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Kont għadek kif wasalt Londra fuq titjira tal-Airmalta. Malli nżilt minn fuq l-ajruplan, ġew żewġ 

uffiċjali tas-sigurtà, ħatfuk minn dirgħajk u daħħluk f’karozza bil-ħġieġ iswed. Ma stajt tara xejn. 

Hekk kif il-karozza waqfet, ġew żewġ pulizija u kaxkruk lejn kamra ċkejkna bi ftit dawl inemnem u 

b’siġġu fin-nofs.  Ġara li rabtuli idejja u ħalqi tant li bilkemm stajt nieħu nifs, aħseb u ara kemm 

stajt nitkellem. 

 

Kont iddeċidejt li nsiefer Londra waħdi. Qtajt il-biljetti mal-Airmalta, sibt lukanda, ippakkjajt u  

ġimagħtejn wara tlaqt. Kienet l-ewwel darba li qatt sifirt waħdi, għax is-soltu dejjem mort mal-familja 

tiegħi jew ma’ xi ħbieb. Kelli ppjanata ġimgħa sħiħa: inżur xi siti storiċi, immur erba’ mużewijiet  u 

nara pantomina. Iżda xħin wasalt, waqt li kont nieżla mill-ajruplan eċitata, ħatfuni żewġt irġiel u 

spiċċajt f’din is-sitwazzjoni. Bdejt nipprova nikkalma mill-paniku li kelli. Iż-żewgt irġiel li rabtuni 

baqgħu miegħi fil-kamra mudlama. Wara siegħa jew sena, ma stajtx nikkalkula l-ħin, rajt il-bieb li 

dħalt minnu jerġa’ jinfetaħ. Minnu daħlu żewġt irġiel oħra li neħħewli ċ-ċarruta minn ma’ ħalqi. 

Warajhom daħlet mara. Għalqet il-bieb warajha u ħarset lejja b’ħarsa li tkessħek. B’xi mod jew ieħor 

din il-mara twila u rqiqa qisha mudella bdiet tbeżżagħni iktar mill-erbat irgiel immusklati ta’ madwari. 

F’daqqa waħda qabdet titkellem b’aċċent Ingliż.  Bla ebda ħjiel ta’ emozzjoni f’leħinha qaltli biex 

inwieġeb kollox b’sinċerità u qabdet issaqsini sensiela ta’ mistoqsijiet differenti waħda wara l-oħra, 

tant li lanqas kelli ċans insaqsiha għala kont qiegħda hemm.  

 

Wara miljun u nofs mistoqsija, fl-aħħar qaltli r-raġuni għala kont hemm. Qaltli li wasslitilhom 

informazzjoni anonima li persuna bl-istess deskrizzjoni tiegħi u fl-istess data ħa tkun qed iġġorr xi 

kodiċi ta’ bomba fuqha, bomba li kienet qed thedded li tisplodi l-palazz tar-Reġina u l-familja rjali 

kollha. Imma f’dawk is-sitt sigħat li ħallewni f’din il-kamra kienu laħqu sabu li l-persuna li kienet 

wasslitilhom l-informazzjoni kienet il-persuna li għandha l-kodiċi vera tal-bomba. Il-mistoqsijiet 

kollha li għamluli kienu biss parti minn protokol u l-mara qaltli li kien hemm karozza barra qed 

tistennieni biex teħodni fil-lukanda li kont ibbukkjajt, fejn diġà kien hemm il-bagalji jistennewni. 

Qabel ma ħallewni nitlaq il-mara daret fuqi u qaltli li irrid naħlef li qatt ma ngħid lil ħadd u nkompli 

għaddejja bil-vaganza tiegħi b’mod normali u li jekk niftaħ ħalqi, jerġgħu jsibuni. 

 

Għadni mbellha s’issa bl-istorja kollha, u għadni  qatt ma għidt lil ħadd b’xejn. Imma kull karozza 

sewda bil-ħġieġ iswed li tgħaddi minn ħdejja nibża’ minnha  u naħlef li qatt  ma nsiefer iktar waħdi. 

 


