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IL-LAQGĦA LI TMISS SE TKUN
IL-ĦADD, 28 TA’ AWWISSU,

2.00 PM
FIĊ-ĊENTRU MALTI TA’

PARKVILLE

Ftit emails li nirċievu...
Dawn huma ftit emails milli nirċievu. Nirringrazzjaw ukoll lil
Charmaine Tanti, Lina Brockdorff, Carmel Mallia, Mario
Tabone-Vassallo, Lawrence Camilleri, Carmen Baxter, Kav.
Joe M. Attard,  Mario Micallef u Charles Briffa li dejjem jieħ-
du l-ħin biex jiktbu b'ringrazzjament u kumplimenti. Grazzi.

Għażiż Paul, Radd il-ħajr minn qalbi tal-Folju li jogħġbok
tibgħatli.  Nieħu gost niflih bir-reqqa.  Napprezza ħafna l-ħidma
tagħkom b'risq l-Ilsien Malti u l-letteratura tagħna. Tislijiet,
Joe Camilleri, ir-Rabat, Għawdex

Għażiż Paul, Grazzi tal-folju. Din il-ħidma wtiqa tagħkom hija
dejjem apprezzata. Tislijiet.
Prof. Charles Briffa

Għażiż Paul, Grazzi ħafna tal-Folju li għadek kemm bgħattli li
bħas-soltu dejjem mimli b'tagħrif dwar l-ilsien maħbub tagħna.
Prosit tassew!
Lina Brockdorff

Grazzi Paul u prosit għal darba oħra għall-materjal ippreżentat fil-
Folju Grupp Letteratura Maltija (Lulju, 2016).  Nittama li fl-
Awstralja dawk li għadhom midħla tal-Malti u tal-letteratura tagħ-
na  jsibu dan il-Folju interessanti.  Prosit lil kulmin imexxi dan il-
Folju.
Nixtieq ninfurmak li wasalt biex nippubblika żewġ rumanzi oħra
b'tema soċjali.  Dawn se jkunu Għanja Xitwija u Vaganzi Sajfin.
Imbagħad is-sena d-dieħla ser nerġa' nippubblika t-tieni edizzjoni
tar-rumanz storiku L-Istar tal-Imgħoddi peress li dan jittratta l-
invażjoni Sovjetika fiċ-Ċekoslovakkja (1968) u fl-2018 tagħlaq 50
sena.  B'hekk, b'kollox inkun għaqqadt 15-il rumanz; barra 3 kotba
ta' poeżija, 2 kotba ta' novelli u ktieb dwar il-ġrajja tal-
Indipendenza.
Ftit ilu, kont intervistat dwar il-ħajja letterarja tiegħi fuq Radju
Hompesch ta' Ħaż-Żabbar. Sliem.
Alfred Massa

Għażiż Paul, Minn qalbi, ngħidlek grazzi ta' dan il-folju sabiħ u
interessanti li tibgħatli. Tassew nieħu gost naqrah għax iżommni
infurmata dwar dak kollu li jkun għaddej fil-qasam letterarju Malti
kemm f'Malta kif ukoll fl-Awstralja. Ta' dan, ngħidlek prosit.
Nirringrazzjak ukoll talli tippubblikali wħud mill-poeżiji tiegħi fil-
folju. Inselli ħafna għalik,
Charmaine Tanti

Għażiż Paul, Il-Folju Grupp Letteratura Maltija tal-Victoria, Lulju
2016 irċevejtu u niżżikħajr. Mimli daqs bajda. Erba’ paġni li jagħ-
tu bxara fuq oħra ta’ ġrajjiet letterarji.
Kif iseħħilkom tagħtu da’ t-tagħrif kollu, f’erba’ paġni biss, ma
nistax infisser. Prosit Paul u staff, u grazzi mill-qalb. B’imħabba:
Mario Griscti

Għażiż Paul, Prosit tassew u grazzi għall-ħarġa tal-Folju tal-Grupp
Letteratura Maltija tal-Victoria li għoġbok tibgħatli. 
Insellimlek.
Oliver Friggieri

Kemm nixtieq

Kemm nixtieq 
li ngħum f’nofs ta’ baħar
u mal-mewġ nitbandal ħlejju.

Kemm nixtieq
li nħoss żiffa ħelwa
sħana ħanina ta’ Mejju.

Kemm nixtieq
immur f’għalqa `l bogħod
fuq l-irtuba tal-ħamrija. 

Kemm nixtieq
li nisma’ biss skiet
‘il bogħod mill-għawġ u l-kefrija. 

‘Il bogħod mill-kliem iebes aktar mill-blat.
Dawk kollha li qalbhom bil-mibegħda mimlija. 
Dal-mezzi soċjali li kissru l-imħuħ.
Dal-vrus qawwija li rvinaw dil-poeżija. 

Omar Seguna

Meta nistrieħ, nieklu flimkien

Le ma nistgħux nistrieħu flimkien ħabib

jekk matul il-mixja jien ġrejt kemm flaħt

sakemm int bqajt b’pass kajman. 

Ma nistax nerfagħlek is-salib tiegħek ukoll 

jekk sakemm sibt Ċirinew jerfagħhulek

jien kont mimdud taħtu. 

Ma nistax nagħtik tixrob mit-tazza ilma tiegħi

jekk meta ma kellix biex nitrejjaq, 

int kont fis-sakra. 

Imma meta nistrieħ

mhux se nagħmel bħalek. 

Mhux se nħallik ixxomm ir-riħa tal-ikel 

u tibqa’ bil-ġuħ.

Mhux se nħallik bix-xabla fuq rasek

bħalma kont jien. 

Xi darba għad jien u int ukoll ħabib 

nieklu flimkien. 
Omar Seguna

Omar Seguna


