BUS STOP
Jieħdu sehem
DANIEL, raġel ta’ erbgħin sena.
DEBBIE, mara ta’ erbgħin sena.

Xena: Ħdejn Bus Stop.
Ħin: Fl-għaxija. Qiegħed jidlam.
DEBBIE, mara ta’ erbgħin sena tinsab wieqfa, tħares ‘il quddiem. Liebsa ħwejjeġ xitwin u
għandha nuċċali mdendel ma’ għonqha.
DANIEL, raġel ta’ erbgħin sena wkoll. Liebes ħwejjeġ xitwin imma aktar ħfief minn tagħha.
Jinsab wieqaf ħdejha.
Għajnejhom ma jiltaqgħux għajr f’żewġ okkażjonijiet qosra fejn jgħixu mill-ġdid il-passat
tagħhom.
DANIEL: Il-kesħa llum hux?
DEBBIE: Insomma.
DANIEL (b’nofs daħka): Għalik insomma. Daż-żgur. U ara x’int liebsa, gwardarobba
sħiħa. (Ilesti l-flus għall-karozza tal-linja.) Tidher li se ddum ma tgħaddi.
DEBBIE (tħares lejn l-arloġġ): Is-sitta u kwart.
Pawsa.
DANIEL: Debbie.
DEBBIE: Tafni b’ismi?
DANIEL: M’għadikx tiftakar?
DEBBIE: Xiex?
DANIEL: L-ewwel darba li ltqajna. L-iskola ta’ fl-għaxija.
DEBBIE: Ta’ l-Ingliż.
DANIEL: Għadni niftakar. Fis-sitta u nofs kienet tibda. Kont wasalt kmieni, kwarta qabel.
DEBBIE: Ħa tiddawwar il-karozza.
DANIEL: Kont tlaqt biċċa sew qabel. Neqsin għaxra kienu.
DEBBIE: Ħa ddum ma tiġi l-karozza.
DANIEL: Ħadtha bid-dawra, it-triq it-twila. Lilek rajtek ħdejn il-

bieb ta’ l-iskola. Kont wasalt l-ewwel waħda.
DEBBIE: Kont wasalt kmieni.
DANIEL: Int għidt l-ewwel kelma. (jitbissem) Mhux kelma waħda
għidt. Ma stennejtekx tibda int, imma minn dejjem hekk kont,
jekk ....
DEBBIE: Jekk ma jkellmunix huma, inkellimhom jien.
Pawsa. DANIEL ideffes idu fil-but u joħroġ borża karawett. Jibda jqaxxar u jiekol.
Joffrilha. Ma tiħux mill-ewwel.
DANIEL: Mela m’għadikx tħobbhom. Qabel, dejjem tqaxxar
u tiekol nafek.
DEBBIE: Ma nafx jekk għandix nieħu minn għandek.
DANIEL: Għax le?
DEBBIE tneħħi n-nuċċali. Tidher aktar żagħżugħa. Tieħu minn għandu. Turi ħafna
entużjażmu.
DEBBIE: Taf għalfejn inħobbu ħafna l-karawett Daniel?
DANIEL: Għalfejn?
DEBBIE: Għaliex tista’ toqgħod tqarmċu, u l-ħoss tiegħu jfakkarni
fil-weraq niexef. Taf x’ħoss jagħmel il -weraq niexef meta tgħaffġu.
DANIEL: Għalhekk ħsibt fih. Għandi żewġ boroż oħra. Dawk nikluhom
waqt il-lezzjoni.
DEBBIE: Iżda mhux sew nikluhom dak il-ħin.
DEBBIE tħares lejn in-naħa l-oħra. Tilbes in-nuċċali.
DEBBIE: Kont għidtlek li qed nagħmel żewġ passi.
DANIEL: Kont tobgħod tagħmilhom Strada Rjali.
DEBBIE: Dik it-triq nistmerrha.
DANIEL: Jien ukoll. Imbagħad xtaqt toqgħod bil -qiegħda.
DEBBIE: L-għalliem kien jinstema’ ’l bogħod.
DANIEL: Daqs għaxar minuti oħra kien jonqos biex tibda l-lezzjoni.
Kellek basket. Taċ-ċarruta. Kien jogħġbok. Kont iġġorru miegħek kull fejn tmur.
DEBBIE: Issa għadda ż-żmien minn fuqu. Dak tmermer u spiċċa.

DANIEL: Staqsejtni x’jisimni. Għidtlek. Staqsejtek jien. ( jitbissem) Kemm kont tidħak. Ilħin kollu tidħak. Kont nistħajlek bid-daqquqa dejjem tidħ ak.
DEBBIE: Kont inkun dejjem ferħana.
DANIEL: Niftakar. (joħroġ pakkett sigaretti Consulate mill-but) Lilhom għadni npejjep.
M’għadhomx joħorġu f’pakketti ta’ l-għaxra.
DEBBIE: Kont tħobb tpejjiphom dawk is-sigaretti.
DANIEL: Ftit kien hawn min ipejjiphom.
DEBBIE: Basta tkun differenti.
DANIEL: Basta nkun differenti. (Pawsa qasira) Offrejtlek wieħed. Ma kellekx aptit.
(Joffrilha sigarett.)
DEBBIE: Le grazzi. Ma npejjipx.
DANIEL iqabbad sigarett għalih.
DEBBIE: Ħa ddum ma tiġi l-karozza.
DANIEL (iħares lejn l-arloġġ): U għoxrin. Għandek xi għaġġla speċjali?
DEBBIE: Iva. Hemm min qed jistennieni.
Pawsa.
DEBBIE: Bil-wieqfa għajjejt.
DANIEL: Kieku m’intix mgħaġġla kont ngħidlek ...
DEBBIE: Le grazzi, ma tarax. Imma issa waslet biex tiġi.
Pawsa.
DANIEL: M’intix liebsa l-istess libsa li l-aktar kont nafek biha.
DEBBIE (b’rabja): X’tistenna wara għoxrin sena, li ssibni ndur bl-istess
libsa? U kieku biss, lanqas biss naf għal liema waħda qed tgħid. Wisq probabbli ilha li
spiċċat xi biċċa ta’ l-art.
Pawsa twila.
DANIEL: Għadek tistudja l-filosofija?
DEBBIE: Le. Għandi affarijiet oħra x’nagħmel.

DEBBIE tneħħi n-nuċċali u taqbad id DANIEL.
DEBBIE: Għidli x’qed tistudja iżjed barra l-Ingliż.
DANIEL: Bħalissa l-filosofija.
DEBBIE (b’eċċitament): Qed tistudja l-filosofija? U għax tgħid, minn
wiċċek għandek xeħta ta’ filosfu. (tidħak) Fejn qed tistudjaha?
DANIEL: Qed jgħallimhieli patri darbtejn f’ġimgħa.
DEBBIE (bi fsied): Nista’ niġi nitgħallimha miegħek?
DANIEL: Imma l-ewwel irrid ngħid li lu. Issa nistaqsih għada stess u
nagħtik risposta nhar it-Tlieta.
DANIEL: Meta jmissek wara għada?
DEBBIE: Nhar it-Tnejn.
Jinfirdu minn xulxin. Iħarsu naħat differenti. DEBBIE tilbes in-nuċċali mill-ġdid.
DEBBIE (b’rabja): Tajtek l-indirizz biex tiktibli mill-ewwel, iżda inti ma
ktibtx. Kieku dik il-lezzjoni ma tlifthiex.
DANIEL (bi protesta): Ma kinitx tilħaq tasal.
DEBBIE: Kien hemm jumejn.
DANIEL: Il-Ħadd ma tgħoddux.
DEBBIE: F’jum wieħed kienet tasal.
DANIEL: U mhux lezzjoni waħda kont se titlef ?
DEBBIE: Għalija kienet tfisser ħafna.
Pawsa twila. DANIEL jieħu nifsijiet twal mis-sigarett sakemm jikkalma.
DANIEL: Ma kontx ili nafek wisq. Daqs għaxar minuti. Ħassejtni qisni
ili nafek is-snin. Mhux għax kont ħadt xi grazzja speċjali miegħek, iżda meta ħsibtek li ħadt
grazzja miegħi int ...
DEBBIE: Mort imqarraq.
DANIEL: Ma domtx ma ntbaħt li ’l kulħadd tkellem hekk. (jidħak) Kont
għidtli xi żewġ ċajtiet, tassew fjakki, kien deherlek li kienu tad-daħk. Kelli nitbissem biex
ma niksrikx.
DEBBIE: Kemm se ddum ma tasal.
DANIEL: Ftit ftit bdew ġejjin l-oħrajn. Wieħed minn sħabi tfaċċa l-

ewwel. Beda jpaċpaċ fil-vojt bħas-soltu. Kont drajtu. Imbagħad ġew oħrajn. B’daqs għaxra
minnhom konna mdawrin. Kont naf xi wħud minnhom, iżda int kont qisek tafhom kollha.
DEBBIE: Kont inħobbhom ħafna l-ħbieb. Issa nqtajt minn magħhom.
DANIEL: Imbagħad inti qbadt magħhom u lili, qisni qatt ma kont
hemm.
DEBBIE: Għalija int kont biss wieħed minnhom.
DANIEL: Kont naħsbek m’aħniex. Talanqas sħabi hekk kienu
jaħsbuk.
DEBBIE: M’aħniex? Għalfejn? Għax dejjem kont inkun ferħana?
(tħares lejn l-arloġġ) U nofs neqsin ħamsa. Kemm sar ħin.
DANIEL: Kemm jgħaddi ż -żmien. Qisu l-bieraħ għadni niftakru dak lewwel jum. Kieku ridna, kieku għadna flimkien.
DEBBIE (filwaqt li tibda miexja): Tard wisq.
DANIEL: Min jaf kieku ...
DANIEL jibqa’ jħares fil-vojt waħdu.
TMIEM

