ILQUGĦ GĦAD-DAWL
Jieħdu sehem
TIFLA
XIĦA

Lizar abjad imdendel fuq wara.
Fil-ġenb tazza mimlija b’kulur aħmar. Qfieli.
TIFLA, liebsa leotard sewda.
XIĦA, liebsa leotard sewda, ingwanta sewda. u libsa wiesgħa trasparenti mitluqa fuqha.
XIĦA: Għadek tiftakar kollox?
TIFLA: Kollox, kif qatt nista’ ninsa?
XIĦA: Aħna t-tnejn tbatija.
TIFLA (tinżel għarkobbtejha): Jien għadni żgħira. Ma naf xejn.
XIĦA: Għandek żmien titgħallem.
TIFLA: Għalfejn għandi nitgħallem? Għax għandi nkun naf?
XIĦA: Għax hekk jeħtieġ. Jeħtieġ li moħħok jaħżen, jerfa’, jaħdem,
jiġbor. Dak biss jgħollina. Imma għidli, kif se tagħmel?
TIFLA tħares lejha b’mistoqsija fuq wiċċha.
XIĦA: Isma’ ’l ħaddieħor bħalma qed tisma’ lili.
TIFLA: Imma mhux kollu għalxejn? X’jiswa mela?
XIĦA: Xejn.
TIFLA: Mhux hekk għidtli qabel.
XIĦA: Xejn. M’hemm xejn.
TIFLA: Mhux hekk għidtli qabel!
XIĦA: Mhux dak kollu li tisma’ hu tajjeb u minnu.
Pawsa.
XIĦA (tpoġġi bil-qiegħda ħdejha): Kollox għadni niftakar. Il-marda

fil-pulmun.
TIFLA (iddur magħha qisha qed tilgħab): Sigaretti? Tipjip? Kien
ifakkrek, jgħidlek, iwissik?
XIĦA: Kull ħin u kull waqt. Elf darba talabni ....
TIFLA: U elf darba ċħadtu. Għidli, batejt xejn?
XIĦA: Qatt ma tajtu widen. Kont nixrob ukoll.
TIFLA (b’innoċenza): Jien ukoll nixrob. Mhux kulħadd jagħmel bih
l-għatx?
XIĦA: Jien mhux ilma kont nixrob iżda alkoħol.
TIFLA: Alkoħol? (tħoss il-kelma) Alkoħol jaħraq hux?
XIĦA: Jaħraq tassew. Iqaxxar. Iżda jtaffi l-ġrieħi ta’ l-imgħoddi.
Pawsa.
Joqogħdu wiċċ imb’wiċċ weqfin. Iħossu ġisem xulxin.
XIĦA: Għidli binti, tiegħek x’kienet?
TIFLA: Żball.
XIĦA: Jien ġibt ’l ommok fid-dinja.
TIFLA: Jien kont l-iżball.
XIĦA: Kieku tassew ħtiġuk, kieku telquk miegħi?
TIFLA: Tassew. Miegħek.
XIĦA: Ma kinux iħobbuk. Ħaslu jdejhom. Ħasbu għal rashom.
TIFLA: Mhux kulħadd hekk jagħmel? Int mhux hekk għamilt ukoll?
XIĦA: Jien? Jien għalfejn?
TIFLA: Stajt stennejtni.
XIĦA: Imma l-iżbalji, min ma jagħmilhomx?
TIFLA: Jien żball minnhom.
XIĦA: Int x’għamilt? Xi ħaġa għamilt.
TIFLA: Xejn. Jien bla ħtija.
XIĦA: Sadanittant int batejt. Huma ....
TIFLA: Min jaf x’qegħdin jagħmlu?
XIĦA: Jien bla ħtija.
Pawsa.
Joqogħdu spalla ma’ spalla.

XIĦA: Jien il-memorja bdiet tonqosli.
TIFLA: It-tifkiriet?
XIĦA: Dawk baqgħu miegħi. Koroh u sbieħ.
TIFLA: Mela f’xiex qed tmurlek il-memorja?
XIĦA: Fi ħwejjeġ oħra. Ħwejjeġ bla siwi.
TIFLA: Imma t-tifkiriet, x’siwi għandhom?
XIĦA: Dawk jorbtuna bħal katina ma’ l-imgħoddi.
Pawsa.
Joqogħdu dahar ma’ dahar. Jitkellmu b’leħen monotonu.
TIFLA: Kif kont nitkellem, twerżaq. Kif kont ngħajjat, tixher.
XIĦA: Kif kont tibki, issawtek. Kif kont tingħi, tisbel. Hu kien aħjar
minnha?
TIFLA: Kien agħar minnha. Qisni kont il-ħtija.
XIĦA: Bħalek għamluli. Kif kont nitkellem, twerżaq. Kif kont ngħajjat,
tixher.
TIFLA: Kif kont tibki, issawtek. Kif kont tingħi, tisbel. Hu kien aħjar
minnha?
XIĦA: Kien agħar minnha. Qisni kont il-ħtija.
TIFLA: Bħalek għamluli.
Pawsa.
Joqogħdu bil-qiegħda fl-art.
TIFLA: La riedu jgħammduni, la riedu jxarrbuni, la riedu juruni ....
XIĦA: Jekk ma tkunx perfetta jistħu jgħammduk, jistħu jxarrbuk,
jistħu juruk wiċċek ’il barra.
TIFLA: Ħabat tajjeb li nġbart miegħek. Kont tieħu ħsiebi sa ftit ilu.
XIĦA: Kont ta’ għajnuna. Ħallejtlek xi ħaġa.
TIFLA: Ftit wisq. Kif jistgħu j servuni?
XIĦA: Erfa’, sorr, geddes, iżen tajjeb. Tberbaqx fix-xejn. U tara kif
iservuk.

Pawsa.
Konflitt bejniethom. TIFLA aktar qawwija.
TIFLA: Erġa’ fakkarni daqsxejn. Għidli. Għidli.
XIĦA: Fuq xiex? Fuq il-marda tal-pulmun? X’hemm xi tgħid?
TIFLA: Hemm ħafna xi tgħid. Jeħtieġ li nkun naf ukoll.
XIĦA: Imma x’hemm xi tgħid?
TIFLA: Bosta.
XIĦA: Xi trid tkun taf?
TIFLA: Kollox.
XIĦA: It-tbatija?
TIFLA: It-tbatija. Nixtieq inkun naf it-tbatija.
XIĦA: Xhur sħaħ għamilt. Waħdi kont. Ħadd ma riedni. Nissielet
waħdi.
TIFLA: Jien kont ta’ xi għajnuna, meta niġi mill-iskola.
XIĦA: Ftit. Forsi ma kienx jixraqli wkoll.
TIFLA: Min jaf kemm batejt.
XIĦA: Xtaqt il-mewt.
TIFLA: Ma nemmnikx! Inti tħobbha l -ħajja.
XIĦA: Min jaf kemm-il darba kont inkun se nwerżaq. Kont nigdem
xufftejja.
TIFLA: Bi nhar? Bil-lejl? X’kien irażżnek?
XIĦA: Int kont tkun rieqda qisek tarbija tat-twelid.
TIFLA: Imbagħad kont tinfexx bi nhar, meta nkun ’il bogħod. Liskola nitgħallem, jgħallmuni.
XIĦA: Kieku kont inqajmek, min jaf kemm kont tisħetni bħall -oħrajn.
TIFLA: L-oħrajn? L-oħrajn min huma?
XIĦA: Il-ġirien. Kont ngħajjat, nixher, inwerżaq bl-uġigħ li kien ikolli.
TIFLA: Min jaf kemm kont iddejjaqhom.
XIĦA: Ġew kieku.
TIFLA: Ħafna?
XIĦA: Wieħed wieħed. Waħda waħda. Flimkien. Se tqajmilna t-tarbija,
se tfixklilna l-logħba, u elf skuża oħra. Jgħiduli biex inbexxaq fommi.
TIFLA: U int, x’kont tagħmel?

XIĦA: Kont dgħajfa, mitruħa, bla saħħa.
TIFLA: Tagħmel kif jgħidulek!
XIĦA: X’ridni nagħmel?
TIFLA: Bżajt minnhom.
XIĦA: Kienet waslet, qorbot is-siegħa.
TIFLA: Beżżiegħa!
XIĦA mitluqa fl-art, mirbuħa.
TIFLA (tinżel ħdejha): Issa għidli fuq it-tmiem. It-tmiem. Fuq dak
nixtieq nisma’.
XIĦA: L-uġigħ kien kbir wisq, kiefer wisq. Imsammra mas-sodda
nistenna l-għeluq.
TIFLA: Ħsibt fuq il-ħajja mistennija?
XIĦA: Ħsibt.
TIFLA: X’sibt? X’rajt?
XIĦA: Diġà għidtlek. Ma sibt xejn. Ma rajt xejn.
TIFLA twerżaq u titgħawweġ bil-mod sakemm tiġi f’qagħda embrijonika. XIĦA tqum. Turi
erotiżmu u vjolenza.
XIĦA: Ma rajt xejn. Magħluqa fid-dlamijiet, mixħuta għall -qiegħa ta’ lart, ħajt jaqsam bejnietna, bejniethom. Nisma’ biss. Żaqżiq, daħk, ilfiq, ċaqliq, tisbit,
tħaxwix .... kien iħobbha .... kienet tħobbu ... il-passat jiġri warajhom .... il-ġejjieni ħsieb ta’
xejn fuqu .... dirgħajha rotob jistennew sakemm jagħmel bihom il-ġuħ .... dirgħajh sodi,
maqbad ta’ qattiel jistennew il-waqt. Dik il-kmajra kienet bħal moħba tas -sħarijiet fejn issewwa ma jirfes qatt. Riġlejha mixħutin għal tulhom .... mifruxa beraħ fuq saqqu tat-tiben.
Riġlejh itemmu kompożizzjoni ta’ salib. Ma riedu xejn għajr jitfixklu u jitħabblu f’xulxin.
Ilsienu jaħdem bla waqfien biex iwettaq dmiru. Ilħna jitkarrbu u jwerżqu u jkasbru .... Ponn
magħqud iġarraf il-ħajt, itaffi l-uġigħ ta’ mixja Nazista f’xifer taqbida, f’xifer l-irdum, lesti
biex jitgerbu fix-xejn. (Isterika, XIĦA taqbad it-tazza bil-kulur aħmar u ttajru fuq il-liżar.
Lit-TIFLA issa tkellimha b’ton ta’ tkasbir, aktar kalm.) U int hemm f’nofshom, żerriegħa
miżrugħa bix-xorti, xorti ħażina. Destinata biex tikber u tikber sakemm tinbeżaq .... joqbżuk.
(taqa’ ma’ l-art għajjiena) Imbagħad ħemdu ħesrem. Għajnejhom miftuħa mwaħħla fuq
żewġ imsiebaħ kemm kemm inemnmu .... jixtarru ħtijiethom. Jien? Mixħuta ma’ l-art
nilgħaq l-għabra u l-għanqbut, nisħet xortija. (tqum bil-mod) L-għoqda ta’ l-imħabba
nħallet bħal felli minn larinġa. Fl-irqad bidlu dirgħajn u riġlejn, fil -ħolm serqu ’l xulxin, filgħodu libsu wiċċ b’ieħor. (Pawsa) Le binti. Beżquk. Għalxejn tixtieq tmur lura fiż-żmien
għax għalxejn. Issa ħares biss ’il quddiem u stenna.

XIĦA tersaq bil-mod lejn TIFLA u timbuttaha għal wara l-liżar. TIFLA issa ma tidhirx.
Pawsa.
XIĦA: Jien għidtlek kollox. Int m’għidtli xejn.
TIFLA: Qajla smajt.
XIĦA: Jien għidtlek kollox. Int ....
TIFLA: Xi trid tkun taf? Int kollox taf.
XIĦA: Irrid nisma’ lilek.
Pawsa.
TIFLA: Kemm kien iblah miskin. Kien jaħseb li tħobbu.
XIĦA: Forsi kienet tħobbu.
TIFLA: Mhux tassew! Mela għalfejn ma ħtiġunix?
XIĦA: Ħadd minnhom. Ma ridukx. Ma fittxitux iżjed.
TIFLA: Kien biss l-ewwel wieħed. Kont nismagħhom u nħosshom
ukoll.
XIĦA: Ħafna minnhom. U dan waqt li int kont hemm ġew, taf b’kollox
x’inhu jiġri.
TIFLA: U jien hemm, nisma’ l-ħsejjes u nħoss ....
XIĦA: Int biss kont taf.
TIFLA: Xufftejn ħorox ... itaffu l-għatx ...
XIĦA: Lili kienet tagħlaqni f’kamra oħra.
TIFLA: L-uniku żmien ta’ dawl għalija. Kont nifhem kollox.
XIĦA: Jien xejn ma kont nara.
TIFLA: Imbagħad iż-żmien għadda u ż -żmien l-ieħor kien wasal.
XIĦA: Malajr għaddew. Il-jiem, il-ġimgħat, ix-xhur ....
TIFLA: Id-dar sar kollox.
XIĦA: Id-dar sar kollox. (tibda ċċaqlaq il-purtiera ritmikament, għallewwel bil-mod, dejjem iżżid)
TIFLA: Għamlet bi żgur li ħadd ma jkun jaf b’xejn.
XIĦA: Idi għenet li ma ratx għajni.
TIFLA: Ħabrieka fil-ħażen. Ħliftu li twaħħxuni.
XIĦA: Ħliftu li twaħħxuni ....
TIFLA: Ħaġġara tal-ħajja. Fittixtu li tħammruni minn rasi sa saqajja.

XIĦA: Ħaġġara tal-ħajja ....
TIFLA: Ħriġtuni minn ħabs u xħettuni f’ieħor.
XIĦA: Ħriġtuni minn ħabs ....
TIFLA: Il-ħbiela ntemmet. Ħraxtu. Maħfra. Ħniena għal ħlejqa ġwejda.
XIĦA: Ħraxtu .... maħfra ....
TIFLA: Ħaffirtu qabri qabel tħarrikt f’ġufek.
XIĦA: Ħaffirtu qabri ....
TIFLA (waqt li tidher ħierġa minn wara l-purtiera): Ġbidtlu kemm flaħtu.
XIĦA: Kemm flaħna ....
TIFLA: Ġbidtlu kemm flaħtu, kemm flaħtu!
XIĦA (waqt li t-tifla tkun ħierġa): Ħarġet .... ħarset .... ħelset .... ħelset!
TIFLA u XIĦA jinstabtu fl-art għajjenin.
Pawsa.
Ma jitħarrkux. B’ton monotonu.
TIFLA: Semgħet il-biki tal-ħajja u ħarset lejn għajnejja.
XIĦA: Sabithom ħofra.
TIFLA: Poġġietni .... telqitni għarwiena fuq is-sodda tat-twelid u telqet.
XIĦA: Bla ħtija. Jaħasra. Miskina.
TIFLA: U sfajt waħdi. Int biss kont ta’ xi għajnuna.
XIĦA: Għebet. Telqet. Qatt ma dehret iżjed.
Pawsa.
TIFLA: Għax aħna bħall-ħabaq naqgħu u nqumu malajr.
XIĦA u TIFLA jinfexxu f’daħk kbir li jiżviluppa f’wieħed makabru u isteriku. Wara
jifformaw forom ġeometriċi kuntrasti bl-użu tal-movimenti tagħhom, fil-waqt li jwieġbu ’l
xulxin verbalment.
XIĦA: Mara ...
TIFLA: Logħba ...
XIĦA: Ilqugħ ...
TIFLA: Dawl ...
XIĦA: Mejda ...

TIFLA: Sikkina ...
XIĦA: Ilma ...
TIFLA: Xmara ...
XIĦA: Tifla ...
TIFLA: Stallett ...
XIĦA: Ħabel ...
TIFLA: Għonq ...
XIĦA: Qatgħa ...
TIFLA: Xafra ...
XIĦA: Aħmar ...
TIFLA: Demm ...
XIĦA: Pillola ...
TIFLA: Mejjet ...
XIĦA: Mejjet ...
TIFLA: Ġlekk ...
XIĦA: Dmugħ ...
TIFLA: Tixrid ...
XIĦA: Kiesaħ ...
TIFLA: Silġ ...
XIĦA: Kaxxa ...
TIFLA: Qabar ...
XIĦA: Jintemm ...
TIFLA: Intemm ...
XIĦA: Xejn ...
TIFLA: Xejn?
XIĦA: Xejn!
TIFLA: Xejn.
Pawsa.
TIFLA: Għidli. Kiefra l-mewt?
XIĦA: Il-mewt?
TIFLA: Tiegħi kiefra tkun? Ħadthom. Għoxrin f’salt.
XIĦA: X’inhuma? Dawk joqtluk!
TIFLA: Irrid inkun bħalek. Naf li għadni żgħira, iżda nixtieq niġi ħdejk,

inkun miegħek. Għadni żgħira biex immut?
XIĦA: Ftit ieħor u tkun meħlusa.
TIFLA: Qed nibża’. Inħossha riesqa fuqi.
XIĦA: Ftit ieħor u kollox ikun għadda. Imbagħad tkun miegħi.
TIFLA (tersaq lejha): Ħallini nżomm miegħek. Ħallini mmisslek wiċċek.
XIĦA (tinġibed lura): Le. Tmisslix wiċċi.
TIFLA: WIċċek imkemmex, għajnejk ħofor, silġ, tinten.
XIĦA (tersaq ’il bogħod minnha): Ejja nilagħbu logħba. Noqtlu l-ħin.
TIFLA tersaq lura.
XIĦA (fil-waqt li tersaq lejha): Ara ġejja riesqa lejk, ġejja tpoġġi naqra
ħdejk. Ara ġejja, ara ġejja, b’din il-ħajja int x’se tagħmel? Int x’se tagħmel b’dawk
għajnejk?
TIFLA tersaq lejn XIĦA. XIĦA torbtilha għajnejha b’qafla. TIFLA timxi mitlufa.
XIĦA: Ara ġejja riesqa lejk, ġejja tpoġġi naqra ħdejk. Ara ġejja, ara
ġejja, b’din il-ħajja int x’se tagħmel? Int x’se tagħmel b’dawk saqajk?
TIFLA tagħmel pass lejn XIĦA u teħodha għal tulha. XIĦA torbtilha saqajha b’qafla oħra.
TIFLA tipprova tqum, titgerbeb u taqa’.
XIĦA: Ara ġejja riesqa lejk, ġejja tpoġġi naqra ħdejk. Ara ġejja, ara
ġejja, b’din il-ħajja int x’se tagħmel? Int x’se tagħmel b’dawk idejk?
TIFLA toħroġ idejha. XIĦA torbothomlha.
TIFLA: Ma rridx immut. Għadni żgħira. Ma rridx immut.
XIĦA tagħmel żifna ritwali madwar TIFLA fil-waqt li tneħħi l-libsa trasparenti minn fuqha u
tgħattiha biha.
XIĦA: Tard wisq. Kollu għalxejn issa. Agħmel il-qalb.
TIFLA: Qed nibża’. Qed toqrob. Għinni.
XIĦA: Agħmel il-qalb. Rabbi l-ħila. Agħmel il-kuraġġ.
TIFLA (leħinha jsir tnewwih nażali): Għinni ... Għinni .... Għinni .... Għinni ....

XIĦA: Agħmel il-qalb. Rabbi l-ħila. Dalwaqt tkun miegħi.
TIFLA: Għinni .... Għinni .... Għinni .... Għinni ....
XIĦA tibqa’ ddur ma’ TIFLA sakemm leħen TIFLA ma jibqax jinstema’ iżjed.
TMIEM

