Ir-rebbiegħa
(l-ewwel rotta)

Il-Kalkara
Il-bidu kien bħal kull bidu ieħor tal-ġranet tiegħi.
Dan nista’ naħilfu, għax f ’dawn l-aħħar għaxar
snin kont qbadt rutina, li segwejt kuljum mingħajr
l-ebda tibdil. Matul il-ġimgħa. Fil-weekend. Fil-festi
kmandati, u dawk li mhumiex. Kuljum l-istess ħaġa.
L-iżveljarin, jaħsadni mill-ħolm u jqajjimni filħamsa u nofs ta’ filgħodu. Shower, ta’ malajr, kemm
niddellek. Ħwejjeġ, lesti mill-ġurnata ta’ qabel,
imdendlin mal-pum tal-bieb. Il-leħja, titqaxxar
pulita pulita għax mill-ewwel tibda ddejjaqni
xxewwek. Belgħa kafè, tismot, biex iġenġilni minn
ġewwa. U naqbad iċ-ċwievet tal-mutur u naħrab ’l
hemm.
Kemm kont ilni ngħix waħdi, kont sibt trejqiet
f ’nofs il-kampanja li minnhom qajla kien jgħaddi
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xi ħadd. Dik li nagħmillek nofs siegħa nserrep bejn
kjuwijiet ma jintemmu qatt ta’ karozzi (u xufiera)
ndannati ma kontx niflaħ għaliha. Ix-xemx tkun
għadha kemm kemm xirfet u bilkemm laħqet bdiet
taħraq il-qamħ tal-għelieqi ta’ madwar id-dar. (Issa
li qed nerġa’ naqra dak li ktibt, din żgur li hi frott
l-imaġinazzjoni tiegħi. Mejju. Is-sitta u kwart ta’
filgħodu. Ix-xemx tkun ilha li telgħet mill-inqas
nofs siegħa. L-għaraq ikun ilu li beda jġelben. U ħaġ’
oħra, fejn ngħix, fl-għelieqi ma jkabbrux qamħ.)
Żiffa ħelwa mellsitli ħaddejja u ħassejtni kuntent.
Moħħi ma kienx fis-skiet ta’ madwari. Kien fuq xi
ħaġa oħra. Forsi fuqek? Jista’ jkun. Jew fuq xi ħaġa
oħra. Fuq ix-xogħol. Fuq li kelli nimla l-friġġ bl-ikel
li naqasli. Kemm kont ilni ma nara lil tad-dar. Kemm
kont ilni ma mmur nixtri ftit ħwejjeġ. (U kelli bżonn
ftit għax dal-aħħar xejn qisu ma qed jiġini.) Ma nafx.
Imma żgur ma kontx moħħni fl-assenza tiegħek, li
issa l-ħin kollu qed naħseb fiha, anki meta ma rridx.
Kien x’kien, naħseb li għaddiet kwarta qabel ma
ndunajt li t-toroq kienu battala.
Waqqaft il-mutur f ’nofs ta’ triq. Ma kien hemm
ħadd. L-ebda persuna. L-ebda kelb. L-ebda qattus.
L-ebda għasfur. L-ebda gremxula. Skiet assolut
taqtgħu b’sikkina. Tgerfixt. Forsi l-iżveljarin kien
iġġennen dakinhar u qajjimni sagħtejn qabel.
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Niftakar darba għedtli li meta kont żgħir kien ġralu
hekk missierek. Kienet stenbħet f ’nofs ta’ lejl
ommok u ddeċidiet li kien sebaħ. Bagħtet lil
missierek jixtri l-ħalib u sab lil tal-growser magħluq
għax kienu għadhom l-erbgħa ta’ filgħodu. Lanqas
ħaqq kemm ġegħlitu jniżżel qaddisin mis-sema!
Imma llum ma kinux l-erbgħa ta’ filgħodu, u ħadd
ma kien qajjimni biex nixtri l-ħalib. Kont waħdi fi
xmara li nixfet mill-karozzi kollha li ta’ kuljum, ta’
kull ħin, kienu jgħumu fiha. U lanqas int ma kont
hemm.
Xgħelt il-Facebook fuq il-mowbajl biex nara
kienx inqala’ xi ħaġa fil-pajjiż. Taf int, xi terremot,
xi tsumani, żbroffa xi vulkan li ma konniex nafu bih
fuq il-gżira ta’ Filfla. Imma Facebook ma ħallinix
nidħol fih. Allura ppruvajt inċempel lil tad-dar.
Għalxejn. Not in a position to respond. Lil sieħbi.
L-istess. Not in a position to respond. Lill-kollegi
tiegħi tax-xogħol. Għalxejn. Ħsibt biex inċempel
lilek. Bdejt nagħfas in-numri. (Iva, ħassartek minn
fuq il-memorja tal-mowbajl, imma n-numru ma
rnexxilix inħassru mill-memorja tiegħi.) Imma
waqaft. Għaliex kont ħa nċempillek? Konna ilna not
in a position to respond.
Ħarist fil-beraħ ta’ madwari. Kont waħdi maxxemx, mas-siġar u mal-ħaxix niexef.
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Il-Belt
Għall-ewwel darba f ’għomri pparkjajt mingħajr
tidwir żejjed mas-swar. Tiskanta, jekk tkun imrobbi
tajjeb, il-liġijiet xorta waħda tibqa’ tobdihom. Stajt
nitfa’ l-mutur mal-għatba tal-uffiċċju. Ma kien
hemm ħadd fit-triq. L-ebda ġar igerger li ħadtlu
l-parking. L-ebda warden ifajjarli multa. Imma
xorta waħda ħallejt il-mutur seba’ mitt metru ’l
bogħod, u ħadt kedda liema bħalha biex qsamt ilBelt. Jew forsi xtaqt li hekk kif indur għal Strada
Repubblika, niġi wiċċ imb wiċċ mal-għagħa talfolla miexja għal alla tagħha, kulħadd illamtat binnuċċalijiet tax-xemx, tarka kontra r-raġġi ħorox talUV, u bix-xagħar mifruq bil-ġell ileqq li jixhed ħela
ta’ bott sħiħ ta’ tidlik. Imma dawk l-uffiċjali lebsin
eleganti ma rajthomx b’nemes. Il-Beltin jitlajjaw,
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b’xi xorz jikxef il-koxox, ix-xaħam u ċ-ċellulite
kienu wkoll neqsin. U l-vjolinista li għadni sallum jisgħobbija li ma żerżaqtlux xi ftit għexieren
ta’ ewro f ’idejh biex forsi jmur jieħu kors ta’ kif
ma jifqgħalniex iktar it-tnabar ta’ widnejna, illum
mid-dehra ħadha franka. (Jew il-pulizija qalftuh ’il
barra mill-pajjiż, u baqgħu sejrin btala miegħu.) Ittriq kienet baħħ. Bħalha, it-toroq kollha li jinfdu
minnha.
Ftaħt il-bieb u bqajt tiela’ bil-lift sas-sular ta’ fuq.
La Rosie ma kienet hemm, u lanqas ir-riħa taddetergents tal-qamel imħallta ma’ dik tal-bewl talqtates. Stħajjiltni ħa nisma’ l-litanija tad-dagħa ta’
filgħodu ta’ Philip, igerger fuq kemm hemm xogħol
ta’ maintenance xi jsir fil-binja. Ix-xogħol talmaintenance kien għadu hemm. Id-dagħa, le.
Dħalt fl-uffiċċju tiegħi u sakkart il-bieb. Kont
għadni qed nittama li dan xi ħmar il-lejl. Xi tgerfix
għaddej minn rasi. Li kemm nintasab fuq is-siġġu,
u tibda l-pantomima ta’ kuljum. Il-kafè (it-tieni
wieħed tal-ġurnata). Il-kompjuter (porn sakemm
jiġu s-segretarji). Il-kalendarju (biex nara x’kelli
appuntamenti għal-lum). Is-sigarett fil-gallarija
(l-uniku sigarett tal-ġurnata).
Imma għalxejn. Iktar ma ppruvajt nifhem dak li
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kien qed jiġri, iktar ħassejtni mħawwad.
Dort darbtejn tlieta fuq is-siġġu. Iċċassajt lejn
l-iskrin mitfi tal-kompjuter, taptapt fuq pakkett
ta’ sigaretti vojt. Kelli lublieba għal wieħed. Imma
daqstant ieħor ħassejt in-nuqqas tal-ilħna ta’ qrid,
ta’ daħq, ta’ għajjat tan-nies tal-uffiċċju li min
jaf kemm-il darba sħittu għax ma kinux iħalluni
naħdem bi kwieti.
Rasi xxenglet lejn l-arloġġ imwaħħal mal-ħajt.
Ħarsti bdiet tiffissa fuq is-sekondiera miexja
kajmana bħalma timxi kuljum, forsi issa iktar missoltu. Is-sebgħa u tnax-il minuta; is-sebgħa u tlettaxil minuta; is-sebgħa u erbatax-il minuta; is-sebgħa u
… tirt minn fuq is-siġġu b’ferneżija. Qisu ħakimni
xi għafrit, ġrejt minn kamra għal oħra, infittex linnies li kont ilni ’l fuq minn għaxar snin naħdem
magħhom. Ftaħt bieb. Għalaqt ieħor. Ħabbatt
mal-ħajt. Ftaħt il-gallarija. Ittawwalt fil-lift. Fittixt
fl-imkejjen kollha. Ħadd. Ma kienx hemm rokna
waħda fis-sulari kollha tal-binja li ma flejtx.
Kulma kien għad fadalli kien il-bejt.
Tlajt tarġa tarġa nifsi maqtugħ, u ftaħt dak il-bieb
tal-aluminium iebes daqs tunnellata ġebel. Kemm
kont ilni naħdem hemm, naħseb li kont tgħoddhom
fuq id waħda d-drabi li tlajt fuq il-bejt. Ersaqt kemm
flaħt lejn l-opramorta u ttawwalt sa fejn felħu
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għajnejja. Lanqas ruħ imġiddma ma kienet tidher.
Inżilt għarkupptejja, u ridt ninfaqa’ nibki.
Imma ma bkejtx. Meta rajt dik il-belt sbejħa,
bit-toroq battala, bid-djar vojta u bil-ħwienet magħluqa, indunajt li stajt ninsa dak kollu li ġara s’issa
u nieħu r-riedni f ’idejja. L-ebda inkwiet. L-ebda
gwaj. L-ebda diqa. Kollox kien ħa jkun kif xtaqtu
jien. Qomt b’qawwa fuq saqajja, li ma nafx minn
fejn kienet feġġet. Ġibt banketta (Rosie, kemm ħa
ndum ngħidlek li ma rridx imbarazz fis-sular ta’ fuq
… Iva, issa nneħħihielek, ħa llesti nitma’ l-qtates
… u l-banketta tibqa’, u l-qtates jibqgħu jiffangaw),
u tlajt fuqha. Jien kont ħa naħkem bħala s-sultan.
Taħti l-kapitali ta’ pajjiżi. Hemm kont ħa ngħix għal
dejjem għalenija. Għal dejjem.
Fil-pajjiż fejn kulħadd huwa agħmi, min għandu
għajn waħda huwa sultan. Mela evviva s-sultan ta’
għajn waħda fil-pajjiż tal-baħħ!
Mill-bogħod deherli smajt leħen riesaq lejja.
Joqrob iktar u iktar viċin. Ikanta dak il-kliem tassoltu.
Here comes the sun
Here comes the sun, and I say
It’s all right
Sakemm reġa’ waqa’ s-skiet. U l-ħsibijiet ġo
moħħi bdew itaqqluni iktar minn qatt qabel.
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