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Taf xi 

jfissru 

dawn? 

Ġarra kbira tal-fuħħar bin-naħa 

ta’ fuq wiesgħa. Fiha l-mara 

tad-dar kienet taħżen l-għaġina 

tal-ħobż għal madwar ġimgħa. 

Is-sajjieda kienu jimlewha 

bl-ilma baħar biex fiha jżommu 

l-qabda tal-ħut friska kemm 

idumu fuq il-baħar. 

BARRADA  
Lampa mdaqqsa 
li titqiegħed fuq 
dgħajsa tas-sajd 
u li bid-dawl 
tagħha tiġbed 
ħafna ħut bħall-
kavalli u s-sardin. 
Ħafna drabi dan 
is-sajd isir bil-lejl. 

LAMPARA  

Biċċa drapp irrumblata u magħmula 

għat-tond b’ċerta ħxuna li kienet 

titqiegħed fuq il-qurriegħa tar-ras. 

Fuqha kien jinġarr xi oġġett bħal 

kavetta tal-ħut jew kannestru mill-

bejjiegħa fit-toroq speċjalment in-

nisa. Tfisser ukoll dawl madwar xi 

pjaneti jew inkella dijadema ma’ ras 

l-istatwi jew pitturi tal-qaddisin. 

KAGĦWARA / QAWWARA ĠILANDRA  
Tabernaklu li fih 
jitqiegħed l-
ostensorju bl-ostja 
kkonsagrata 
b’kollox. 
Normalment dan 
ikollu l-bieba ta’ 
quddiem magħmula 
għat-tond u li ddur 
biex tinfetaħ. 

Karettun miġbud b’żiemel wieħed 
iżda li fuqu jistgħu jirkbu sa tnejn 
min-nies. Kien jintuża għal xi 
ħarġa fil-ħin liberu jew fil-Ħdud. 
    Il-kelma ġejja minn 
   dik Franċiża 
      charrette. 

XARRETTA 
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“Le, le, tibqax tistenna aktar illejla,               

sar ħafna ħin u ħuk, Sara, m’hux ġej. 

Iss’idħol orqod w agħlaq dik it-tieqa, 

il-kwiekeb feġġu w riesaq ġmielu l-lej’. 

 

“Xi nies mexjin lilhinn u qed jitbiegħdu, 

u jidher ajruplan fil-bogħod għaddej, 

fil-port dieħel vapur, waqfu l-karozzi, 

’mma ’l hawn m’hu riesaq ħadd u ħuk m’hux ġej.” 

 

“Min jaf, papà, qabdux il-ġuħ fi triqtu? 

Min jaf għejiex u waqaf biex jistrieħ? 

Min jaf tilifx it-tren u qed jistenna? 

Min jaf sabx ħafna xita u ħafna riħ? 

“Jew tilef l-indirizz u f’din is-siegħa 

ma jista’ jsaqsi ’l ħadd... fit-triq m’hawnx ruħ. 

Jew ħabbat il-bibien u ħadd ma fetaħ. 

Tibżax, papà, tibżax, imxi nfittxuh.” 

 

“Le, binti, sar il-ħin u trid tmur torqod. 

Missierek jaf; tibqax tistenna għalxej’. 

Iltaqa’ mal-Bambin u ħadu miegħu 

u issa telqu ’l bogħod ’il bogħod it-tnej’.” 

 

“Jekk qiegħed Miegħu nistaqsih u nsibu 

għax il-Bambin iħobbni w jgħidli fej’”. 

“Iv’iva, binti, agħlaq dik it-tieqa 

għax daħal ġmielu l-lej’ u ħuk m’hux ġej.”  

MUR ORQOD BINTI ta’ Oliver Friggieri  
(it-tieni eleġija [poeżija ddedikata lil xi ħadd li miet]  għat-tieni tifel li ġie u telaq)  


