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Trid Temmen 
ta' 

WALLACE PR. GULIA. 

DAHLA 

Dawn il-versi nkitbu bt1ala tweġiba għall-mistoqsijiet li għal 
żmien twil kont ili nistaqsi lili nnifsi: "Ghaliex il-bniedem mhux 
dejjem iseħħlu jagħmel il-l'l\ve'jeġ bil-ħeffa u jasal ghad-deċiżjonijiet 
tieghu malajr u f'qasir żmien ?" It-tweġiba twassalni għall-ċerti 
konklużjonijiet, fosthom id-dnub oriġinali u l-istorja tal-bniedem tul 
l-evu1uzzjoni tieghu mill-materja ghall-moħħ. 

Imma f'dawn il-versi jien nitkellem iktar fuq l-evu1uzzjoni milli 
fuq id-dnub originali għalkemm nagħmel referenzi għal dan ukoll. 

Jeħtieġ nistqarr mill-ewwel li l-evuluzzjoni li nifhem jien - u dan 
jidher tajjeb min-hafna referenzi għal Alla (li jissejjaħ 'Il-Bidu u t
Tmiem') u r-ruh - hija l-evuluzzjoni kif tifhimha u tammetti l-pos
sibilita tagħha l-Knisja Kattolika, bil-kondizzjonijiet fost l-oħrajn li 
l-materja żviluppat fil-ħajja biss bI-indhil ta' Alla u li r-ruħ tal-bnie
dem kienet maħluqa mill-ewwel mingħajr evuluzzjoni minn Alla. 

F'dawn il-versi jinghad li l-proċess tal-evuluzzjoni sar bid-djalet
tika. Hawnhekk ukoll irrid infisser ruhi. Bid-djalettika ma nifhimx 
id-djalettika ta' Hegel, Marx u Plekhanov: żewġ ħwejjeġ li ma 
jaqblux ma' xulxin li meta jahbtu flimkien tohroġ minnhom ħaġa 
waħda biss li tinkludihom aħjar. Għal dawn il-filosofi fil-ħajja kollox 
isir b'dan il-mod: Jiena ngħid xi ħaġa u din isejħulha "teżi"; inti 
tghid xi ħaġa bil-maqlub, u din isejħulha "antiteżi" u minn dawn 
iri-żewġ ħwejjeġ joħroġ U-ftehim ta' bejnietna: jiena nċedi xi haġll., 
inti ċċedi xi ħaġa ohra u fuq dak li jibqa' aħna t-tnejn inkunu nistgt1U 
naqblu, u din' tissejjaħ "sintesi". Skond dawn il-filosofi mhux biss 
il-ħsebijiet tal-bnedmin jiżviluppaw b'dan il-mod, iżda kollox, kull 
haġa maħluqa, kull ħaġa li hawn fid-dinja. Ma' dan ma nistgħux 
naqblu għal hafna raġunijiet. Kollox ma' kollox xejn ma hu daqs
hekk hafif fid-dinja. Id-djalettika, kif jifhmuha l-aħjar kittieba politiċi 
tal-Punent hija r-reazz~oni ta' ħafna ħwejjeġ li kollha flimkien jolqtu 
lill-bniedem u jwasslu mhu.x għal triq waħda biss, mhux għall sinteżi 
waħda, biss, iżda għal hafna u l-bniedem imbagħad iri jaghżel 
:waħda minnhom. Huwa f'dan is-sens li jiena nifhem il-kelma 'djalet
tika'. Tabilħaqq, id-djalettika użata f'dan is-sens hija ta' l-akbar 
għajnuna biex wieħed jifhem il-proċessi dihamiċi tal-ħajja, bħal ma 
huma l-evuluzzjoni u l-istorja. 

Billi. din hija t-tifsira li nati lilI-kelma djalettika ma nasalx għall
konklużjoniqarrieqa tal-filo~ofi li diġa' semmejna, li l-bniedem ma 
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għandux rajh f'idejh, ghax, bħal ħwejjeġ oħra, huwa biss l-aġent 
tas-setgħat moħbija tan-natura. Dan jidher mill-eżempju li nagħti 
tal-ħmar ta' San Wistin. Biex iwaqqa' għaċ-ċajt it-teorija ta' min 
jgħid li 'l-bniedem ma ghandux rajh f'idejh, San Wistin iġibilna qud
diem għajnejna l-kwadru ta' ħmar li għandu quddiemu żewġ qatet 
tal-furrajna ta' l':istess daqs u sura. Il-ħmar ukoll jasal biex jagħżel, 
aħseb u ara l-bniedem bl-intelliġenza tiegħu. Il-volonta libera mela 
qieghda hemm; iżda l-għażla hija tqila, billi wieħed jrid jara hafna 
ħweLeġ qabel ma jaqta' u billi mhux kulħadd għandu l-istess intelli
ġenza u mhux ku.lħadd jara l-ħwejjeġ u jifhimhom sewwa. Li kieku 
l-bnedmin kollha kellhom l-istess intelliġenza, kieku l-ħajja kienet 
tkun iktarsabiħa għax ken ikun fiha hafna inqas inkwiet. 

Minn dan jidher li dawn huma versi tal-individwu kontra l-kol
lettivita. Imdawwar miċ-ċaqliq taJ-folla u tal-istorja, mitfugħ '1 
ha'wn u 'l hemm mir-rassa tal-ħsebijiet ta' dawk ta' ma dwaru, l-in
dividwu jrid jiddeċiedi. Jista' jiddeċiedi, bhal hafna, li jagħmel bħal 
haddieħor, iżda qatt ma jista' jel1les mir-risponsabilita tiegħu in
nifsu. L-għażla hija dejjem tiegħu, u jekk isib ruħu fit-tweghir im
habba l-għażla li jkun għamel ma jistax iwaħtlal' f'tladdieħor. Dan 
igħodd ukoiJI ghal dawk li jagħmlu bħal haddiehor u joqogbdu b'gbaj
nejhom maghluqa fuq ħaddiehor. Tabilhaqq. jekk toqgħod fuq ħadd 
ieħor b'għajnejk magħluqa xi darba jew oħra tiġi fil-gtlali: l-ewwel
nett gbax minn jintebah li inti tafdah b'gtlajnejk maghluqa fl-aħħar 
jipprova jitla' fuq rasek u jsir id-dittatur tiegħek, u t-tieni għax 
id-dittaturi kollha fl-ahħar jiżbaljaw bI-ikrah. B'danakollu, meta 

, tiġi fil-ghali, trid twahħal fik innifsek u mhux fid-dittatur li mxejt 
warajh, għax timxi wara d-dittatur jekk trid u sakemm trid. 

Fl-ahharnett kelma fuq id-" I>i FlU sa:IO" 111, " li jissemma hafna 
drabi f'dawn il-versi. "Di11O.~all1"" huwa l-isem ta' għadd ta' annimali 
li minnhom ħarġu l-kukkudrill i , wiża', gremxul u annimali oħra 
bhal dawn. Fiż-żmien ta' qabel l-istorja dawn kellhom kobor tal
gbaġeb kif jidher mill-fdalijiet tagħhom merfugħa fil-muriejiet l-aktar 
kbar tad-dinja. L-" A lIosaW'1Is", li kien wieħed mill-annimali ta' din 
ir-razza, huwa l-iktar wieħed li kellu din il-guffaġni, kien jiżen ma' 
dwar l-ghoxrin tunnelilata, kien tqil fil-mixi, u kellu mohhu .żgħir u 
għalhekk ma setax jaħseb biżżejjed. F'dawn il-versi li ġejjin, il-kelma 
"DiIlOSall'fw:" ghandha dan it-tifsir, k\f ukoll tifsir simboliku: id
"Dinosaurus" ifisser ukoll dak kollu li hu ikrah u li għalhekk jista' 

. jtellef il-kobor u t-tkattir tal-ġmieJ. . 
Is-soggett xjentifiku-filosofiku ta' dawn il-versi mjll-ewwel juri li 

dawn mhumiex versi tradizzjonali għal kollox. Min .fil-poeżija jfittex 
il-ġmiel tal-kliem u r-rima u ż-żegħil li jnissi t-ta!nvid tal-ħajja ma 
iistax ma jiddiżappuntax ruhu b'dawn il-versi. Is-soġġett fih 
ipn:fsu, hu mħawwad u ma deherJi:x; li kelli nagħtih sempliċita 
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u ġmiel, li mhumiex tiegħu. L-għażla tal-kliem, hija ħarxa;' 
il-metrika ġebbidtha fejn deherli sewwa; u minn flok ir-rima x'aktarx 
tinsab l-assonanza, l-alliterazzjoni u sensieli ta' konsonanti sbieħ 

'jew koroh skond il-ġmiel jew il-kruha taj-ħsieb. 

TRID TEII1MEN 
Kont naħseb Zi l.:.ħajia 

somma 
taZ-matematika: tibniluL biċċa 
biċċa; tnaqqas u żżid; taqsam u timmoltiplika; 
ti~assar u terga' tħassar; [titħasseb; 5 
tħalliha għall-għada: I 

sakemm fl-aħrwr sabih joħrog l-egħhtq 
bla dell ta' dt~bju, ..... 
bla dell ta' dubju...... 10 

Il-ħ.aiia kienet qisha kG;rtOy bajda 
ta' perit, li fuqha jfassal 
il-linji Sttwed 
ta'djar u knejies, 
palazzi kba'r1L bliet J 5 
f'ta' l-lejl is-skJet ..... . 

Sakemm .l-ir'l.l)iefen qliel tal-ħaiia tagħna 
dawruni, \ 
lagħbuni, 
għalkemm ir-r,ieda qatt ma kienet nieqsa 20 
G;nqas il-ħ.sieb tas.,.S6'i.o(J;a. 
Bil-fehma mħ.awda u' s-sentiment mignun 
għalxejn, fitttt:ct l-egħl'l.lq 
tas-sqmoJ11, tal-ma tema tika 
u l-ħżużsewdien;a jaqtgħu fuq il-karta 25 
bajda, impingija ' 
fis~skiet tal-lejl. 

-Bħal ert~ieħ ' . 
,mitluqa qalb ir-ragħwa 
ta' mewg jimqit 80 
fI-ibħra bla, tmiem !i żmien il-Kavalieri, 
qalb il-gibdiet tas-Set1si rr!;igwoħin 
mitluqin; , 
waqt li d-djalettma Pla hniena tkaxkar 



ii-emduzzjoni kollox 85 
u kollox tbiddel -
bhejjem, blat, bnedmin, . . 
naejjex u kwiekeb u ġ·rajjietil-ħajjti; ., 
.~ mill-bogħod, iżda kemm ~ill-bogħod: il-bogħod I, 
il-fanal tdl' ~Dijogineit Tefeża 40 
inen:m.em., ine7.Lrnelnj mus bie ħ;;;;;. 

U ni'\XXJennqu s-sabiħ 
il-milja tas-snin, . '. 
għoo; sabiħa o-glo1ja tal-Bidu bla. T1ni.efu.= 
'7mna l-fjura miftuħa w i1nfewħd f' A.pril; 
il-ġonma 7n1xgħulin fin-nida jleqq J 45 
il-kfs.ra ta' giwjnejk j . 
il-ġibdata' bejnek u bejni fil-laħam 
u iJċtar jir-ruħ, . 
mhumiero .xogħol siegħd- 50 
il-katakliżmt· qalila tdż-żmien, 
twaħħid id-Dinosauru8 
m'Elena minn Trojja l 
Jl-ħaiiamagħġuna mit-tajn 
misħ~tqmis-saqajn, 55 
imwerLi.H3r minntregħi1d it-terrenwti ' 
ta' tagħqid l-unive·rs u l-intejien 
tal-irwejjaħ ħerġin . 
mill-oq bra tan-novissmi; 
u l-karba tal-bniedem mugugħ 60 
twaitwaħ 
tul ·raddet u medd"(}t id-dinja 
mQ;ħruqa -mill-biza' 
tal-elementi maħbu.bi'm mill-mewt ......:r 
l-icl'roġenu u l-kobalt. 65 

MeZa ejjew, doqqu. "6-qniepen tal~għid 
għal ftit ġmiel li ha'wn nw' dwarna 
għoo; id-Dinosaurus ma re:baħ.."t I 
(Ikrah sħiħ id-Dinosaurus 
bla ruħ u bla ħsieb, 70 
bla ġildanadifa li'tigbdek-
iqażżek bil-qżież). 
U l-ġliedQ; għadha sejra: 
għ(Jro demmu jiġri f'd:emmek ħaj u.,f'demmi; 
mixfietu. ċafZQ;nga bit-'toqol 75 
tat-tun'fiIEZlati tajn qed jieħdu n-nifs' 
issammarna mal-artj u l-viżjoni 



1l1istika tintilef, 
tixmek7cel ir-rieda qalila li tqum 
bil~ġelle'wża ta' mohħ'u ġo 1noħħna! 

Għalhekk waħdi 
fuq il-pedana fejn tixheciil-ħajja 
I1W naf(C inwicġeb 
"i,va" - "le" 
għaU-mistoq»-ijiet ġo mulxln tal-gurija l 
"Tajjeb jew Ħażin ?"- , 
"lnħobbo7t? Ma 11ħoobo7'h'V t"~ -'
"Borgeżija bla' qalb? 
]Jmletarjat imġewwai~ .għall-ġustizzja 
isib il-ġu,~tizzja jil-qtil?" -
".Jekyll? Hyde t"~ -
.J e/ck jl-abjad w f{-11swed 
he1im1 il-griż? 
fit-tajjeb l-aħjar, 
til-ħażin 1-6għar? J ekk ħ~jti 
qishn l-giwdira jej'lI jiltaqgim amwjjal' -
eluf ta' mmajja1' -
neżlin minn 71wntanji jil-boghod, 
jista' l-wcċċ .ileqq bħal mera? 
{'-iI111n ma jid(la1'danv? 

Imma ż-żmien'7na jiqafx! 
Ma iiiitenlli~7J lill-ħmar San'W ispin 
jagħżel i1-qatet tajba tal-jurrajna. 
rlj1"1lplan bla s7aun. rnaiL'TUb 
minn 'naħa għal ohra tas-smewwiet 'u l-art 
l-inċidenti tal-ħajja. 
Mgħaġġ~l bie.1J jaqta' l-haqq 
l-i1nħaUef iwiddiblli 
qabel ma jwaddablli 
isfel, 
li m' għandiaJ għam nitħawwad: 
li f'din id-dinja kollom 7narbut ħaġa 
ma', oi~ra; li 7wllo.1J jidher dak li hu 
imħabba dak 111 hemm ma'dwaru. Taqta' 
,vi ftl1t il-morra t' kollox? 
Tintelaq fi ħaaniż-żt;gi.iltaHstint 
li jwassal għall.,glorja tal-Bidu u t-Tmiem 
rninn gol-biki tal-bniedem til-ġnejna 
tal-Eden 
u !Z:waħx tad-Dino$aurus? 
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1'rid temmen! 

1'rid temmen fil. innifsek 
bla ma taħseb ii-żejjed a/seta' kien 
u x'jista' jsir. Bir-rieda t-ta.jba -aq bad 
it-tmun j'idejk; ynea>xi; intelaq għall-mewg 
u ż-żil/a; 
agħti: sakemm tasal fejn trid. U jekk 
ma tasa!.x, trid temmen li l-mewġ kien qalil; 
iwrxa t-taqliba u kiefra 
n moħbi l-munxar .. 
U iek1c ma tasdlx 

- biex temmen fik innifsek qabel kolloaJ 
u Iwlħadd (għax tqila mixjet 
id-demm tad-Diriosanrus 
ġo ġisme]c, xorta 
trid temmen! 1'rid temmen j'ħaddieħor 
7df il-farfett jemmen fix-xemgħa mi.'Vgħula 
:w ji7c7wnsma fin-:nar! 
1mbagrwd, meta cL-dittatur 
ineżżgħek fil-giwra tal-faqa'r u l-ħqir 
gJwnuiJ l-glwnja tas-sliem u l-alelulia 
għax ħieles mit-toqoltad-dubjn 
u mill-ix1ciel mirdtld li taħseb b'rasek 
u d-dwejjaq 
lt taqta' l-morra 
bejn it-tajjeb 1L l-ħażin -
tiwbbha, ma thobbhiex -
borgeżija bla qalb ; 
proletarjat imġfiJ..vwaħ għan-ġustizzja 
isib il-gtlstizzia fil-qtil-
'li .Je7r:yll tt Hyde! 

Fejn nashi? Ma nafm! 
Naf biss li l-moi~ħ jistrieħ 
u t-tarlbit imghaggel tal-qalb ma jibqam 
itextex u jte7cte7c iċ-ċirleu magħfus 
ta' nagħsek. 
U trz,inni Z-iliieZr. mimlijin bis~sliem 
bħal min isib il-linji sewdenija 
imfassal fis-silcta. wis-sahra lejlija 
u l-egħluq sabiħ tas-somom 
tal-matematika 
bZa dell ta' dubju ..... . 

April-Mejju, 1'54. 
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NOTI: 
[50: Dijogine: filosfu grieg; tlareġ f'nofs in-nhar b'fanal m1xgħui 

f'idu. In-nies daħket bih, iżda huwa wieġeb li kien qed 
ifittex imqar raġel tajjeb wieħed .. 

. . 

'l'el'eżri: S; Tereża tal~Ban1bin (;esu lf·kienet titlob ħafna g1iail..; 
missjonijiet ugħaIl-konverżjOlii tal-niidinbiI1. /" 

513. Tregl1id it-terrernoti: Wara li d-dinja ħarġet :i!iix-xenix bdiet 
tagħqad ~ sakemm għaqdet se,w saru ħafna tefrenioti. 

5U. L-ol} bra tdll-novlllsmi: il-mewt. 

8il. 1Jol'gezija: IJ-'klassi tan-nofs, l-aktar il-klassi kummerċjali. 

R(). Pro~eta~'jat; Il-kotra tal-poplu li taqla' il-għixien tagħha bl-
ImpIeg. Fit~teorija ma:txista, i1-borgeżija u l-proletarjat 

Ijuma t-tezi u l-antftezi tad-djalettika ewlenija tal-ħajja. 
Minnhom trid tohroġ is-sintesi: i1-komunit~ bla klassijiet 
soċjali, Ara: Lenin; l-Istat tLr-Rivoluzzjoni. 

,)1. .le7l'yll? Hyde?: R. L. Stevenson fil-ktieb tieghu TJW Strange 
Case of Dr . .Jek.yllanrl Jil'. IIyde juri kif l-istess bniedem 
għandu iżewġ personalitajiet: it-tajba u l-ħażina. Meta 
Dr . .Jekyll, li kien raġel tajjeb,' kien jixrob ċerti mediċini 
kien jinbidel if'M;r. Hyde li kien ~ill-agħar. 

IJti-U!l: Skond ħafna xjentisti ta' min joqgħod fuqhom, il..,bniedem 
huwa nftuwenzat mhux biss minn dak li għadda minn ,S!ħa-: 

lih tul ~ħa:tu'. Imħabba l-evuluzzjoni .dlik li jagħmel il
bniedem huwa kultant effett ta' dak li ġarrbu missirijietu: 

e.g.', l-istint tal-biża' li r-riflessi psikoloġiċi tal-ħajja. 
,', • )li 

108. L:tmħallet: ara vv. 81~5. 

ara t-teorija tar-relattivita ta' Einstein. 

11 6-:W: Il-bniedem huwa maħluq minn Alaa" bl-istinti tiegħu tajba; 
iżda d-dnub oriġinali ul-proċessi tal-evuluzzjoni għaġnu 

}-istinti tal-bniedem huma wkoll u għalhekk ma nistgtiux 
noqogħdu fuq' l-istint biss. 

138. Id--liittatw': Il-bniedem li toqgħodfuqu b'għajnejk magħluqa 
bil-mod il-niod isir dittatur u d-ditta:turi kollha fl-aħħar' 
jiżbaljaw ~ .. ..' 




