
 L-akbar kontribut li ta Saydon għal-lingwa Maltija kien it-traduzzjoni 

tal-Bibbja mill-oriġinal għall-Malti. 

 Dan seta’ jagħmlu għaliex kien studjuż kbir tal-ilsna 

Semitiċi.  

 Dam tletin sena sħaħ (1929—1959) jaħdem fuq din 

it-traduzzjoni.  

 Fl-1977, is-Soċjetà tal- ħarġet l-ewwel 

volum.  

 It-tieni u t-tielet volum ħarġu fl-1982 u fl-1990.  

 Saydon kellu sehem fit-twaqqif ta’ din l-għaqda u kien it-tieni President 
tagħha (1931 – 1940). 

 Sa nofs l–1939 kien jieħu ħsieb Leħen il-Malti,  
il-pubblikazzjoni uffiċjali tal-Għaqda. 

 Kien żmien meta l-Kwistjoni tal-Lingwa kienet taħraq ħafna. 
Il-Malti kien qed jieħu post it-Taljan. 
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 Flimkien ma’ Ġużè Aquilina ppubblika Ward ta’ Qari Malti,  

antoloġija ta’ xogħlijiet ta’ proża u poeżija Maltija. 

 Kiteb novelli u esejs, epigrammi, studji dwar suġġetti bibliċi, 

kitbiet awtobijografiċi u apprezzamenti ta’ Maltin magħrufa.  
 
 
 

 In-novelli ta’ Saydon huma ambjentati fi sfond 

karatteristiku rurali Malti tal-bidu tas-seklu 20.  

 L-epigrammi huma niggieża u espressivi. Jużahom bħala 

xhieda tal-veritajiet iebsa tal-ħajja u bħala mezz ta’ kritika soċjali. 

 Kiteb ukoll dramm 

reliġjuż fuq il-ħajja 
ta’ Santa Katarina 
għax kien miż-Żurrieq. 

 Ippubblika diversi studji dwar il-lingwa fosthom:  

Il-Malti u l-Ilsna Semin (1 929) u  
Tagħlim il-Malti fl-Imgħoddi u Llum (1932). 

Għaraft id-deni meta għamiltha mal-ħbieb,  

l-imħabba tgħallimtha mill-qtates u l-klieb.  

Konna xi darba Nsara u wlied San Pawl, 

Illum tlifnieha l-fidi, sirna bla dawl. 

Xogħlijiet Oħra 

“Bla għodda ma taħdimx 

u bla kotba ma timxix  

fl-għerf.” 
L-Aħħar Kelma 2 - Il-Malti, 1953 
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