LA LOGIQUE
Jieħu sehem
PROFESSUR, professur tal-loġika.
XENA: Sala kbira.
Tliet kaxex mifruxin mas-sala, bil-wiċċ miftuħ. L-ewwel kaxxa miftuħa fiha xi ħtiġijiet
persunali tal-PROFESSUR - sigaretti, termos kafè, eċċ.
It-tieni kaxxa fiha posters u ritratti tal-PROFESSUR.
It-tielet kaxxa miftuħa fiha karti u kotba.
Il-PROFESSUR ikun raġel imdaħħal fiż-żmien. Ikun liebes kowt twil fuqu, daqsxejn kbir
għalih. Fuq imnieħru għandu nuċċali tond żgħir. Minn kull fejn jgħaddi jħalli warajh ħajta
żigarella li toħroġ kontinwament minn taħt wara tal-ġlekk li jkun liebes. Il-PROFESSUR
joħroġ minn fost in-nies. Isellmilhom. Iċapċap lilu nnifsu. Imbagħad jersaq bil-mod ’il
quddiem u jibda jitkellem bil-mod qisu qed jaħseb fuq kull kelma li se jgħid. Ipoġġi bilqiegħda fuq banketta.
Merħba bikom, nies ta’ qattagħni, nies ta’ ruħ tajba. Illum għażiltuni minn oħrajn bħalkom,
bħali, biex magħkom naqdi dmirijieti ta’ għalliem. Ġejtu biex tisimgħuni, biex titgħallmu
minni, biex titkattru b’għerfi.
Fid-dar t’Alla, fejn tiltaqgħu ma’ ħbiebkom, ma’ qrabatkom, m’Alla nnifsu, tagħtu, taqsmu,
tbiddlu l-aħbarijiet tal-ġimgħa kollha, dik is-siegħa ta’ fil-għodu l-Ħadd, hemmhekk ukoll
tmorru biex tisimgħu u titgħallmu. Ma nlumkomx. Il -bniedem ifittxu d-dawl, ifittex ’il min
imexxih. Hawnhekk iżda, hawn mhux qegħdin imxaħxħin fis -sala tal-knisja tisimgħu l kelma t’Alla, u lanqas qegħdin fit -teatru tiddandnu b’xi libsa ġdida meħjuta għall -okkażjoni,
jew iċċekċku d-dehbijiet qiskom xi mogħża tal -merħla. Hawnhekk ma ġejtux biex togħxew
jew biex tieħdu pjaċir, jew biex tmorru d -dar u tgħidu, ‘ajma kemm dħakna, kienet se
tixpakka żaqqi bid-daħk.’
Madankollu, tajjeb tkunu komdi, tistkennu fid-dlam tal-platea. Mixħutin fuq siġġu,
ġisimkom rieqed, mejjet; għajnejkom forsi xi ftit imbexxqin, biżżejjed biex tgħaddu xi
kumment minn taħt fuq li taraw u biex tiflu kull ma jgħaddi minn taħt ħarsitkom. Imm’issa
ħarsu biss lejja għax li ma kinitx il-preżenza tiegħi, kieku intom ma ġejtux hawn.
Il-PROFESSUR iqum u jibda jippassiġġa ’l hemm u ’l hawn. Iqabbad sigarett li joħroġ minn
pakkett li jkun fil-kaxxa.
Mela neħħu kull ħsieb ieħor minn moħħkom, tgħidux kemm iġġismet dik jew l-oħra. Dak
diskors ta’ barra, ta’ ħdejn il-baħar, ta’ Triq ir-Repubblika, ta’ bieb il-belt. Madankollu, aktar

milli neħtieġ silenzju tul forsi n -nofs siegħa li ġejja, nitlobkom toqogħdu komdi. Għalhekk
forsi min daħal tard, għadu dieħel, ma kienx ġej u dawwar fehmtu fl -aħħar għax qal, ‘u iva,
mhux b’xejn, mhux nejk, jekk niddejjaq nitlaq ’il barra’, nitolbu joqgħod bil-qiegħda.
Pawsa.
Nixtieqkom tkunu lesti li tibilgħu kollox sa griżmejkom, għax illum għandkom quddiemkom
min hu mħarreġ sew fis -suġġett. Ħaġa faċli għalija. Għiduli intom, min hawn fl-udjenza li
jħabbatha miegħi f’dan il-qasam? Ħadd. Għax din hija l-għalqa tiegħi. Arakom kemm
intom siekta, ħiemda, attenti, lesti biex tixorbu u tibilgħu kull ma joħroġ minn fommi.
M’għandkomx għalfejn tgħarbluh kliemi għax kliemi pur ... divin .... ħadd ma jista’
jiddubitah jew iwaqqgħu.
Pawsa.
Madankollu issa ż-żmien qed jagħmel tiegħu. Inħossni xjaħt .... qed nixjieħ. Għajnejja fil ħofra, saqajja wkoll. Hekk inħossni. Kultant naħseb li għandi nċedi posti lil min hu iżgħar
minni, min hu aktar fuq ruħu, mimli enerġija, forsi min hu aqwa minni, iżda mbagħad meta
nħares madwari .... f’din is-sala .... u nara kemm ġejtu bi ħġarkom biex tarawni, tisimgħuni,
forsi biex tiltaqgħu u titkellmu miegħi, nara xi wħud minnkom bix -xewqa li mqar tkunu
viċin tiegħi, imqar li teħduli b’idi, unur għalikom. Inħossni li għadni tajjeb. Għadni niflaħ.
Tassew għandkom xorti tajba li ġejtu hawn magħżula minn bosta u bosta biex tagħrfu ssigrieti tal-ħajja. Għalkemm inħoss li intom bil-bosta inferjuri minni, ta’ l-anqas illum, fejn
jiena l-imgħallem u intom l-imgħallma, xorta waħda nikkunsidrakom il-fjur tas-soċjetà, ilmagħżulin.
Pawsa.
Aħna nissejħu l-krema tas-soċjetà. L-oħrajn, l-eluf kbar li jinsabu barra, jgħumu fit -toroq,
min ibigħ il -ħxejjex, min itella’ l-bini, min jaħdem fit -trinek, min isefter id-dar, min jara ttelevixin, min jagħmel la ġid u lanqas deni, dawk jgħixu bla identità. Nitlobkom, tgħixux
bħalhom, għall-ħobż, għall-għajxien, għall-eżistenza, iżda għixu għall-identità. Għixu għallimmortalità.
Pawsa.
Madankollu, l-immortalità mhux qiegħda fil-kapaċità ta’ kulħadd, Alla jafu dan, Alla biss jaf
kemm għandu spazju fil-Ġenna. Jien naf ukoll għax jien wieħed mill -ftit li għandi posti
merfugħ fi ħdan Abram. Temmnuhomx ’il dawk li jgħidulkom li Alla jaċċetta biss it-twajba.
Mhux minnu. Alla jrid nies kapaċi, nies ta’ sinsla, nies magħżulin. Għall-grazzja t’Alla,
dawn il-karetteristiċi qegħdin kollha fija. It-talenti tiegħi jagħmluni wieħed mill-magħżulin.
Jiena ninsab wieqaf fuq pedestall liħadd ma jista’ jwaqqagħni minnu. Il -quċċata lħaqtha.
Kelli nissielet, infotti kemm niflaħ, nuża l -qawwa jekk bżonn, u naqbeż ’il ħaddieħor bla

skrupli ta’ xejn. Mela ma rridkomx taħsbu li wasalt fejn wasalt illum kif ġieb u laħaq. Imma
Alla jaħfirli għal dnubieti, anzi jġibni u jirrispettani fuq kol lox u fuq kulħadd. Issieltu u
aqdfu kemm tifilħu għax ftit huma l -magħżulin, il-biċċa l-kbira rġiel.
Pawsa.
Illum se niftħilkom il -bieb għall-immortalità, se nagħtikom iċ -ċavetta f’idejkom. F’idejkom
se npoġġilkom biċċa għodda li twassalkom hemm. Min jagħraf jużaha tajjeb jasal, min
jużaha ħażin jew iwarrabha, jibqa’ l-art. Ix-xjenza tar-raġunar hija l-għodda, iċ-ċavetta.
Taħsbu, tużaw moħħkom, tkunu makakki, timxu bis-silloġiżmi, tkunu għorrief.
Pawsa.
Għax l-għerf tajjeb huwa għerf mistur. Tagħtuhx f’ħalq il-ħmir għax jużawh ħażin u
tmexxuhx lanqas għax ikun hemm min jisfruttah għalih innifsu. Għerfkom użawh għall ħtiġijiet tagħkom. Agħrfu tkellmu bil-parabboli magħhom, tkellmu bl -istejjer, ħalli
jifhmukom aħjar, isiru jħobbukom għax fehmukom. Jgħidu f’qalbhom ‘mela m’aħniex ċwieċ
daqs kemm ħsibna’. B’hekk jiġu dejjem jisimgħukom, jiġu dejjem fejn tkunu intom, iħarsu
lejkom b’ċerta ammirazzjoni, jagħtukom il-qawwa, is-saħħa, il-poter. Intom tistagħnew,
tikbru fil-poter, u huma jiċkienu.
Tkellmu b’superjorità fuqhom minn wara daharhom, meta tkunu ma’ nies tat-tikketta
tagħkom għajruhom kemm tifilħu injoranti, bla kultura, imbeċilli, moroni, ħmir, ġdur, psataż
.... għajruhom ħa tispikkaw u tissaħħu.
Pawsa.
Iżda f’wiċċhom qatt, f’wiċċhom għolluhom, istmawhom, tbissmulhom, xejrulhom fit-toroq.
Ftit ftit tkunu qegħdin tiksbu l-poter.... il-poter.
Iqabbad sigarett ieħor. Iħares ’il quddiem. Jinfaqa’ jidħak. Iħares lura biex ma jidħakx
f’wiċċ in-nies. Jerġa’ jħares ’il quddiem. Jerġa’ jinfaqa’ jidħak jgħajjat. Jersaq ’il
quddiem. Iqajjem ’il min ikun quddiem u jwaqqfu bil-wieqfa biex jarah kulħadd. Ikun ta’
ġilda sewda. Idur dawra miegħu waqt li jidħak jgħajjat.
Qegħdin tarawh ’il dan quddiemkom. Dan x’jaf fuq il-kelma poter. La jaf x’inhu poter u
lanqas għandu ċans ikun jaf. Kuluru diġà jikkundannah, lilu u lil min hu bħalu. Dan postu
lanqas hu magħna, fostkom, mal-fjur tas-soċjetà. Ma nafx kif tħalla jidħol hawn ġew. Dan
huwa iswed minn ġuf ommu .... faħma sewda ta’ l -infern, biċċa ta’ kelb miġbur mill-qalba
tal-ġungla biex iservina, biex jaqdi l-ħtiġijiet tagħna, u mhux biex imexxina. Ħarsu lejh,
arawh kemm hu ikrah, sfigurat, bla sura. Lanqas bil-wieqfa ma jaf iżomm sew. Jidhirx liġej
minn ċiviltà li lanqas xrara dawl ma ħalliet warajha. (Idur fuqu bir-rabja) Int ġejt biex

teħodli l-wisa’. Barra! Itlaq ’il barra. Tieħu post ħaddieħor. Forsi hawn min hu bil -wieqfa
jismagħni u int, int, ikrah dagħwa, tajjeb għal xejn, komdu tismagħni minn fuq quddiem.
Barra! (joqbdu mill-qmis u joħorġu ’l barra, fl-aħħar b’daqqa ta’ sieq)
Pawsa.
Dawk destinati għall-qiegħ, biex jgħumu fil-ħama u fil-ħmieġ, destinati biex jissieltu għal
xejn. M’hemmx post għalihom fl -ebda dinja. Qegħdin biss biex iservuna fil-ħtiġijiet tagħna,
nużawhom għall-gosti tagħna, biex fl-aħħar mill-aħħar inwarrbuhom bħalma nwarrbu żiemel
xiħ li ma jibqax jaqdina bħalma kien jaqdina dari. Stkerrħuhom, stmerruhom, obogħduhom.
Iqum spettatur mill-udjenza u jibda jkellmu ħażin. Jersaq qrib. Għall-ewwel PROFESSUR
jibqa’ hemm, bħal donnu qed jilqagħlu l-isfida, iżda mbagħad jagħtih dahru.
Neħħuh minn quddiemi ’l dan l-iblah. U jekk jerġa’ jiftaħ ħalqu, nibda nixher bħal miġnun,
inħallikom fil-għama, ma nistqarr xejn, inżomm kollox mistur, inċaħħadkom mis-sigrieti talħajja. Neħħuh minn hawn. Ixħtuh ’il barra!
Pawsa.
Iqum spettatur ieħor u joħorġu ’l barra bil-kwiet.
Telaq? Qabel jitlaq ma nitħarrikx minn hawn.
Idawwar wiċċu lejn l -udjenza bil-mod. Isib li telaq. Jo ħroġ maktur
mill-but u jimsaħ l-għaraq.
Tagħtux kasu dak il-pastaż. Nies bħalu tiltaqa’ magħhom spiss fil-ħajja ta’ kuljum.
Jippruvaw ifixklukom, jgħarrqulkom il -pjanijiet tagħkom. Kunu b’saħħitkom magħhom, kif
kont jien. Iġġildulhom b’moħħkom mhux bl-emozzjonijiet, b’moħħkom. Is-saħħa fil-moħħ
qiegħda. (jersaq lejn kaxxa b’wiċċ miftuħ u minnha joħroġ termos kafè. Fil-waqt li jferra’ lkafè fit-tapp tat-termos ikompli jitkellem) Nies bħal dawn injorawhom, istmawhom filwarrani. Hawn xi ħadd jogħġbu belgħa? Ħadd? (waqt li jferra’ kikkra oħra) U isa, xi ħadd
jogħġbu żgur. (joffriha ’l waħda mill-udjenza) Ixrob. Tistħix. Tagħtix kas l-oħrajn. Minn
barra forsi qegħdin jiddieħku bik, iżda fil-fond ta’ qalbhom jgħiru għalik, għax jien, ilmagħruf professur tal-loġika, ħarist b’favur lejk. Ħudha b’okkażjoni din il-laqgħa ċkejkna
tagħna biex tilħaq, biex tikber, biex tieħu possess tal-poter. Inħabb, ixorbu sa l-anqas qatra.
Ingħoġob, għid kemm hu tajjeb, anke jekk jinżillek velenu. (jixrob il-kafè tiegħu f’nifs
wieħed. Jagħlaq it-termos u jpoġġi t-termos f’postu.)
Pawsa.

U issa jekk tippermettuli, nixtieq nagħtikom daqsxejn dahri, xejn speċjali, nixtieq biss
nurikom ftit mill-injuranza li tinbet f’xi wħud mill -imħuħ tagħkom.
PROFESSUR jagħtihom dahru, u taħt il-ġlekk ipoġġi mħadda li joħroġ minn kaxxa.
Idawwar wiċċu lejn in -nies fil-waqt li jirrappreżenta mara tqila.
Naf x’inhu għaddej minn moħħ kull wieħed u waħda minnkom. Kemm jien vulgari, pastaż,
kemm m’għandix rispett lejkom. Naf li mhux unur tiegħi li nagħmel dan, u forsi tassew li
rispett għalikom m’għandix, iżda m’hijiex ir-raġuni għalfejn poġġejt imħadda taħt il-ġlekk
biex nagħtikom x’tifhmu li jien mara tqila. Din li qed nurikom quddiemkom hija lambizzjoni ta’ kull raġel tat -triq li jinqeda bil-mara sabiex jirbaħ l-immortalità tiegħu.
Tpaxxuhx nisa, tpaxxuhx. Isimgħu sew, isimgħu minni, taqduhx fis -sodda. Wara li
jċaħħdilkom l-immortalità tagħkom billi jisirqilkom kunjomkom, jinqeda bikom biex
jimmortalizza tiegħu. ( jidħak jgħajjat) Miskin, jaħasra, kemm hu baħnan. Jaħseb li
daqshekk faċli. Qisek qed issemmi mastrudaxxa li jagħmel biċċa mejda, jew bennej li kapaċi
forsi jtella’ anke l-isbaħ villa; kemm ikun mogħmi bl-injuranza min jaħseb li b’sempliċi
prosit jista’ jikseb il-ħajja ta’ dejjem. Daqshekk faċli jaħseb. Jaħseb li jista’ jibqa’ msemmi
fuq borġ ġebel mibni pulit jew fuq biċċa għamara.
Pawsa.
Aħjar ikun dak li bil-ħila u l-ħażen ta’ moħħu jwettaq delitt li jibqa’ msemmi fl-istorja, delitt
maħsub tajjeb, ġenoċidju .... poplu sħiħ jinqered, razza sħiħa. Biex twettaq delitt bħal dan
trid l-għaqal, il-kapaċità, id-determinazzjoni, l-ambizzjoni, l-immaġinazzjoni ...
Pawsa.
Jew hawn forsi min jiddelitta b’delitt wieħed. Wieħed u tajjeb. Kif tista’ tirbaħ l -immortalità
b’delitt wieħed. Sibu ’l xi ħadd, hu min hu, aqbduh u ġorruh ’il bogħod minn kulħadd fejn
ħadd ma jkun jista’ jisimgħu jixher bl-uġigħ. L-ewwel ġegħluh isofri ftit il-ġuħ, imbagħad
orbtuh sew minn saqajh u minn idejh. Aqbdu sikkina tal-ħobż u ċarrtulu sidru, kuxxtejh u
dirgħajh u ħalluh għal ftit waqt inixxi d-demm. Sadanittant, taħt nar qawwi, saħħnu ftit laqx
tal-ħadid sakemm jibda jiħmar bis-sħana u ferrgħuhulu fix-xquq li tkunu ftaħtulu ħa jitħallat
mad-demm sħun naturali tiegħu. Ħalluh iwerżaq ftit ħa jisfoga. Dak it -twerżiq u l-għajjat ta’
l-uġigħ tħossuh qisu sinfonija dieħel f’qalbkom. Fl-aħħar xerrdulu ftit żejt jagħli ma’ ġismu
kollu; araw li ma tolqtulux għajnejh ħa jibqa’ jara kollox; qattgħuh biċċiet u ħalluh hemm
mgħarraq f’demmu. Miskin tistgħu issejħulu imma lilkom ikun rebbħilkom l -immortalità.
Tinsewx li dejjem tibqagħlkom l -alternattiva li toqtlu l-kap ta’ l-istat jew aktar oxxen minn
hekk, tal-knisja. Mhux għall -flus jew għal xi ġid materjali ieħor, iżda għall-unur, għall-ħajja
ta’ dejjem. Mix-xejn issiru magħrufa. Isimkom jibqa’ mnaqqax fl-istorja. Għal xi wħud
eroj, għal oħrajn traditur. Jibdew joħorġu volumi fuq volumi ta’ kotba dwarkom, teoriji
kontra teoriji, min jikteb ħaġa u min jikteb oħra. Dawn il -kotba kollha taqrawhomx,

temmnuhomx, dawk iqarrqu bikom. Dawk qegħdin għall-għażżenin, għall-injuranti, biex
jaljenawhom, għal min mhuwiex kapaċi joħloq xejn, għal min iserraħ fuq xogħol ħaddieħor.
Pawsa.
Jiena wkoll għaddejt għomri u żmieni nqassam ħsibijieti fil-kotba, kotba tiegħi. U x’ma
nissejjaħx l-akbar studjuż tal-loġika li qatt rat id-dinja ... u min jista’ jeħodli posti fl -eternità.
(jersaq fuq il-kaxxa mimlija kotba tal-loġika u jibda joħroġhom wieħed wieħed waqt li jaqra
t-titlu tagħhom u jpoġġihom jew iwaddabhom ma’ l-art.) Araw xogħli, ħarsu lejhom, min
jista’ jiftaħar bi kwantità hekk kbira f’suġġett daqstant astratt. Mijiet minnhom .... ‘Il -Loġika
tagħmel sens?’ .... ktieb tassew bnin, biegħ il-miljuni .... ‘Il-loġika fil-ħajja moderna’, ‘Loġika
u mhux Loġika’, argumentattiv għall-aħħar, ‘Il-loġika u l-Poter’, ibbażajt id-diskors ta’ llum
fuqu, ‘Is-silloġiżmu - Prepożizzjoni u Konlużjoni - Loġika?’, ktieb taz-zokkor, ‘Loġika
elementari’, elementari tassew, mijiet oħra, eluf, kollha xogħlijieti. ( joħroġ koċċ karti millistess kaxxa) Oħrajn mibdijin. X’m’huwiex kburi bija Alla! X’ma jikkonsultahomx huwa
nnifsu fil-bżonnijiet tiegħu! ( jaqleb il-kaxxa tal-kotba rasha ’l isfel u joħorġu l-kotba u lkarti kollha. Jinferxu ma’ kullimkien) Araw b’għajnejkom. Għiru .... Għiru .... GĦIRU!
(jinstema’ daħk ’l hawn u ’l hemm minn fuq wara tal-platea. PROFESSUR jibda jgħarrex
b’għajnejh ’l hawn u ’l hemm, jipprova jaqbad min qed jidħak. Ma jirnexxilux.)
PROFESSUR jibda juri sinjali ta’ paniku. Jipprova jinġabar ftit ma’ l-udjenza. Jersaq fuq ilkaxxa l-oħra li fiha r-ritratti. Joħroġ ritratt kbir tiegħu nnifsu. Jagħmlu quddiemu biex jarah
kulħadd. Imbagħad joħroġ kuxxunett u jieħu żewġ labriet tar-ras minnu u jwaħħal ir-ritratt
ma’ sidru.
Araw b’għajnejkom il-professur innifsu, imwaħħal fuq ritratt biex jarah kulħadd, fuq ritratti,
biex kulħadd ipaxxi għajnejh. ( joħroġ ritratti oħrajn mill-kaxxa u jibda jqassamhom fost ludjenza) Ħudu wieħed kull wieħed. Għożżuh sew, ħaddnuh magħkom, indurawh bid-deheb,
dendluh f’kamritkom, fil-mużewijiet, f’postijiet pubbliċi. Dendluh fil -għoli ħa jarah kulħadd,
ħa jitpaxxa bih kulħadd. Adurawh, agħtuh qima. Kieku nista’, ninżel jiena stess
għarkobbtejja quddiemi stess, nagħti qima lili nnifsi iżda ma nistax.
PROFESSUR ikompli jqassam ir-ritratti. Aktar daħk ġej minn kullimkien. Xi wħud
jagħmluhom ballun u jgarawhomlu lura. Jibda jippanikja iżjed. Jieqaf għal ftit biex
jipprova jiġbor ftit lilu nnifsu. Jieqaf jaħseb kif jista’ jirribattihom. Jersaq bil-mod
f’nofshom. Jibda jdur ma’ l-udjenza, kull darba jħalli warajh il-ħajta żigarella. Jibda
jitkellem bil-mod, b’ċerta kunfidenza fih innifsu.
Naħseb ilkoll għadkom tiftakru ’l dak il-buffu iswed li ftit ilu xħett ’il barra. Naħseb li
kulħadd intebaħ kif umiljajtu u x’daqqa ta’ sieq tajtu qabel ħriġtu ’l barra. Forsi kien hemm
xi ħadd li kellu dubju jekk kienx attur jew le. Attur kien. Żbajenilu wiċċu (jipprova jdaħħak)
Alla jaf kif se jirnexxilu jneħħih. Ridna nagħtukom x’tifhmu li hu iswed. Forsi kien hemm
xi wħud li ferħu bid-dwejjaq tiegħu; oħrajn li forsi tbissmu jew tħassruh, oħrajn li forsi ma
għamlu l-ebda reazzjoni, qalu, dak bilfors attur, mela kieku kien wieħed minna, wieħed mill udjenza, mela kieku kien se jittrattah hekk, jumiljah quddiem kul
ħadd? Tassew li kien attur

kif ħsibtu iżda taħsbux li ma nasalx li nkaxkar xi wieħed minnkom fuq il-palk, inqajmu minn
sormu u numiljah kif umiljajt ’il dak il-miżbla miżbugħa sewda. Ftakru li dak kien attur qed
jagħmel il-parti tiegħu, intom ma tkunux. (aktar daħk jibda ġej minn kullimkien.
PROFESSUR jibda jħares kullimkien jipprova jaqbad min qed jidħak. Ftit ftit jerġa’ jibda
jippanikja) Taħsbu li ma nasalx li nagħmilha. Min jaf kieku ntella’ (jipponta subgħajh lejn
xi wħud mill-udjenza) lilek .... jew lilek .... jew lilek, u numiljak quddiem kulħadd. ( aktar
daħk)
Pawsa. PROFESSUR jikkalma. Jidher għajjien f’daqqa waħda.
Madankollu, iż-żmien qed jagħmel tiegħu. Inħossni xjaħt, qed nixjieh. Għajnejja fil -ħofra,
saqajja wkoll. Il-memorja bdiet tonqosli, ġismi be da jegħja, moħħi beda jitherra, nixtieq
inċedi posti ’l min hu aħjar minni, iżgħar minni, nixtieq il-mistrieħ, il-mistrieħ ta’ dejjem.
Pawsa. Id-daħk issa jibda jinstema’ ġej ħafna mill-udjenza. B’leħen isteriku, PROFESSUR
ikompli jitkellem, bl-isteriżmu jkompli jżid sat-tmiem.
Iżda jien simbolu tal-loġika u l-loġika tfisser ..... il-loġika tfisser raġuni .... ir-raġuni tagħtini
l-għerf .... l-għerf .... l-għerf isakkarni bis-setgħa .... u s-setgħa tagħtini s-saħħa ... is-saħħa
tpoġġini fil-poter .... u l-poter jagħmilni immortali .... l-immortalità tħallini ngħix għal dejjem
.... qed tifhmuni .... għal dejjem .... għal dejjem.
PROFESSUR jaqa’ mejjet fl-għanqbuta li ħoloq hu stess.
TMIEM

