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ŻEWĠ KOTBA TA’ POEŻIJI
Illum għandna żewġ kot-

ba ta’ poeżiji li fil-feh-
ma tiegħu jixhdu kemm 

dawn l-awturi nfatmaw 
mill-poeżija kontemporanja 
tal-moviment qawmien let-
terarju li donnha weħlet xi 
ftit f’xi wħud minna u qed 
jaspiraw lejn forom u stili 
differenti aktar friski.  Leanne 
Ellul qed tippreżentalja in-
ventarju ġo dik li sejħitilha 
l-kamra l-kaħla permezz ta’ 
dizzjunarju fejn kull ittra 
tiddeskrivi dan l-oġġett jew 
esperjenza li toħroġ.   Jus-
tin Schembri jissieħeb ma’ 
Chiara Galea u jippreżen-
talna dan il-kunċett viżiv ta’ 
illustrazzjonijiet li jikkum-
plimentaw il-poeżija.  L-il-
lustrazzjonijiet għaldaqstant 
f’din il-ġabra huma poeżi-
ja, daqs kemm il-poeżija ta’ 
Schembri hija fiha nfisha 
bħal pittura, b’kull waħda 
jfisser dak li ħiereġ mill-qalb 
u b’mod mill-aktar sinċier.  

L-Inventarju tal-kamra 
l-kaħla ta’ Leanne Ellul 

Il-poeti jilagħbu bil-kli-
em bħalma l-pitturi jużaw 
iż-żebgħa.  Kull ittra hija 
poeżija u li għandna f’din 
il-ġabra huwa timriħ mal-is-
pazji kollha li toffri l-lingwa. 
Il-lessikali jitwaħħad ma’ fo-
rom oħra konkreti fosthom 
dawk naturali bħal baħar kif 
ukoll ma’ ħsibijiet u emozz-
jonijiet. 

L-istil ta’ din il-ġabra 
għaldaqstant huwa wieħed 
oriġinali; alfabetiku, mill-
a saz-z.  Fil-biċċa l-kbira 
tal-poeżiji f’din il-ġabra, 
Ellul tislet mill-esperjenzi 
tal-imgħoddi tagħha u tgħix-
hom fir-realtajiet tagħha.  
L-esperjenzi tal-imgħoddi 
huma magħġuna daqs kemm 
hija l-ħila ta’ din il-poetessa 
li tagħġen il-kelma, u dawn 
l-istess esperjenzi sawruha.  

U iva, hawn għandna per-
suna b’viżjoni dwar l-amb-
jent, il-mara u realitajiet oħra 
tal-ħajja, għaliex l-esperjenzi 
sawruha dik li hi.  Fl-istess 
ħin iżda l-poetessa għadha 
timraħ u għaldaqstant 
miftuħa għal aktar ideat, għal 
aktar esperjenzi.   

Jaffaxxinani l-mod sabiħ 

kif Ellul tilgħab bil-kliem, 
ngħidu aħna, “Storja ta’ tor-
ri fuq torri bla bibieb u bla 
firrolli” (Fuq bini), użata fil-
kuntest tat-torrijiet li qed jin-
bnew madwar il-gżira.  Din 
hija waħda mill-ftit poeżiji u 
Ellul titbiegħed ftit mill-kur-
rent donnu kemxejn popolari 
fil-poeżija kontemporanja 
lokali ta’ messaġġi soċjali.   

Ċertament li hawn 
il-poeżija mhijiex artifiċjali, 
mhijiex sempiċiment slogan.  
Toħroġ mill-qalb u tagħrbel 
sew kull mument ta’ ħajjitha 
b’riflessjoni mal-imgħoddi 
tagħha fejn donnha tixxen-
naq għas-sempliċita’, għaż-
żmien meta kienet tifla.  Kull 
mument anzi terġa’ tgħix 
dak il-mument.   L-imħabba 
għal-lingwa ma toħroġx biss 
fid-dehra ta’ dan il-kliem, 
imma fl-għarfien tal-letter-
atura.  Fil-fatt tirrifetti dwar 
is-suwiċidju fid-dawl tal-po-
etessa brava Sylvia Plath 
(Fuq qatel)  li kif xi wħud 
jafu temmet ħajjitha.  Hawn-
hekk Ellul talludi b’mod in-
telliġenti ħafna għall-poeżija 
Daddy tal-istess Plath.  

Imbagħad għandna t-
tieni poeżija “Fuq qatel”, 
fejn din id-darba Ellul tal-
ludi għall-metafora ta’ Tire-
sius użata fil-poeżija ta’ 
Ted Hughes.  Ted Hughes, 
għall-benefiċċju tal-qarrejja 
tagħna kien miżżewweġ 
lil Sylvia Plath imma din 
ir-relazzjoni ma kienet xejn 
feliċi.   Eżempji oħra li mhux 
normali narawhom f’ħafna 
poeżiji lokali:

“Int ħu mill-verb nibtet. 
Naqqi n-b-t”. 
(Fuq nibet)

U tkompli:
“Din l-art ħelwa ma fhi-

jiex rima. 
Ħu ġlata u blata” 

U permezz ta’ din il-poeżi-
ja toħroġ it-tema ta’ stennija, 
stennija ta’ tama.  Fil-biċċa 
l-kbira ta’ dawn il-poeżiji fil-
fatt,  joħroġ sentiment dwar 
il-morr ta’ relazzjoni , natu-
ralment irrelevanti hux fittiz-
ja u kreazzjoni artistika jew 
awto-bijografika. 

“Mudlama l-ispazji 

sejjieħa li għammarna fihom”  
(Fuq għidtlek).

Dawn il-poeżiji fakkruni 
f’vuċijiet femminili fosthom 
Alanis Morissette bil-famuż 
album “Jagged Little Pill” 
u forsi anke dik ta’ Adele 
fl-album ċelebri “21”.  Hawn-
hekk għandna vuċi poetika, 
li wkoll fiha tinħass ċerta rab-
ja.   Fil-poeżija “Fuq ġisem” 
naqraw:

“Ġismi ħalib f’għajnejk 
imdardra

Jafek ftit jiem, ġismi.
Fakkrek li tħassartek
...
Li tajtek lejl minn lejli-

eti.”
 Bosta drabi, minkejja 

l-metafora u t-tħaddim tajjeb 
tal-kelma li jikkaratteristika 
din il-ġabra, l-poeżija ta’ El-
lul hija diretta u ċara: 

“Mhux veru li 
l-poeżija sabiħa. 

Int sabiħ 
U l-poeżija poeżija” (Fuq 

gidba). 

Poeżiji oħrajn imbagħad 
huma riflessjoni dwar il-mara 
forsi taħt il-figura tax-xwejħa 
u anke tar-raġel taħt il-figura 
tax-xwejjaħ. Il-ħajja tinnota 
li hija qasira u bħal ħafna po-
eti oħra tirrifletti fuq ir-realtà 
tal-mewt.

Li laqatni f’din il-ġabra 
wkoll huwa li waqtiet bħal 
tistħajjel il-kliem jiġi ma-
terjalizzat fuq xi teatru, fejn 
tistħajjel il-lożor blu jissim-
bolizzaw il-baħar, flimkien 
mal-moviment imżewwaq 
mal-ħsejjes, l-alliterazzjoni-
jiet u l-kliem onomatopejku.  

Konklużjoni mill-istqa-
rrija għall-istampa

Din hija l-ewwel ġabra 
ta’ poeżiji ta’ Leanne Ellul li 

għoġobha tippreżenta l-ver-
si tagħha b’mod ordinat u 
oriġinali fl-istess ħin: dak 
alfabetiku, mill-a saz-z. In-
sibu mas-87 kompożizzjoni 
poetika. L-għażla metrika u 
prosodika hija dik moderna 
ladarba jitħaddmu l-metru 
u l-vers ħelsin. Bħal dejjem, 
hawn insibu versi fejn hemm 
id-djalogu bejn il-jien u 
lieħor, l-imħabba u d-deluż-
jonijiet, u l-bqija. Kollox hu 
miġbur f’dil-kamra l-kaħla, 
fittizzja u reali. L-ilsien li 
tħaddem Ellul hu dak attwali 
fejn insibu taħlita pjaċevoli 
ta’ Malti ġej kemm mill-Għar-
bi u mitTaljan. Hu lsien li xi 
drabi tħossu jmellsek, drabi 
oħra tinduna tard li qatgħek 
fil-laħam il-ħaj. Hemm es-
pressjoni silenzjuża ta’ wġigħ 
jew rabja wara dan kollu? 

Dawk ta’ Ellul huma 
poeżiji li għandhom mirripe-
tizzjoni tal-eku, eku li għan-
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