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SWAR HIEMDA 

Ħiemda,-xejn, xejn ma jisgħob bikom? -dari 
kontu qawwija, llum swar mingħajr ħajja; 
illum toħolmu, u f'dak i1-ħolm isaItan 
bid-dawl tas-sebħ, iż-żmien ta' l-akbar ġrajja. 

Intom lehen ghalina: ħalla halla 
jgħaddi l-bahar tas-snin: tibqgħu tfakkruna 
fil-qalb ta' min, sider ma' sider, tqabad 
mal-ġelledin li ġew ħa jeqerduna. 

Qalila l-hajja li ġarrabtu, imma 
kbira u sabiħa. Taħt il-ħars setghani 
ta' bniedem mimli heġġa, u nar ta' ħila, 
stabat ma' l-art, u miet l-ghadu kotrani. 

* * * 

L-ghanja għodwija tal-ghasafura ċkejkna 
li sebhet tghanni fuq is-siġar qribkom, 
hi li tnessikom dawk il-jiem imbiegħda, 
hi li ma' tul in-nhar tħaffef salibkom. 

Tisimgħu dwarkom it-thaxwix tal-weraq 
'ma tibqghu hiemda; u l-passi tal-ħaddiema 
jilħqukom xħin ix-xemx tixref fil-ghodu, 
u xħin, għajjiena, tnin fost hajr u sliema; 

cIawk il-ħaddiema li ġo qalbhom ghandhom 
nirien ta' mħabba lejn id-dar imbierka, 
dawk il-ħaddiema li ġo qalbhom għandhom 
tifkira helwa ta' ġrajjiet, imxierka 

mad-dmugħ safi ta' omm li bkiet u habbet, 
li rat fuq wiċċha mitt salib għaddejja; 
Omm! int ruħi, demmi, jien demmek, ruhek, 
għadni narak f1-uħux tal· lejl hemm, ħdejja. 

* * * 
U intom tafu, swar, il-ħarsa mbissma, 

l-għajnejn ta' mhabba fil-lejliet sajfija, 
żgħażagħ, tnejn tnejn, mitlufa f'hajja sbejha, 
tilma fuq wiċċhom tas-smewwiet id-dija. 



Qalbkom marbuta l-lum ma' qalb iż-żgħażagħ, 
m'gnadhiex mixgħula bin-nirien tal-ġlieda. 
m'għadhiex qalila, tisber f'daqqa waħda 
xħin tilmaħ ġej il-għadu għall-għarrieda: 

il-ġgajta tqum, kanuni jdamdmu, l-għajta 
ta' amar tinfed ruħ in-nies qalbiena, 
l-azzar jinħasel bid~demm sħajjen, jistHu 
uħud il-ħajja, oħrajn jitta\lbu ħniena. 

Il-lum mhux hekk: minn fuq xefaq iswed 
għadda mar-riħ is-sħab, waqfet ix-xita, 
feġġet darb'oħra x-xemx wara t-tempesta, 
xtered i1·ġmiel fl-egħlieqi w fuq il-wita. 

Il-lum mhux hekk. Imma ġo ruħkom għadha 
u tibqa' tidwi l-ghajta tat-taqbida. 
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Oħalfejn is-sIiem? il-ferħ? l-imħabba? Ghalikom 
aħjar sultana I·Mewt, bil-minġel f'idha. 

ĠUŻE CHETCUTI 

BIBLJOORAFIJA 

KARMENU VASSALLO. Nirien jew Damma ta' Ghanjiet. Stam
perija Giov. Muscat, Il-Belt, 1938. 

X'hemm f'din id-damma poeżiji li t.agħmilhom sbieh u whud 
minnhom, nista' ngħid, kbar? Il-versi tajba u l-kelma maltija 
safja li fihom? Mhux biżżejjed. pħax versi meqjusa u mex
xejja, u kelma sl1f3a biss, ma jagħmlux poeżija. Dik li tħossha 
tiġbdek hija s-saħħa tal-ħsieb oriġinali. Tassew li waqtiet il
ħsieb imdardar ifakkrek fil-ħajja mħarbta ta' Leopardi u, x'min
daqqiet ukoll, fil-qtigħ il-qalb ta' Ada Negri, imma b'daqs
hekk Karmenu Vassallo, għalkemm igħum fil-baħar tal-ħsebijiet 
u x-xewqat tagħhom, jagħraf, b'ħila u b'xejra li twieldu ma' 
ruħu, jitbiegħed ħafna minnhom. Din li għamlet lil Karmenu 
Vassallo poeta: l-oriġinali ta. 

Fil-poeżiji tiegħu nsibu, biex ninqdew bi frażi barranija, 
'the neX1lS of reality'. Hu kiteb dak li ħass, li ħabb, li beka 
bil-moħbi ġo qalbu f'siegħa ħażina jew f'xi waqt li deher qed 
jiftaħlu bħal xefaq imdawwal ta' mħabba u ta' hena. U xejn 
anqas minn Poeti oħra nsara li €:$ħamlu isem, ir-Reliġjon ta' 


