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INTRODUZZJONI 

 Ma’ xiex nassoċjaw dan il-jum? 

 

 Taħseb li għal kulħadd ifisser l-istess dan il-jum?  

 

 Għaliex taħseb dan? 
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X’inhi l-kelma qed tirtogħod 

hemm fuq ix-xefaq ta’ dan il-jum? 

Mhijiex ballun, ħafif u lest 

għal-logħob. Pjuttost xi balla 

li din l-għodwa qiegħda tistenna  

l-kanun ta’ ħalqi, lil qalbi 

mkebbsa b’rabja liema bħalha -  

tistenna l-isfog. 

 

 

 

 

Mistoqsija rettorika: 
il-poeżija hija                  
r-risposta għal din              
il-mistoqsija. 

Personifikazzjoni:             
il-kelma qed tistenna 
biex toħroġ mill-fomm 
– taqla’ mill-istonku 
dak li qed idejjaqha. 

Personifikazzjoni:  ir-rabja li 
għandha l-poetessa qed 
tinħass fi kliemha – titriegħed 

Il-kelma: l-imħabba 

li jirrappreżenta dan 

il-jum. 

Metafora:                 
l-imħabba mhix xi 
ħaġa faċli u 
sabiħa.  

Metafora estiża: tqabbel           
l-imħabba ma’ balla fuq             
l-istonku. Dan għax hi 
batiet (kienet imweġġgħa) 
fl-imħabba.  

Metafora: il-
poetessa tixtieq 
tispara l-balla         
(ir-rabja ta’ ġo 
fiha) lill-maħbub 
tagħha, permezz 
tal-kliem.   

Jum San Valentin, 

jum il-maħbubin 

Personifikazzjoni 
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Mela llum sejra npittirlek 

Kartolina, u nħażżiżilha 

l-kuluri li jixirqulha: 

Iswed duħħan bħal moħħi 

Aħmar nar bħal demmi jbaqbaq 

 

 

Ja traditur 

ma xbajtx tirreġettani minn ġo  

ħajtek! 

 

Apostrofi 

– tindirizza 

lill-maħbub 

Onomatopea 

Paradoss   

tpitter – sabiħ 

tħażżeż – ikrah.       

Fil-kartolina ħa 

tesprimi dak li tħoss 

– l-imħabba hi 

sabiħa imma hi 

esperjenzat l-ikrah 

tagħha. 

Similitudni: 

ħsibijiet 

negattivi 

Similitudni: 

ir-rabja ta’ ġo 

fiha 

Dwejjaq / 

ħsibijiet koroh 

juri rabja 

Apostrofi 

– tindirizza 

lill-maħbub 

Turi biċ-ċar li kien 

iwarrabha u jiċħadha 

minn ħajtu. 

Onomatopea 
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Ħa mela ilqa’ u ibla’ 

dil-balla li rrid naqla’ jien 

minn fuq l-istonku. 

 

Ibla’ u ilqa’ 

 

u jekk tista’ 

itfagħhieli lura  

qisha ballun. 

Metafora: isma’ u rrifletti 
fuq dak li ħa ngħidlek Apostrofi 

– tindirizza 

lill-maħbub 

Similitudni: il-“ballun” hu oġġett li 

ma jweġġax. Il-poetessa tixtieq li ma 

jkomplix iweġġagħha għax diġà 

sofriet biżżejjed weġgħat 

mingħandu, b’hekk trid “ballun” 

mhux “balla”. 

Metafora 

estiża 

Ripetizzjoni: 

biex issaħħaħ 

dak li qalet 

qabel  
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Il-Metrika: 
 

• Mibnija fuq sitt strofi ta’ tulijiet differenti. 

 

• Il-versi huma ħielsa. B’hekk tesprimi ruħha b’mod miftuħ u 
sinċier u ma tħallix il-limiti poetiċi jfixkluha f’din ir-rabja.  

 

• M’għandhiex rima. 

 

• It-ton hu wieħed ta’ rabja u korla. 
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L-Istil 
 
•  Poeżija awtobijografika fejn il-poetessa toħroġ ir-rabja tagħha minħabba  

esperjenza ta’ mħabba li weġġgħatha. 

 

• Il-lessiku magħżul iwassal sentiment qawwi ta’ rabja li ġarrbet il-poetessa 
fil-perjodu li fih kitbet. Fost dawn il-kelmiet hemm: “mkebbsa”, 
“nħażżiżilha” u “traditur”. 

 

• Il-metafora ċentrali f’din il-poeżija hi l-“balla” (mill-idjoma Maltija: taqla’ 
balla minn fuq l-istonku). Hi tiftaħ u tagħlaq biha. Il-balla hi l-kelma li trid 
twassal lill-maħbub tagħha. Hi tkompli din il-metafora billi tistqarr li ħa 
tagħmel ħalqha qisu kanun u tisplodi r-rabja tagħha f’wiċċu. 

 

• Fit-tieni strofa tinħass l-ironija. Normalment permezz tal-kartolina 
tesprimi l-emozzjonjiet sbieħ lejn il-maħbub tiegħek. Iżda hi tesprimi              
l-emozzjonijiet negattivi lejh. 

 

• Għandna wkoll paradoss, bejn dak li suppost ifisser Jum San Valentin u 
dak li tassew għaddej bejn il-poetessa u s-sieħeb tagħha. Flok l-imħabba 
għandna r-rabja. 
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L-interpretazzjoni 
 

Mit-titlu tal-poeżija naħsbu li l-poetessa ħa titkellem dwar 
is-sabiħ tal-imħabba u ta’ din il-ġurnata.  Iżda mat-tielet 
vers turi li se titkellem f’isem dawk il-koppji li għaddew 
minn żmien diffiċli, u għalihom dan hu jum diffiċli.  

 

Permezz ta’ din il-poeżija hi toħroġ ir-rabja li għandha 
ġewwa fiha u tinsulenta lill-‘maħbub’ tagħha kif jistħoqqlu.  
Hija mingħandu ħlief niket ma ratx għalhekk f’dan il-jum se 
taqla’ l-“balla” minn fuq l-istonku u titfagħhielu, flok 
tgħidlu kliem ta’ mħabba.  Hi ssejjaħlu “traditur” għax 
kemm-il darba rreġettaha minn ħajtu.   
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Flok kartolina sabiħa mimlija kliem ta’ mħabba kif jagħtu f’din l-
okkażjoni, hija ħa tħażżiżlu waħda bl-iswed u bl-aħmar. L-iswed 
se tużah sabiex tesprimi d-dwejjaq ta’ ġo fiha minħabba r-
relazzjoni kerha li kellhom u l-aħmar biex toħroġ ir-rabja ta’ ġo 
fiha. 

 

Lejn l-aħħar il-poetessa tistiednu jilqa’ l-“balla” li trid taqla’ 
minn fuq l-istonku u tistiednu biex ikompli mal-burdata tagħha 
biex b’hekk ikunu jistgħu jikkonfrontaw lil xulxin sal-aħħar. 
Grech Ganado ma tridx “balla”, li tkisser, lura iżda “ballun” li 
ma jweġġax.  Dan ifisser li hi trid li s-sieħeb tagħha jifhem ir-
rabja li għandha ġo fiha imma ma tridx li jerġa’ jweġġagħha lura 
għax diġà sofriet biżżejjed weġgħat mingħandu. 
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• Relazzjoni ta’ mħabba li spiċċat 
(Joħoġ kuntrast jekk inqabbluha ma’ “Niftakar” – Buttigieg qed iħossu waħdu “jien u l-
Baħħ” wara li martu mietet, imdejjaq li ġara dan, waqt li f’din Grech Ganado tħossha 
rrabjata u fl-istess ħin neħħiet balla minn fuq l-istonku li nfirdet minn mal-maħbub għax 
skontha dan kien “traditur” u kien jirreġattaha.)  

(Nistgħu nqabbluha  ma’ Ittri lil Marta. Waqt li f’Ittri lil Marta – Marta rrabjat xi ftit għax 
wara li saret taf min kien il-pittur/pustier, dan kien telaq darba għal dejjem. Waqt li f’ 
Jum San Valentin tinħass irrabjata għax il-maħbub irreġettaha.) 
 

 

• Rabja u tpattija 
(Nistgħu nqabbluha ma’ “Il-Koranta” fuq livelli differenti – il-Kornata kienet xi ftit jew 
wisq irrabjata għan-nies tar-raħal li fil-ġurnata tat-tieġ ħammrulha wiċċha però baqgħet 
kwieta u ma lissnet xejn, waqt li f’din Grech Ganado għandha rabja kbira lejn il-maħbub 
tagħha u tħossha kuntenta li bi kliemha se tpatti lura, lil dak li darba kien il-maħbub 
tagħha.) 
 
 

• Firda  

(Nistgħu nqabbluha ma’ “Firda minn Kelb” fuq livelli differenti – in-narratur iħossu 
mweġġa’ li kellu jinfired minn ma’ Bobby u jaqa’ f’sikta, waqt li f’din Grech Ganado taqla’ 
mill-istonku dak kollu li kien qed idejjaqha għax kienet imweġġgħa fl-imħabba.) 

Temi li joħorġu 
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Tmiem 


