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ri(o della lingua Aral>a si antica che m odern»” , imnia

dizzjn niq ' dcuid ui'aicx i j
° “ vujcuian gnadna ma
nistgħux nagħmluh gbax ma għandm ex fuqbiex nibnu biżżejied
Għalina biżżejjed għaiissa nfakki'uh bħala bniedem li, fiż-żnieni'
jiet mudlama li għax fihoni, kellu m oħħu m daw w al biżżejjed biex
iħares lejn il-Malti bbala oġġett ta ' studju interessanti, u mill-aft.
jar ii seta' wera 1-felinia tiegħu fnqu biex igħin !il De So'danis
fil-biċċa li ndaħal għaliJia. D nub li m a na.fnx iktar fuq Dun
ĠwatiD Cacliia—fejn twieled, m eta m iet, fejn tgħallem , jekk kilebx xi ħaġa oħra. eċċ. S ’issa jkoi'na nitqannew b ’din ï-ittra li
sibna. Ti quddiem forsi għad jinsabu dokum entj oħra li jixħtu
dawl iktar fuq il-ħidma tiegħu fil-qasam tal-K itba M altija.

FUQ IL-MEWT T A ’
Dr. F. W. MAEMPEL, M.D., M.L.A.
Ta' V in c e n t U n g a r o
Il-bieraħ ħaj ; il-lum mhux iżjed magħna :
— Din kienet telfa ma titqiesx għalina.—
Rien ilu snin u snin ir-raħal tagħna.
Rien ilu żmien iħoblma n jdur bina.
Rliemi mhux gej mill-bolm, mbux kliem il-għana ;
Rliemi biki ta ’ qalb għal qalb ħanina
Li xxejnet kienet biex ilkoll tarana
Meħlusa minn kull hemm lj d-dinja ’ttina.

Pape Satan Aleppe ..
K um m iedja f A tt Wieħed ta' A lbert M. C assola
(Jaqbad mal-għadd ta' Marzu, 1940)
S antinu :
L uċifrtt :

S antinu :
L uċifru :
S antinu :
L uċifru :
S antinu :

L uċifru :
S antinu :
L uċtfru :
S antinu :

L uċtfru :
S antinu :

Fornmu taz-zokkor ; lil kulħadd ikellem
Rbemu ta’ faraġ għal min jaf jisiltu.
Igħaddi mit-toroq lil kulħadd isellem.
Uur il-fqjr n 1-għarii fid-djar tagħhom ;
T r?
biex ipħin’ biex jagħmel ħiltu,
|l ,r|a bla ma jehda jieqaf magħbom.
Qormi, 10. ]2. 48

L uċifru :
S antinu :

L uċifru :
S antinu ;

Ħfi.li npoġgi bil-qiegħda. Lanças offrejtli siġġu.
H aw n m ’għandniex siġġijiet. Aħna ma npoġġux
bil-qiegħda. Ma nistrieħu qatt. Hadd ma jista’
jistiieħ... ħlief il-prinċep u kap. Knlma hawn, kif
tara, buwa t-tion tiegħi biss.
Mela noqgħod fuq it-tron.
Le. Dak tiegħi biss. Mnejn sa fejn?
Jien m ’iniex sudditu tiegħek. Jien invitât.
In v itât kif? Invitât xejn.
Għedtuli int stess li jien mistieden. Mhux tassew li
xtaqtni niġi hawn lili? Tant hnwa hekk li bgħatt
lil dak ix-xitan biex ikaxkarni mieghu.
Iva. Tmma jien ridtek hawn għal dejjem.
U jiena ġejt għal ftit. Viżta taî-morda. Żjara ta’
tabib. Tnsomma trid taf għalfejn ġejtek hawn?
Dan żgnr li irid. Fittex aqtagħli 1-kurżità.
Jien ġejt, kif diġà għedtlek, biex nara lil dak id-demonju li kien hawn hdejna hux qiegħed żgur fl-in,fern. Jiġifieri f ’postu. Ngħidlek għaliex, Dak, kif
natural ment qallek, kien habib tiegbi meta jiena u
lui konna ghadna t-tnejn fid-dinja.
iqshekk (ja 1u 1i. U qalli wkoll li int ittradejtu. Li
dlek giazzja m a’ martu u li kont tħobbha.
enna daqsxejn. Ħallini ngħid jien. Gbandek tknn
,f qabelxejn li d-dinja li int ma tafx bizzejjed >i
arraf ghax qatt ma ghext fiha bħaina ma. hija la
mna u lanqas inféra. Id-dinja hija dak h la ^ ilha 1-bniedem. Jiġifieri 1-bniedem j.sta pbdel idnja f ’ġenna jew f’in fern,
ħalija aħjar jibdilha f’infern.
arivint. Fil-fatt, il-bniedem huwa bekk.
;kk stupid u u ġklra li jikkuntenta xitan bħ.il .

