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KAPITLU 1

Milied Londra

Jekk naħseb f ’dak il-waranofsinhar imbiegħed  
ta’ Diċembru tal-1870, nerġa’ nara xena li baqgħet 
stampata f ’moħħi: il-borra nieżla tiżżeffen 

bil-lajma u tieqaf isserraħ mat-tieqa tal-istudju ta’ 
missieri. Kienet l-ewwel darba li għamlet il-borra, 
kemm kont ili Londra.

Il-papà kien Glasgow, fuq xogħol. Bil-ġentilezza 
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tipika tiegħu, ħallieni nitrekken fl-istudju ċkejken 
tiegħu bil-ħitan miksija kotba.  

Ftit ’il bogħod minni kien hemm fuklar tal-
irħam abjad bin-nar għaddej ifernaq u jfaqqa’. Orazio 
Nelson, il-maġġordomu leali tagħna, ittawwal mill-
bieb li kont ħallejt imbexxaq u b’wiċċu għamilli 
sinjal biex inħares lejn it-tieqa. 

“Ara, Sinjorina Adler …”
Immeraviljajt ruħi xħin dort u rajt dik il-bjuda 

kollha, u ħassejt bħal tferfir f ’qalbi.
“Il-borra! Nieżla l-borra!” werżaqt bla ħsieb ta’ 

xejn. Bħalma jagħmlu t-tfal (jew forsi aħjar ngħid li 
f ’dak il-waqt, kienet tkellmet it-tifla li sa dik il-ħabta 
kienet għadha tgħix ġo fija). 

Ma damitx ma tfaċċat ommi: kienet semgħatni 
ngħajjat. Orazio sellmilna b’inkin u ħareġ mill-
istudju. 

Kif il-mamà ħarset lejn it-tieqa, wiċċha xegħel bi 
tbissima ġenwina. Anki hi, wara kollox, kellha qalb 
ta’ tifla żgħira.

“Xi ġmiel, hux, Irene?” qaltli.
“Qisha xena ta’ xi kartolina,” weġibtha. 
Imbagħad tefgħet ħarsitha fuq l-iskrivanija 

tal-papà, u kif ratha imballata bil-kotba, donnha 
tħassritni. 
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“Ħa nħallik tistudja, għażiża tiegħi!” tbissmitli. 
“Narak aktar tard.”

Jien ukoll tbissimt. Bdejt naħseb li, fir-realtà, 
kien hemm raġuni ċara l-għaliex dan l-aħħar kien 
qed ikollha burdata tajba. Wara li kellna naħarbu 
malajr malajr minn Pariġi minħabba l-gwerra kontra 
l-Prussja, qattgħet ħarifa sħiħa tonfoħ, b’geddum 
sal-art u Pariġi tielgħa u Pariġi nieżla. Issa, fl-aħħar, 
Londra kien irnexxielha tisirqilha qalbha.

L-eleganza fis-sempliċità tal-bini, il-karattru 
kompost u d-drawwiet tal-alta soċjetà ta’ Londra, 
il-fajjenza u l-ornamenti fini li l-mamà kienet 
tixtri minn stabbilimenti lussużi biex tgħammar 
ir-residenza l-ġdida tagħna f ’Aldford Street … bdew 
jisirqulha qalbha ftit ftit. Meta mbagħad, smajna 
mingħand xi ħbieb tal-papà li kien hemm ħafna 
aktar sinjuri Pariġini li għamlu bħalna u ġarrew 
kollox lejn il-kapitali Brittanika biex jitbiegħdu 
mill-periklu tal-gwerra, il-kambjament fil-mamà 
kien wieħed sħiħ. Ma baqgħetx tħossha waħidha. U 
minħabba f ’hekk, lanqas jien.

U biex inħossuna tabilħaqq milqugħa f ’dik il-belt 
stranġiera kien jonqos biss l-atmosfera tal-Milied li 
kemm lili u anki lil ommi minn dejjem kienet għal 
qalbna. Għalhekk, dawk kienu jiem tassew sbieħ u 
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kont ferħana li konna qed inqattgħuhom flimkien, 
kif ftit li xejn għamilna qabel.

Dan ma jfissirx li jien ma kellix is-sigrieti tiegħi. 
Anzi. Xħin daħlet fil-kamra, pereżempju, mhux 
nistudja kont qiegħda, kif ħasbet hi. Kont għadni kif 
spiċċajt nikteb paġna tad-djarju li kont bdejt inżomm 
għal dawk l-aħħar xhur. Djarju sigriet b’qoxra mill-
isbaħ tal-ġilda Marokkina. Dik il-ħabta, kont diġà 
bdejt nikteb sewwa fih: kitbiet li llum qed jgħinuni 
nħarbex it-tifkiriet ta’ tfuliti. Imma żgur m’għandix 
għalfejn noqgħod inqalleb f ’dawk il-paġni, illum 
musfara, biex niftakar is-suġġett ta’ dakinhar. Kont 
ktibt dwar iż-żewġt iħbieb speċjali tiegħi: Sherlock 
Holmes u Arsène Lupin. Ma’ Sherlock kont bdejt 
niltaqa’ ta’ spiss minn mindu morna ngħixu Londra 
imma Arsène kien mat-truppa taċ-ċirku fejn kien 
jaħdem missieru u min jaf f ’liema naħa tad-dinja 
kien. L-aħħar kartolina li rċevejt mingħandu kien 
bagħathieli xi xahar qabel minn Antwerp. Kien 
għaddihieli baxx baxx Orazio u qrajtha f ’kamarti 
b’xufftejja jikwu.

Tnehidt filwaqt li ħarsti baqgħet imsammra fuq 
it-tieqa titgħaxxaq biż-żifna delikata tal-borra.

Kont naf li kont xortija tajba. U mhux għax 
missieri għaraf ibegħedna mill-gwerra u b’hekk 
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stajna nibqgħu għaddejjin ngħixu fil-lussu li konna 
drajna. Imma għaliex sa minn dak iż-żmien, meta 
lil sieħbi ma kien għadu jaf bih ħadd, kont diġà 
rrealizzajt xi privileġġ kelli li stajt inqatta’ l-ħin ma’ 
Sherlock Holmes u nkun xhud tal-qawwa tal-moħħ 
brillanti u inġenjuż tiegħu. Imma xi drabi kont 
inħossu n-nuqqas ta’ Lupin, b’dik is-sempliċità li 
tħollok, il-kuraġġ, u l-kapaċità li kellu biex jaffronta 
xi sitwazzjoni perikoluża u jġibha tidher qisha xejn 
mhu xejn. Ħalliha li mbagħad erħilu jtiha l-kulur 
hu u jirrakkonta tant li jien stess bilkemm kont 
inniżżilha li kont waħda mill-protagonisti! 

Kont nimmissjaha dik is-sensazzjoni sabiħa ta’ 
meta nkunu t-tlieta li aħna flimkien: iċ-ċajt li kien 
jgħaddi bejnietna; meta konna niftħu qalbna ma’ 
xulxin; meta b’kuraġġ ta’ sur konna nagħmlu dak 
li jiġina f ’moħħna bla ma naħsbuha darbtejn; dak 
is-sens li ħadd u xejn ma kien jista’ għalina li tant 
kien jagħmilli l-qalb quddiem kull periklu. Kienet 
daqshekk kbira l-qawwa taż-żgħożija tagħna, tal-
ħbiberija tagħna. 

Meta fl-aħħar qlajt ħarsti minn fuq it-tieqa, 
ittawwalt lejn l-arloġġ tal-mażżri li kien hemm fir-
rokna tal-istudju. Kien għad baqa’ ftit minuti biex 
idoqqu t-tlieta. U dakinhar kien l-Erbgħa. Kemm 
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kont ili Londra, nhar t’Erbgħa u nhar ta’ Ġimgħa 
waranofsinhar dejjem l-istess kont inqattagħhom: 
fl-erbgħa bumm inkun fit-triq fejn insib lil Orazio 
jistennieni barra l-karozzella li twassalni Carnaby 
Street, ix-Shackleton Coffee House. Dak kien sigriet 
ieħor li kont naqsam mal-maġġordomu tagħna. Il-
ġenituri kien mingħalihom li mid-dar kont nibqa’ 
sejra dritt għand is-Sinjorina Langtry, l-għalliema 
l-ġdida tiegħi tal-kant. Imma fil-verità kont nasal 
għandha siegħa aktar tard għaliex qabel kont  
ngħaddi nqatta’ ftit ħin ma’ Sherlock Holmes f ’dak 
il-ħanut tal-kafè li ftit li xejn kien xieraq għal tfajla 
tal-kalibru tiegħi. Il-ftehim dwar il-ħin tal-lezzjoni 
mas-Sinjorina Langtry u l-ħlas kienu f ’idejn is-Sur 
Nelson li miegħu f ’dil-ħaġa kont konfoffa waħda; 
għalhekk xejn ma kienli diffiċli nisraq dawk il-
ftit waqtiet li stajt inqatta’ bil-moħbi mal-ħabib 
affaxxinanti tiegħi.

Madankollu, is-sorpriża ħelwa li tatni l-borra 
dakinhar, ikkonvinċietni nbiddel ir-rutina. Żbaraz-
zajt ftit l-iskrivanija ta’ malajr u ġrejt lejn il-kamra 
tas-sodda biex nilbes l-aqwa buz li kelli. Tgeddist 
sew u minn fuq l-għatba għajjatt, “Illum sejra bil-
pass għand is-Sinjorina Langtry! Nixtieq ingawdi ftit 
il-belt miksija bil-borra. Orazio, tista’ tgħid lil tal-
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karozzella jgħaddi għalija fis-sitta, bħas-soltu?”
L-ilħna tas-Sur Nelson u tal-mamà kienu 

għadhom qed jidwu warajja fl-intrata xħin qbiżt fil-
kesħa t’hemm barra, bil-buffuri tal-borra jduru mad-
djar, mal-karozzelli u ma’ kull min kien għaddej għal 
triqtu mleffef bħali. 

Naturalment, xorta waħda kien beħsiebni mmur 
niltaqa’ ma’ Sherlock, imma ma kontx qed nigdeb 
meta għedt li ridt nitgħaxxaq nara l-belt miksija 
borra. Għalhekk imxejt biċċa minn Aldford Street 
u dort mill-ewwel għal South Audley Street lejn 
Piccadilly. Vera li tawwalt ftit, imma eżatt kif ħriġt 
fit-triq tbaqbaq bl-attività li twasslek sal-qalba ta’ 
Londra, sibt kulma xtaqt. Ibda biex, kien hemm 
dawk is-siġar maestużi ta’ Green Park li jsaħħruk bil-
friegħi mtaqqla bis-silġ, donnhom tal-filugranu. Sibt 
ruħi naħseb fuq xi ħaġa li kienet ilha snin li laqtitni, 
minn mindu kont tifla żgħira: is-seħer inkredibbli 
tal-borra li kapaċi tittrasforma saħansitra l-iktar 
rokna insinifikanti ta’ belt f ’post maġiku, imsaħħar u 
misterjuż. Qgħadt nosserva d-dwal tal-lukandi kbar 
u tal-armaturi tal-ħwienet li xejn ma rkaċċaw fuq 
il-bjuda ċassa tal-borra, is-sinjuri lebsin il-kowtijiet 
tal-fer flimkien mas-servjenti tagħhom mgħobbijin 
sa ruħ ommhom bil-basktijiet u l-pakketti … u, 
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insomma, dik l-atmosfera ferriħija, għalkemm 
mimlija ġenn, li ssib fi triq mimlija ħwienet fil-jiem 
ta’ qabel il-Milied. 

Sibt ruħi qalb geġwiġija ta’ ilħna, kuluri, daħq, 
fwejjaħ, qastan inkaljat u ħobż ħelu, u ħallejt lili 
nnifsi ninġarr bil-qalb mal-mewġa tan-nies mexjin. 
Qgħadt nitgħaxxaq b’kull waqt ta’ dik il-mixja fil-
borra, maħkuma mill-kuluri jgħajtu, il-kliem dehbi 
u l-mistletoe fuq il-ħġieġ tal-armaturi tal-ħwienet, 
kollox donnu f ’kalejdoskopju kbir. 

Hekk, kważi bla ma naf kif, wasalt Piccadilly 
Circus, fejn bilkemm stajt niċċaqlaq: bejn għax 
kullimkien kien imdewwed bin-nies kif ukoll 
minħabba l-karrettuni tal-merkanzija u l-karozzelli. 
Għalhekk kelli nikser mal-ewwel skontru li kien 
jagħti lejn it-Tramuntana biex wara kwarta mixi 
mgħaġġel nasal Carnaby Street. Anki hemm, billi 
kien hemm is-suq armat, l-għajjat tal-bejjiegħa u 
n-nies telgħin u niżlin, segwejt ir-riħa taqsam ta’ 
zalzett mixwi f ’atmosfera bil-wisq aktar sempliċi 
minn tat-toroq l-oħra.

Fl-aħħar wasalt fuq l-għatba tax-Shackleton 
Coffee House u, minkejja li kont wasalt aktar minn 
għoxrin minuta qabel ftehemna, Sherlock kien diġà 
hemm, mitluq fuq il-pultruna favorita tiegħu.
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Kif rajtu ħassejtni eċitata ħafna, bħas-soltu 
wara kollox. Imma dakinhar ħassejt bħal weġgħa 
fl-istonku malli rajtu b’xagħru mqanfed, kif ikun 
dejjem, u b’geddumu jiknes l-art. Qalbi għamlet tikk. 
Kont nafu biżżejjed u b’ħarsa waħda fhimt li kien 
inqala’ xi ħaġa. 


