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• Għal min taħseb li qed jirreferi dan it-titlu? 

 

 

• Għala taħseb li l-poeta jagħmel din                

il-mistoqsija? 
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Waħedha 

fuq l-għolja ġeblija, 

imbiegħda mill-bqija ta’ ħutha 

fil-qalb ħadranija 

tal-wied, 

ix-xwejħa ħarruba, 

magħtuba 

mit-toqol tas-snin, 

qed tħares madwarha 

ħa tara 

il-għaġla tan-nies għaddejjin.  

 

Dan il-kliem 
jikxef li l-ħarruba 
hi solitarja.  Il-
ħarruba 
tirrappreżenta 
wkoll lill-poeta 
issa li xjaħ u ra 
bidla fis-soċjetà. 

Il-poeta għażel l-għolja għax minn fuqha 
tara iżjed, tara lil kollox u lil kulħadd. 

Għażel il-ħarruba għax 
tirrappreżenta snin twal u rat 
ġenerazzjonijiet differenti. 

Personifikazzjoni:       
il-poeta jippersonifika 
lill-ħarruba 
daqslikieku hi 
bniedem josserva      
n-nies. 

Deskrittiva:  
il-poeta 
qed 
jiddeskrivi 
fid-dettall 
lill-ħarruba. 

Personifikazzjoni: 
Il-ħarrub l-oħra 

Metafora: 
f’nofs il-wied 

Kuntrast bejn l-ewwel u t-tieni 
strofa kemm fil-kontenut kif ukoll 
fil-forma. 
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. . .U taħseb: 

kemm huma mgħaġġlin, 

fejn huma sejrin 

għal dejjem bla sabar 

min-nieqa sal-qabar 

dal-ħalja bnedmin? 

Fejn huma l-għeruq? 

Qatt lilhom ma trażżan il-bewsa tar-riħ? 

Qatt lilhom ma tlajjem is-sħana tax-xemx? 

Għaliex ftit mistrieħ 

għalihom ma hemmx, 

u l-lehma biss tagħhom 

il-ħajja tas-suq? 

  

Riflessiva: 
jitkellem 
f’isem         
il-ħarruba u 
jirrifletti fuq 
il-ħajja tal-
bnedmin li 
jara 
madwaru.  
Il-poeta 
jispiċċa wkoll 
b’mistoqsija 
rettorika 
biex iħallina 
nirriflettu 
fuq ħajjitna 

Mistoqsijiet 
rettoriċi: biex 
iġagħalna 
nirriflettu fuq 
is-sitwazzjoni 
tal-bniedem. 

 

Ċesura: 
innaqqsu        
r-ritmu u 
nimmaġinaw 
dak li qiegħda 
tagħmel          
il-ħarruba. 

Anafora: 
jużaha bħala 
enfasi biex juri 
li n-nies 
m’għandhomx 
kwiet u xejn 
ma 
jwaqqafhom la 
r-riħ lanqas     
ix-xemx 

Metafora: jirreferi għall-ħajja 
materjali (il-kummerċ, il-flus).     
L-iskop tal-ħajja għall-individwu. 

Metafora: il-bniedem bla 
paċenzja, tul ħajtu kollha 
mit-twelid sal-mewt. 

Metafora: il-valuri tal-
bniedem 

Personifikazzjoni 

Personifikazzjoni: ir-riħ 
meta jaħbat f’wiċċ in-nies 
qisu qed ibushom. 
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o Poeżija tradizzjonali magħmula minn żewġ strofi ta’ 
tulijiet differenti, il-versi huma mħallta u r-rima hi 
ħielsa.  Il-poeta għamel użu minn dan l-istil biex ikompli 
jenfasizza l-fatt li ħadd m’għandu direzzjoni ’l fejn hu 
sejjer. 

 

o L-ewwel żewġ strofi jikkuntrastaw bejniethom kemm 
fil-kontenut kif ukoll fil-forma: 

 -  l-ewwel strofa għandha ritmu kalm minħabba n-numru 
ta’ ċesuri u vokabularju magħżul (“għolja”; “fil-qalb 
ħadranija” “tħares madwarha”) li joħloq sens ta’ 
trankwillità.  

- it-tieni strofa għandha ritmu mgħaġġel minħabba            
l-enjambment, il-mistoqsijiet rettoriċi u l-vokabularju li 
 juża (“mgħaġġlin”; “bla sabar”; “ftit mistrieħ”) li 
joħloq sens ta’ għaġla u stress ta’ ħajjet il-bniedem. 
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o Insibu kuntrast ukoll bejn il-poeta u l-bqija          
tas-soċjetà.  Il-poeta solitarju rrappreżentat         
mill-ħarruba x-xiħa jħossu trankwill b’differenza 
mas-soċjetà li hi aljenata u bla waqfien. 

 

o Il-kreattività tal-poeta toħroġ fil-vokabularju li juża.  
Minkejja li l-ħarruba tirrappreżenta lill-poeta,         
il-mistoqsijiet rettoriċi, fit-tieni strofa xorta huma 
magħmulin mill-perspettiva tal-ħarruba.  Dan għax 
tistaqsi f’termini ta’ “għeruq”, “riħ”, “xemx” – li 
huma aspetti tan-natura.  Dan ikompli joħloq 
kuntrast bejn in-natura statika tas-siġra u n-natura 
dinamika u bla sabar tal-bniedem.   

 

o Il-maġġoranza tal-kliem fil-poeżija huma Semitiċi.  
Probabbli l-poeta għamel użu minn dan il-kliem 
għax il-ħarruba tirrappreżenta l-ħajja tradizzjonali 
mhux dik moderna. 
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L-INTERPRETAZZJONI 

 TAL-POEŻIJA 
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o Il-poeta jinqeda b’ħarruba xiħa biex janalizza l-ħajja    
tal-bniedem.  Peress li l-ħarruba hija xiħa, probabbli fi 
żmienha kellha ħajja iktar kwieta u tista’ tara                
d-differenza meta tqabbilha mal-ħajja tal-lum.  

 
o Fl-ewwel strofa jagħtina deskrizzjoni tal-ħarruba 

solitarja, jippersonifikaha biex toqgħod tosserva n-nies. 
 
o Fit-tieni strofa, il-ħarruba tagħtina l-ħsibijiet tagħha 

dwar il-bniedem.  Jidher li m’għandux kwiet u dejjem 
sejjer.  Xejn ma jwaqqfu lanqas l-elementi naturali, la     
r-riħ u lanqas is-sħana tax-xemx.   

 
o Ir-riflessjonijiet tal-ħarruba qed jwasslu l-messaġġ li n-

nies huma aljenati fil-ħajja materjali donnhom qegħdin 
jitilfu “l-għeruq” (valuri) tagħhom.  Fi kliem ieħor dak li 
jinteressa lill-bniedem huwa l-materjaliżmu u l-flus.   

 
o L-iskop tal-poeta huwa li jwassal il-messaġġ biex 

napprezzaw iżjed il-ħajja għax hi qasira wisq. 
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Temi li joħorġu 

 Is-solitudni tax-xjuħija 

 

 Is-soċjetà llum il-ġurnata 

 

 L-eżistenza tal-bniedem vs l-ambjent 
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Tmiem 


