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Dun Piefru Pawl Grima
Irene

77/1 T on inu X iberhas
Ta

A t-twelid tir-raħal sbejjaħ oan-Naxxar,’ pajjiż il-qalbiem Ton.

[>awl Grima, nhar id-19 ta Settembru..|
RwojA u’' In '.x ' ,ieIril
Siem ia'n-abal twelidu, imma baqa’ jħobbu tul
kollha. Daħal is-Semman'u t ’Għawdex imgbud mia-aejha
f - i n , i; ,s„ «assis. Wara ssokta i-istudju t.egħu fil-Kullegg CaIiranien f'Huma. Qaddes til-belt tal-Papiet nhar .t-3ü ta' Marzu,
|9|H Habib kbir tas-Sur Ions Galea u sielibu til-kitba Martija,
Dun Vietru Pawl Grima hadem għal Alla u għar-rebħa ta ’ Lsien„ H Il-medda la' fiajtu bħala qassis tingħalaq i dawra qasira ta ’
J \-]\ sena. imma li fihoni ħadem iżżejjed. Miet til-għodwa tat-13
la’ Mejju. 1932, qabeï nia reġa’ ra mill-ġdid ir-raħal li tah il-ħajja.
Fetah it-triq tal-kitba tiegħu ‘Tl-Hajja ta ‘ Sidna Ġesù Kris
ta ” li kite!) f Alba no (1917); dan u “ 11-Ġrajja tal-Għaqda 1-Qadima’ i) Alla Bagħtu” , huma 1-aqwa xogħlijiet tiegħu. Kotba
oîira tiegħu huma: “ Il-Ġens t ’Alla” (1932); “ Il-Għejjun talIiajja (2 kotba ta’ tifsir fuq il-kmandamenti u l-preċetti) u bħala
gawina ta’ ktieb ta' talb : “ Il-Hajja Nisranija” , b’500 facċata.
Kitba ta proża ohra għandu kotra ta’ artikoli fperjodiċi reliġjużi,
barra minn xi ktejjeb maqlub mit-taljan iucj il-Qalb ta' Ġesii u
I-Madonna. Bħala tradutlur tal-Kotba Mqaddsa rnexxa ħafna.
Igħodd ir-Rabta l-Ġdida kollha u 8 tal-Qadima, kif nkoll xi tifsir
tat-traduzzjonijiet ta' Fonsu M. Galea.
Il-poeżiju ta (-îrii.ua hi għolja wkoli. L-itwal u 1-aqwa waħda
b Hb-il vers hija : “ Id-Dlam iktar jiddi mid-Dawl” (1924). II‘’T I 1 l|,IIMa kollha mxerrdin fil-gazzetti u 1-perjodiċi tagħna, barra
minn xi sunetti h tqassmu til-festi tat-titulari 1-iktar tan-Naxxar,
rat.al twelidu. ‘ Tl-Malti" u 1-kittieba tal-Malti kien ikolllo11* 1 mi" 'llla l,u '^tar bieku 1-medda ta' ħajtu lua kenitx bists
!M
bħadern għal Alla u gl'ial pajiiżu, m ’għandu
jjmesa qatt. imma jittieħed bħala xempju għalina ta ’ Malti qal-

Ġ. C a ssa r P ulucino

ATT ma komia smajnieh jitkellem fuq 1-imħabba, Malajr
kien jitbikkem meta xi ħadd kien isemmi fuq tfajliet jew
namur. Imma minn għajnejh il-Kaptan kien jidher li’das-suġġett kien iqanqal fih tifkiriet ta’ niket u ta* swied il-qalh.

Q

Mela darba kieu filgħaxija, is-sema msaħħab u 1-qamar, imgħajjeb, jarrni d-dawl mitfi tiegħu fuq baħar n art. Riħ qawwi
kien jonfoħ. donnu qed isefsef ġrajjiet qodma, moħbija fid-dell
ta’ Hmgħoddi. Konna qed liitkellmii, wara 1-ikei, kulħadd idaħħan il-pipa jew jaħraq is-oigarretti fejn il-bieb ta' barra. Xi ħadd
ininna kien qal xi ħaġa fuq il-ħajja, kif turik ħaġa u mbagħad
issib oħra—u 1-kliem minn liekk malajr waqa’ fuq 1-imħabba.
Wara ftit rajna 1-Kaptan jaqla’ 1-pipa minn ħa-lqu, ifarfar il-ġamar mal-bankina, idurlejna u jgħidilna : Il-lejla sa nil'taħ qalbi
magħkom u ngħidilkom biċċa minn żgħużiti li tefgħet dell iswed
fnq il-bqija ta’ ħajti. Kull meta niftakar fdik il-ġrajja, inħoesni
rġajt sirt żàgħżugħ bħalma kont, mimli bl-knħabba lejn Irene—
ix-xebba ta ’ għajnejha kbar u leħenha sbejjaħ......
‘ ‘Faqqgħet il-Gwerra 1-Kbira, Kont għadiii kemm għalaqt
it-tmintax; Malta kont xbajt u ridt nara d-dinja. Ftit qabel kont
ilħaqt kadett u wara ftit tajt ismi b’voluntier għall-Greċja. Tlaqt
mingħajr anqas biss ma għidt '1 omiui-u sxbt ruħi luq bati
ment m a’ ħafna olirajii ta’ kail xorta. Kellna magħna men ta
qattagħrii. għal kull xejn jiġġielctu, jaħilfu u jidgtm u joħorgu
i-imwies għal xulxin. Saħansitra darba nedu jagħm n għab •
l-tizzjaii... Wasalna 1-Greċja u wara xi thet xhur bagħtima
tt.it ’il ġewwa. X ’nagħmlu wisq ma kellmex u stojna
siegħa żmien sewwa kemm domna hemmhekk. Kien d.k d-ħa
li jien rajt 1-ewwel darba 1 Iiene......
“ Kieuet titia ta’ ueguzjani jaglmiilba
^Tifla
miżżewweġ ’il waħda Rnssa, miqabbad
, ' ^ ħ im kien
waħda kelfu: kienet din Irene-d-għaxqa to
taha mill-aħjar h sete u K
à
L ,hen|l tesrħba wkoll iskienet mitmta iuq n-m

