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Dakinhar li sparixxiet fix-xejn, iż-Zeemuziek kienet 
ilha tbaħħar sigħat fuq l-ilmijiet ’il barra mill-port 
ta’ Rotterdam, l-Olanda, tistad għall-ħut selvaġġ. 

Kien dlam ċappa, skiet perfett għajr għall-ħoss  
tal-mewġ kalm iċafċaf mal-lanċa. Fuq id-dgħajsa 
kienu ħamsa b’kollox. Lars, li għomru u żmienu 
jsaffar kull tip ta’ melodija mfarrka, kien jinvesti 
mhux ħażin fit-talent straordinarju tiegħu, tant li 
r-radju abbord tal-lanċa ma kien jinxtegħel kważi 
qatt. Darba, sħabu webbluh biex imur fuq Holland’s 
Got Talent; qalulu biex jgħad duh biż-żmien, imma 
Lars emmen verament li kellu futur fix-xena tad-
divertiment televiżiv, u hekk it-tisfir stunat mimli 
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skossi abbord iż-Zeemuziek żdied bid-doppju, 
sakemm l-ekwipaġġ ħalef li ma jerġax jagħmillu 
ċajta ta’ dak it-tip. 

Imbagħad kien hemm Hans — il-fanatiku ta’ 
Feyenoord Rotterdam — li vjaġġ miegħu fuq il-lanċa 
kien ifisser sigħat sħaħ ta’ kummentarji mbaqbqa 
fuq xiri ta’ players u penalties. Kellu ħabta jxejjer 
idejh meta jitkellem, u jekk, waqt l-analiżi sportiva 
li jkun qiegħed jipprovdi, Lars mank jazzarda 
b’xufftejh jifforma ħjiel ta’ tisfira, Hans żgur li  
kien iqum għalih u jilwilu l-ġewża t’għonqu. 

Luuk u Levi kienu tewmin. Dawn it-tnejn kienu 
l-aktar kwieti mill-ekwipaġġ kollu — moħħhom 
biss f ’xogħolhom, fil-kalar tax-xbieki, fid-direzz-
joni tar-riħ u l-prezz tal-ispnott. It-tnejn kienu 
mera ta’ xulxin: wieħed bil-misluta fil-widna tax-
xellug, u l-ieħor fil-widna tal-lemin. Anke l-istess 
tpinġija kellhom fuq driegħhom: qalb ħamra 
bil-vleġġa għaddejja minn ġo nofsha, għalkemm, 
bħalma tista’ tobsor, ta’ Luuk kienet fuq id-driegħ 
tal-lemin u ta’ Levi fuq driegħu tax-xellug. 

Fit-tarf tal-lanċa, il-Kaptan Ruben Holtwijck, 
bil-leħja bajda u l-barnuża tas-suf, kien qiegħed 
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jipprova jqabbad il-pipa mingħajr suċċess. Is-soltu 
ma tantx kien ikompli, għax di natura l-kaptan 
kien bniedem kwiet; imma wara qabda sabiħa 
bħal dik li kellhom maħżuna ġol-friża tal-lanċa, 
ma setax ma jkollux burdata tajba. Meta jkun hekk, 
l-għaxqa tiegħu jaqbad ma’ Hans fuq il-futbol u 
jarah jitmasħan fuq ix-xejn. 

L-arja kompliet tirżaħ b’rata mgħaġġla madwar-
hom. Bejn melodija msaffra u oħra beda jinstema’ 
ċ-ċekċik ta’ snien Lars bil-kesħa. Għalkemm 
it-temperaturi baxxi kien żmienhom sewwa  
l-Olanda, is-sajjieda taż-Zeemuziek ma setgħux 
jifhmu kif f ’daqqa waħda kienu qishom daħlu  
ġol-friża mal-ħut li kienu qabdu. 

Iżda l-inkwiet tal-Kaptan Holtwijck ma kienx 
is-sirda insopportabbli. Minn taħt il-għajn qabad 
l-ewwel ħjiel ta’ duħħan abjad jinġema’ mad-
dgħajsa b’rata mgħaġġla bħal biċċiet imfelflin tal-
qoton. Ċpar, ħaseb; għall-ewwel ftit, kemm kemm 
idellek l-uċuħ mikxufa tal-lanċa, imbagħad b’mod 
esaġerat li beda jaħsel lill-ekwipaġġ bħal barmil 
ilma ffriżat mitfugħ għal fuqhom. Ma setax jifhem 
minn fejn kien ġej dan kollu, meta r-rapporti 
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tat-temp kienu ħabbru kundizzjonijiet perfetti 
għas-sajd; imma issa ma kienx il-ħin li wieħed 
joqgħod jaħseb fuq dan. Kien jaf, bħal kull sajjied 
t’esperjenza, li jekk kien hemm xi ħaġa agħar mill-
maltemp fuq il-baħar, din kienet iċ-ċpar, l-aktar 
ċpar minn dak il-magħqud li jġiegħlek titfi l-magni 
tal-inġenju u toqgħod tistenna sa ma jbatti, bla 
ma tara xejn x’hemm madwarek, qisu xi ħadd 
għattielek għajnejk. 

Bil-magna mitfija u d-dgħajsa wieqfa, is-sajjieda 
qatgħuha li jsejħu għall-għajnuna. Ħakimhom 
mhux ftit il-paniku meta r-radju, bħall-bqija tal-
apparat teknoloġiku kollu li kellhom abbord, 
sabuh bla ħajja; aktar ma jdawru switches u 
jagħfsu buttuni, donnha l-lanċa aktar twebbes 
rasha u tirreżisti kull sforz min-naħa tagħhom biex 
jagħmlu kuntatt max-xatt. Iżda f ’daqqa waħda,  
iż-Zeemuziek tat skoss goff ’il quddiem u bdiet 
tbaħħar weħidha lejn xi mkien bl-ekwipaġġ u  
l-ħut li qabdu b’kollox. 

Ma kellhomx idea kemm damu għaddejjin 
ġoċ-ċpar, b’qalbhom tħabbat sitta sitta, mingħajr 
l-iċken idea ta’ fejn kienu sejrin. Iż-Zeemuziek 
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kienet qisha ċinju, tiżżeffen fuq wiċċ l-ilma qisu 
żejt mingħajr l-indħil u l-kontroll ta’ ħadd; sa fl-
aħħar, minn qalb is-sħab li kien keffinhom, is-
sajjieda lemħu dawl ċkejken iteptep bħal kewkba 
fil-bogħod. Għall-ewwel twerwru, għax ħasbu li 
seta’ jkun dawl ta’ vapur ieħor, u f ’dak iċ-ċpar żgur  
li ma kienx se jara d-dgħajsa tagħhom. Iżda 
mbagħad inkixfet bħal ponta ta’ tinda, u ħjiel ta’ 
bandiera tperper mill-quċċata tagħha fejn kien 
hemm ukoll mehmuża l-bozza tarmi d-dawl. Minn 
ġoċ-ċpar bdew jidhru l-faxex ikkuluriti tad-drapp 
tat-tinda, bħal linji wisgħin sofor u vjola skur, u 
sensiela ta’ xinxilli bojod mat-trufijiet tad-drapp. 
Li ma kinux f ’sitwazzjoni daqshekk serja, ħaseb il-
Kaptan Ruben Holtwijck hu u jiċċassa lejn it-tinda 
minn ġol-lenti tat-tromba, żgur li kien jaħlef li dik 
li kien hemm quddiemhom kienet tinda ta’ ċirku, li 
b’xi mod misterjuż ittellgħet f ’nofs ta’ baħar. 

Imbagħad fettillu jbaxxi t-tromba kemm kemm 
’l isfel. Għall-ewwel ma setax jifhem x’setgħu 
jkunu t-tikek, ħarira aktar griżi mill-bqija tax-
xenarju, li lemaħ iqarrbu lejhom minn ġol-lenti. 
Idejh ħasshom jitriegħdu madwar l-aluminju 



14

iswed tat-tromba, aktar ma t-tikek komplew 
jikbru: l-ewwel f ’dellijiet, imbagħad f ’forom goffi 
b’qisu rix kulur it-te, risqin lejn il-lanċa tagħhom 
minn ġoċ-ċpar, b’munqarhom lest biex jattakka. 
Mingħajr telf ta’ żmien, newwel it-tromba lil Lars 
u tar mill-ġdid għal ħdejn ir-radju. “Aħdem”, qallu, 
minn bejn snienu mgħażżin, “aħdem!” Mal-għaxar 
attentat laqgħu t-textix ta’ kollegament pessmu 
mal-kosta, imħawwar kultant b’vuċi skossjata 
li ma tinftihemx. Ruben Holtwijck xtaq ħafna 
jispjega eżatt x’kien qiegħed jara mingħajr tlaqliq, 
iżda tħalla b’linja maqtugħa ħesrem, hekk kif iż-
Zeemuziek  għebet għalkollox minn fuq ir-radar.
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