
Li Pawlu dawwal bil-Vanġelju tiegħck :
Ħrjiena mill-knejjes fejn Int tgħammar magħna,
Fejn bosta qlub safjin jitħaddnu miegħek.
Kollox ħcrba madwarna, iddew ! ismagħna :
Tħallix lill-Qħadu li kull jedd imiegħek
Jiddieħek bik għax għandu id setgħana :
Urih, urih, Mulej, kemm jiflaħ driegħek.
Aħna nafu, Missicr, li birdet qalbna
U ħsicbna ntilef wara gid għaddieni
U minn xofftejna biss jasallek talbna.
lżd Int, Alla ħanin, taf kemm hi fqira,
U-fehma ta’ min jaħseb li hu hieni :
Aħfer, Missicr, u ħarcs lil di’ 1-gżira.
Dun K àrm

Tal-għadu ħajjen qatt ma taqa’ Isira.
F ’dil-ġlieda minn ta’ ħqir, ta’ hemm. ta* dmija,
Ebda art fil-ħila għadha ma sebqitha.
Ħsiebha hu wieħed: tibqa’ b’ruħ qavvwija
Titqabad għall-ħelsien — u għal ħajjitha.
(juże C hetcuti
18/ 5/ ’ 41.

