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Meta Dun Karm Tilifha għal Vot

ibliotheca: moħħu, qalbu u ruħu

maħżen ta’ kotba - għerf iż-żmien u 1-ġrajja!
Gnien ħaj ta’ ward, ta’ fjuri sbieħ u jfuħu
mill-anġli msoqqijin bl-ilma tal-ħajja!
Beda mill-qiegħ u ssokta tiela’ tlugħu
sa laħaq il-quċċata bla ma tlajja.
Firex ta* ħajtu fuq il-baħar qlugħu,
u laħaq xatt 1-Imhabba Mingħajr Tbajja \
Żaruh fid-diam u s-skiet ta’ daru fqira
1-allàt tal-Għana u kus 1-imrar lejn fommu
ħelu ressqulu. Ma ċaħdux. U thenna.
U 1-għada ghanna 1-għanja tiegħu kbira
bl-isbaħ u bl-oħla lsien li tatu ommu għanja !i taf egħġubijiet il-Ġenna.
12 ta’ Marzu, 1944
Taghiifa ta’ l-Editur - T a’ min ikun ja f li, barra minn dan is-sunett miktub aktar minn
40 sena ilu, K. Vassallo ppubblika għadd ta ’ artikli fuq Dun Karm jew li fihom D.K.
għandu sehem ewlieni. Din id-darba ma kitibx għax marid.

eta Dun Karm Psaila kien inħatar Assistent Librar, il-Kanonku
Francesco Zarb kien ħa għalih bl-ikrah għax kien deherlu li
dak il-post kien jixraq lilu u li, għalhekk, kellu jieħdu hu. Kiteb ittra
twila ta’ protesta lill-Kap tal-Ministeru Joseph Howard u lill-Ministru
ta’ 1-Istruzzjoni Pubblika u, f ’saħna, akkuża lill-Kumitat tal-Librerija
li kien ħa deċiżjoni żbaljata. Ried li 1-ħatra ta’ Dun Karm tiġi rtirata
biex jidħol hu minn floku. Baqa’ jħaqqaqha bl-ikrah għax tajjeb jew
ħażin ried xi għamla ta* sodisfazzjon. Il-kanonku heddidhom ukoll li
jieħu passi legali u jidħol il-qorti jekk ma jingħatax dik il-ħatra. Bħala
kompromess ippropona li jsir Librar tal-Librerija Parlamentari, li ftit
taż-żmien qabel Sir Ugo P. M ifsud kien ippropona li titwaqqaf. IIKanonku Zarb, fost akkużi oħra, qal li hu kien ġie ppreferut għallkandidat bla lawrja, defiċjenti fl-Ingliż u injorant fil-Franċiż. Biex
isostni 1-argumenti tiegħu, semma 1-kwalifiki kollha tiegħu, fost

M

dawn, il-mertu li kiteb poeżija.
It-ton ta’ dik 1-ittra xejn ma kien sabiħ u il-Ministri ħadu għalihom,
sa riedu jieħdu passi legali kontrieh, iżda billi kien hemm il-ħsieb li 1*
post ta’ Assistent Librar jiġi abolit, ma sar xejn. Dik il-ħabta wkoll, il,lbrar il-Professur E. Magro rtira. Dun Karm, bħala 1-assistent tiegħu

