
20 Leħen il-Malti

Dlam ċappa. Riefnu u baħar qalil. Madwari bosta nies. Inżebbeġ għajnejja ’l 
hemm u ’l hawn, imfarraġ biss minn sider ommi artab u sħun, għalkemm niexef. 
Il-wens li nħoss waqt is-sefsif ritmiku jħeddilni imma ċ-ċafċif tal-mewġ malajr 
iqajjimni. Nixher u nnewwaħ tnejn u nerġa noqgħod xħin inħossha tbennini u 
xufftejha nexfin qoxqox jinbarmu u ħalqha jtenni “Xxx ... iskot sabiħ, iskot ... ”. In-
nifs tiegħi stess isaħħanli wiċċi ’lura jaħbat ma ġildtha. Imnifsejja jxommu r-riħa 
tagħha u nitwennes iktar. Tħares lejja, tmellisli xagħri. Dmugħ sħun iġelben tul 
ħaddejha għal taħt geddumha. Rasha tiċċaqlaq mal-mewġ f’ritmu monotonu 
għalkemm xorta waħda qatt l-istess. Id-dgħajsa ruħ ommha fi snienha. Kulħadd 
imwerwer iżomm sod u qtajja’  tfal lebsin ċrieċer imgezzin m’ommijiethom filwaqt 
li missirijiethom iħarsu fil-vojt, għajjenin mejtin mingħajr idea ta’ direzzjoni. Sejrin 
Malta, niftakarhom jgħidu. Niftakar ukoll lil ommi tixher u tgħid li missieri bilkemm 
laħaq gawdieni għax twelidt waqt li hu kien qiegħed jaħdem ’il bogħod u ftit wara 
li ġie lura messna naqbdu dal-vjaġġ, l-ewwel bosta jiem fuq l-art u issa, mil-Libja 
lejn Malta. Kien wieħed minn tal-bidu li nbela’ fid-dlam kiesaħ silġ tal-Mediterran, 
meta qabeż għal isfel biex jiġbor tifla żgħira li bi skoss qawwi nbeżqet ’il barra. 
Niftakar għajnejh kbar suwed jibbru u jleqqu meta refagħni l-ewwel darba bi 
ħlewwa tgħaġġbek għall-guffaġni ta’ ġolf li kellu. Ħadem u stinka kemm felaħ 
sabiex ikun jista’ jħallas il-vjaġġ tagħna ’l bogħod mill-eżistenza ħawlija u kiefra 
fis-Somalja. Bħal bosta oħrajn. Uħud minnhom magħna fuq dil-biċċa qoxra. 
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Bejn sema u ilma. Ġenituri u wlied. Ulied trabi bħali u oħrajn imfarfrin. Kollha b’tir 
wieħed. Kulħadd jistabar bl-għajdut li l-Maltin qalbhom tajba. Il-ħin bħal donnu 
wieqaf. Riħ ivenven malinkoniku jinħass iżid fil-qawwa kiefra tiegħu, nistħajlu 
mnifsejn xi mostru jilheġ, jieħu nifs ’il ġewwa qabel jagħmel sforz biex jagħti 
l-imbuttatura tal-aħħar. Kultant xi kewkba tiddi tnemnem imma malajr terġa’ 
tinsatar fis-swidija folta. Fil-ħin nisma’ xi ħadd jgħajjat li qed jara d-dwal. Tnehida 
oħra ttenni li qed tidher l-art. Ħerqa ġdida donnha żiedet il-ħeġġa ta’ kulħadd. 
Iva, kważi wasalna. L-aħħar sforz f’ġieħ l-iktar kelma maestuża li qatt ivvintaw: il-
ħelsien. L-art qed toqrob dejjem iktar u l-baħar dejjem inaqqas il-qawwa felħana 
tiegħu. Fid-dawl ta’ mal-moll jidhru daqs tużżana nies, suldati u infermiera lebsin 
kollox abjad minn rashom sa saqajhom. Ambulanza bid-dawl drammatiku ikħal 
iteptep qisu sajjetti u jaqta’ mal-bjuda tad-dawl mil-lampieri għoljin. Qegħdin 
ikellmuna mill-bogħod minn fuq biċċa apparat. Wasalna. Tefgħulna ħabel u 
trakkajna. Suldat għal-lest b’arma tan-nar ippuntata lejna. In-nies tal-ilbies abjad 
bdew jistaqsu lil min kien qed isuq minn fejn aħna, jekk għandniex passaport, 
jekk għandniex abbord nies imweġġgħin, jekk intilfux xi nies li kienu magħna u 
x’naf jien. Kulħadd ħarsa bierda f’għajnejh. Min kellu dokument urihulhom filwaqt 
li huma jifluna sewwa. Rikkbuna ġo vann u xi wħud li kienu jidhru magħdura 
ħaduhom ġol-ambulanza. Wasalna f’post fejn kien hemm ħafna nies. Inħossni 
mħeddel u għajjien. Ommi ġġorrni magħha żżommni qrib ta’ sidirha u t-taħbit 
ta’ qalbha jżid iqabbadni n-ngħas. Daħħluna ġo kamra kiesħa u umda. Qabditni 
s-sogħla. L-ewwel tqaħqiħa ħafifa iżda malajr bdiet tiżdied. Semagħni suldat u 
ġie jkellem lil ommi. Ried li joħduni l-isptar. Ommi ma riditx imma kellha tqum u 
s-suldat ħadna. U s-sogħla tkompli tiżdied. Inħoss ħafna bard u nirtogħod avolja 
ġbini għarqan xraba. Ommi tibki u tipprova twennisni. Dħalna dritt l-isptar ħdejn 
it-tabiba. Neżżgħatni u bdiet teżaminani. Xufftejha bdew jitkemmxu ma’ kull nifs 
iħarħar li bdejt nieħu. “Pneumonia,” smajtha tgħid. Ommi ħbiet wiċċha bejn il-pali 
ta’ jdejha u jien nixher u nogħxa. Libbsuni malajr u ħaduni, b’ommi b’kollox, ġo 
sala oħra. Tawni mistura u titqiba u perrċuni. Ommi l-ħin kollu maġenbi u tmellisli 
rasi, u tibki bil-mod. Erġajt ħassejtni mħeddel. Is-sogħla naqqset imma n-nifs sar 
tqil. Bħal għajnejja. Ngħas qawwi mmens li ma nistax nissaporti. Ommi twerżaq 
u nisma’ passi jiġru fil-bogħod ... fil-bogħod ... anki t-twerżiq imwerwer t’ommi 
jinstema’ mbiegħed ... għajnejja jingħalqu waħedhom. Imma xorta jirnexxili nara 
dawl qawwi. Fil-bogħod. U nistrieħ.


