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Kienet ġurnata sajfija b’xemx tleqq daqs djamant. Kelli l-għeja ta’ ħames bdiewa xjuħ. 

Ftaħt għajnejja fl-iswed u qomt bħal qattus għażżien bl-inqas ħila possibbli. Imxejt 

fid-dlam qawwi ta’ kamarti waqt li bdejt naħbat ma’ kull oġġett li kien hemm. Fl-

aħħar missejt u ftaħt il-bieb antik tal-injam. F’kwart ta’ kwart ta’ sekonda, l-iswed tal-

kamra tiegħi ra d-dawl tax-xemx jirrifletti mill-ħajt tal-ħġieġ tal-kamra prinċipali. 

Għajnejja għalqu bħal ġwienaħ ta’ farfett il-lejl hekk kif id-dawl qawwi miss 

magħhom. Imxejt qisni għami biex nagħlaq il-purtieri ħamranin. Ma stajtx u ftaħt 

għajnejja għat-tisjir: il-kok kienet ix-xemx. B’ħeffa ta’ lupu, ġrejt u għalaqt il-purtieri. 

Għajnejja spiċċaw ħamranin u d-dmugħ beda joħroġ qatra wara qatra. Poġġejt fuq is-

sufan antik tas-seklu dsatax u ħarist lejn il-mera li kellha l-ħġieġ ċar kristall li kien fiċ-

ċentru tal-mejda ċkejkna li kien hemm quddiemi. Minnu rajt dejjem l-istess ... wiċċ li 

kuljum ibiddel xi aspett: illum kienu jidhru l-għajnejn li donnhom kienu jaħarqu daqs 

kitla fuq in-nar; u hekk kienu eżatt. Xtaqt nibki imma d-dmugħ sħun kien diġà qed 

joħroġ mill-iżgħar passaġġi ta’ għajnejja. Għalaqthom f’salt u meddejt fuq l-istess 

sufan li daqt kien se jaqa’ bl-ammont ta’ xquq li kellu fl-injam. 

Wara ftit sekondi twal qomt. L-uġigħ kien wisq. Stħajjilt li kien hemm raġel daqs tliet 

ġganti mibnijin, jagħfas kontinwament ma’ għajnejja. Ftaħthom, minkejja l-uġigħ, u 

d-dmugħ waqaf f’salt. Saħħti marret f’nefħa ta’ riħ u ħassejt il-ġuħ; ġuħ mhux tas-

soltu; ġuħ agħar minn tal-foqra. Qomt qisni torri tal-ħadid u l-ġebel ... u waqajt bħal 

torri fil-gwerra. Kont ninsab hemm ċatt mal-art kiesaħ daqs tfuliti. 

Sibt ruħi ġo sptar ftit eternitajiet wara. Ma nafx tassew jekk kienx sptar sabiħ jew 

ikrah. It-tabib ġie u qalli xi affarijiet li dak il-ħin ma fhimthomx u wara ftit wassluni d-

dar. 

Kont tlift parti minni, xejn ma kien l-istess wara. Ġurnata ġdida sabet post f’ħajti. 

Kienet ġurnata sajfija b’xemx tleqq daqs djamant. Ftaħt għajnejja fl-iswed u qomt. 


