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Il-Qwiel fil Qoxra ta' "Leħen il-Malti" 

Nilqgħu x-xewqa ta' xi qarrejja u niġbru hawn flimkien 
il-qwiel li ilna nġibu fil-qoxra ta' dal-ktieb mill-għadd 22 
sal-għadd 55-56. Fejn jinħtieġ, inżidu xi tagħrifa żgl'iira biex 
nuru mniex hu mnebbaħ il-qawl. 

Għadd 22. 

" 
23. 

24. 

25. 

" 
26. 

" 
27. 

" 
28. 

" 
29. 

" 
30. 

Ma tistax tgħid li in t Mal ti 
jekk ma tħobbx ilsien art twelidek. 

Ma tħoħbx lil Ma:lta 
jekk ma tħobbx il-Malti. 

Il-lsien Malti hu l-aqwa xhieda 
tal-qedem ta' ġensna. 

Għalkemm żgħir il-Malti 
u la ż-żmien u l-anqas ebda ġens ma qer .. du. 

Xejn mhu tagħna 

daqskemm hu tagħna l-Malti. 

Kif tfaħħar il-ġieh ta' ġensek 
jekk tiċħad ilsien artek? 

Jekk ħaġa għax qadima tgħożżha, 
x'għandek eqdem minn ilsienek, ja Malti? 

Jekk ma tħobbx ilsien artek, 
ilsien min tħobb ? .. 

Fil-qlub għeruqi, 
tqaċċatni tista', taqlagħni qatt. 

(Il-lsien Malti jghid lill-ghedewwa tiegliu). 

" 
31. 

" 
32. 

B'demm il-Maltin 
rebaħ il-Malti. 

(Fil· ghadd tax-xahar tar-Rebha l-Kbira). 

Il-lsien Malti fqir? 
ħuddmu biex tagllnih. 
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Għadd 33. Min imaqdar ilsienu 

" 

" 

" 

" 

:r-" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

ikun qiegħed iżeblaħ lilu n-nifsu. 

34. Jirbaħ il-Malti 
għax is-sewwa miegħu. 

(Il-Malti rebaħ kull tfixkil u nġa' ġie f'tiegħu). 

35. 

36. 

Imaqdruh 
għax ma j afuhx. 

Hu dmir ta' kull Malti 
li jagħraf il-lsien Malti. 

37. Isħaħ mis-sejf il-pinna f'idejna, 
biha qed neqirdu l-ikrah għajb ta' Malta. 

38. Il-fehma kbira tagħna kienet u tibqa' : 
"Malta fil-lsien u l-qalb, Malta Maltija". 

39. Il-ġlieda tagħna għall-Malti kienet u tibqa' 
għamil ta' ħaqq u mħabba għal art twelidna .• 

40. F'ilsien artna l-għaqda tal-Maltin kollha 
is-saħħa u l-qawwa ta' nazzjon żagħżugħa. 

41. Akbar hu rebħ il-ħaqq 

minn rebħ il-qawwa. 

42. Ħabbtuni u ħaqruni. 
u aktar kibret .fija l-qawwa. 

43. Kont qawwi meta kont maħqur, 
kemm aktar meta jien rebbieħ? 

44. Għajb għalik ja Malti 
li taf ilsna oħra u ma tafx ilsienek ! 

45-46 Jew agħma jew ħajjien 
min imaqdar ilsien art twelidu. 

47-48 La tmi~8ux il-Malti 

49. 

jekk idejk mhumiex safjin. 

Bħal mISSIer jitgħaxxaq b'uliedu l-maħbuba 
jitgħaxxaq il-Malti bil-kittieba ż-żgħażagħ. 



" 

" 

" 

" 

50. 

~ 

Min jiċħad ilsienu, bħal min jiċħad dinu, 
għajb u tmaqdir glial' dejjem ħaqqu. 

51-52 Lil min refagħni u ma' ilsna oħra għollieni 
in sellem u nixtieq kull ħajr' 

(Il-Ma.lti lis-Sultan Ġorġ V fil-Ġublew tal-1935). 

53-54 Biex jogħla l-Malti u l-glioli tiegnl]. jibqa' 
jaħtieġ jissejjes fuq sisien qawwija. 

55-56 Bil-ħerqa tl.l' mħabbitna maħdutll il-Malti 
jikber, jitqawwa u b'ward sabiħ iħeġġeġ. 

TAGHRIF 
LAQGĦAT TAL-GĦAQDA 
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Nhar il-Ħamis, fis-16 ta' Jannar, saret laqgna tal-Għaqda 
u fiha nħatar il-Kumitat gnas sena 1936, hekk: 

President, Prof. P. P. Saydon 
Viċi-President, 

Segretarj u, 
Kaxxier, 
Membri, 

Ġ. Aquilina B. A. 

Ġ. Diacono 
W. Portelli 
Avv. Ġ. Formosa, S. Privitera, F. A· 

mato Gauci. 
Saret laqgna oħra nhar it-Tlieta, fil-4 ta' Frar u oħranh!tr 

l-Erbgħa, fid-19 ta' Frar. 

IL-PRONOSTKU MALTI TAS-SENA 1936. 

Niżżuħajr !id-Ditta Giov. Muscat tal-kopja li bagntitilna 
tal-Pronostku Malti glias-sena 1936. Insemmu u nfaħħru lil 
dawk li rebħu l-premijiet tal-Konkors tal-poeżijiet: 

L-ewwel premju: Lis-Sena l-Ġdida ta' Ġuże Pesci. 
It-tieni premju: Tallab ta' Ġ. Orlando. 
!t-tielet premju: Dejjem... Qatt ta' Ġ. C. 
Ir-raba' premju: Nassab ta' Em. Palmier Cecy. 
il-ħames premju: Dubbiena ta' Mary Meylak. 
Is-sitt premju: Il-mewġa ta' Ivo Muscat Azzopardi. 


