
Għal Tom, il-faragħun …

A. B-M

Dakinhar, kif stenbaħt, ħassejt li qalbi kienet 
qed tħabbat iktar mgħaġġel u iktar bil-qawwi 
mis-soltu. Kien l-ewwel jum tax-xahar ta’ Tybi, 
u kienet il-ġurnata tal-ikbar festa li ra l-Eġittu 
minn mindu twelidt jien: il-festa ta’ Sed! Billejl 
ma stajtx norqod sew; bdejt noħlom u nitqalleb 
ħafna, u ħin minnhom l-alla Isis innifisha ġiet 
iżżurni f’ħolma. Kont diġà naf li dak il-jum 
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kien se jibqa’ mnaqqax fil-memorja tiegħi 
daqslikieku ltqajt mal-allat! Kienu ilhom snin 
għaddejjin il-preparamenti għal din il-festa.  
It-tempju ta’ Osiris ġie rrestawrat u mżejjen 
għall-okkażjoni.

Dakinhar, missieri, il-Faragħun Seti l-Ewwel, 
kien se jagħmel dimostrazzjoni tal-poteri divini 
tiegħu quddiem il-poplu. Folla enormi ġiet 
f’Memphis biex tfaħħru u turih qima. Kienet 
ġurnata kbira għalija wkoll, għax jien kont 
se nkun hemm, quddiem it-tempju, inkanta 
l-għanjiet ta’ tifħir f’ġieħ Osiris! 

Kont għadni maqbuda f’riefnu ta’ emozz-
jonijiet, meta rkibt bilwieqfa fuq karru miġbud 
minn żewġt iżwiemel u qsamt id-deżert maġenb 
il-Faragħun, missieri, li saq il-karru tiegħu hu 
stess. Kien fih għaxqa bl-ilbies ċerimonjali. 
Kellu l-qaws armat bi vleġġa tad-deheb. Iż-
żiemel tiegħu, imlibbes b’kuluri jgħajtu u xagħru 

mżejjen bir-rix, kien qisu qed jittajjar, u saqajh 
bilkemm bdew imissu mar-ramel aħmar.

Tetiky, it-tfajjel li jieħu ħsieb il-klieb tal-
kaċċa tal-Faragħun, kien qed jiġri f’nofshom. 
Hu ftit ikbar minni fl-età, u atleta ta’ veru, ħafif 
u jiġri daqs għażżiela. Tetiky kien jittrenja ħafna 
biex sar kapaċi jiġri daqshekk. Tgħidx kemm 
kien kburi li kien qed jassisti lill-Faragħun u 
jiddandan bil-ħwejjeġ tal-festa.

F’daqqa waħda, Tetiky dar fuqi u għajjat:
“Oqgħod b’seba’ għajnejn, Prinċipessa! 

Għadhom kif lemħuh l-iljun, fit-tarf ta’ dal-
passaġġ bejn il-muntanji.” 

Jien kelli fiduċja fil-ħila ta’ missieri u kont 
naf li kien talab lill-alla mara Neith biex ma 
taqbdux ir-rogħda f’dirgħajh. Dik il-kaċċa 
għall-iljun ma kinitx waħda ordinarja, imma 
kienet parti minn ritwal. L-alla mara kienet qed 
takkumpanja lill-Faragħun, u allura ma konna 
qed nirriskjaw xejn … imma, xorta waħda, 
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