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Jeffrey Muscat

Narrazzjoni: Dakinhar Ġesù ħareġ mid-dar, mar f'xatt il-baħar u qagħad bilqiegħda hemm. U
nġabru madwaru folol hekk kbar ta' nies li kellu jitla' fuq dgħajsa u jinżel bilqiegħda fiha; in-nies
qagħdu lkoll wieqfa fuq ix-xatt, u hu beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-parabboli.

U qalilhom : “Darba wieħed bidwi ħareġ jiżra’. Huwa u jiżra', xi żerrigħat waqgħu mal-mogħdija; ġew
l-għasafar u naqqruhom.”

L-Ewwel Att: Għasafar
Fuq il-palk hemm żagħżugħ, 25 sena. Liebes sabiħ, kollox tad-ditta. Image qawwija. Beritta,
ġakketta etc. Iħares lejn in-nies bi tbissima ardita u jgħolli leħnu.
Żagħżugħ 1: Ħa taraw xi reċta qaluli, hux? Fuq xi parabbola. Ara vera m’għandkomx x’tagħmlu...
tiġu taraw il-ħmerjiet. Parabboli! Jiddispjaċini imma s-suċċess, ma ssibux f’dawn l-istejjer ta! Dan hu
s-suċċess...is-sabiħ tal-ħajja!

Idaħħal idu fil-but tal-ġakketta, joħroġ ponn karti (flus) u jtajjarhom fl-arja.
Żagħżugħ 1: Il-flus! (Jaqbad l-għonq tal-ġakketta) Il-ħwejjeġ! Xi pupa tippoża miegħi fis-selfies li
nitfa’ fuq facebook. Ħallihom ħa jgħiru! U tgħidu x’tgħidu ma ddawrunix. Kuntent hekk. Kulħadd
iħobbni għax king. Tridu taraw? Imxu miegħi, ħa nurikom.

Fuq tarf l-ieħor tal-palk hemm grupp ta’ bejn ħames u għaxar żagħżugħ / żagħżugħa, qaqoċċa
jidħku u jiċċaċraw flimkien. Kollha lebsin kważi identiku. Image u flus... Iż-żagħżugħ jasal sa’
ħdejhom. Ikellimhom imma qishom bilkemm jisimgħuh.
Żagħżugħ 1: X’għandna guys?

Żagħżugħ 2: Upp, ara x’qala’ l-baħar! Isa dawru d-diskors! (Jidħku)

Żagħżugħ 1: Għala mela, fuq xiex kontu qed tgħidu?

Żagħżugħ 2: U xejn, xejn, toqgħodx tinkwieta man....
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Żagħżugħ 3: X’kien qed narawk l’hawn? Għandek bżonn xi ħaġa żgur...

Żagħżugħ 1: (Miksur) Le x’għandi bżonn? Għala qed tgħid hekk?

Żagħżugħ 4: U għax vera hux. Mhux soltu narawk l’hawn jekk mhux għax ikollok bżonn xi ħaġa

Żagħżugħ 1: Mela jien għandi bżonn xi ħaġa! Kollox għandi!

Żagħżugħ 4: Ħlief ħbieb.

Jinfaqgħu jidħku kollha f’wiċċu u hu jiħmar u jżomm ġo fih. Jipprova jitbissem ftit imma jidher li
maħruq

Żagħżugħ 5: Aw apparti ċ-ċajt. Vera nħobbuk. Fik siegħa buzz int. Imma hekk hux. M’intix bħalna.
Tipprova tkun bħalna imma m’intix.

Żagħżugħ 1: Għala imma? X’għandi?

Żagħżugħ 1: Ara xagħrek kif tagħmlu! X’inhu taċ-ċajt!
Żagħżugħ 2: U l-qmis man. Nofsha ġewwa w’nofsha barra. Qas idea kif tilbes m’għandek...
Żagħżugħ 3: (Jaqbadlu l-beritta minn fuq rasu u jgarahha n-naħa l-oħra tal-palk): L-istil kollu tiegħek
man. Falz int u aħna nies foloz idejquna.

Żagħżugħ 1: Imma skużi! Intom mhux bħali lebsin?

Żagħżugħ 2: Iva imma inti falz u daqshekk. Minn kollox. In-nuċċali, il-mixja, kollox...purċinell hux.

L-oħrajn ikomplu jgħajruh. Il-grupp jibda miexi lejn id-direzzjoni l-oħra tal-palk u qishom jinsew li hu
qiegħed magħhom. Jibqa waħdu fuq it-tarf tal-palk fejn qiegħed. Jmur jiġri jaqbad il-beritta u jinżel
mill-palk.
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Narrazzjoni: Oħrajn waqgħu f'art kollha blat, fejn ma kienx hemm wisq ħamrija, u malajr nibtu, għax
il-ħamrija ma kinitx fonda; iżda mbagħad telgħet ix-xemx, u nħarqu u nixfu, għax ma kellhomx
għeruq.

It-Tieni Att: Blat
Il-grupp jinżel min-naħa l-oħra tal-palk, imma Żagħżugħ 2 jibqa hemm, ma jinżilx. Kif jinduna li
qiegħed waħdu fuq il-palk, jindirizza lill-udjenza.
Żagħżugħ 2: Forsi esaġerajna ftit mal-ieħor hux hekk? Forsi qbiżna ftit il-line. Imma dak dejjem hekk
nagħmlulu. Niksruh u wara ftit jerġa jiġi. Għax vojt. Ma japrezzhomx vera l’ta’ madwaru. Moħħu biss
fil-flus.

Ara jien. Lil sħabi naprezzhom u nurihom. Qatt ma naf li ċempilli ħabib, ikun x’ħin ikun ħin, u tfejt ilmobile. Jew li jsejjaħli fit-triq u attaparsi ma nagħrfux. Dawk il-kummiedji seħibna jagħmilhom mhux
jien. U għalekk nista’ ngħid li f’ħajti għamilt suċċess. Bis-saħħa tiegħi u ta’ sħabi.

Min-naħa l-oħra tal-palk jidħlu omm, missier u oħt iż-żagħżugħ. Jieħu qatgħa kif jarhom u ma jafx
fejn ħa jaqbad imur.
Omm: Ara fejn hu. Proset għalik!

Żagħżugħ 2: Għala? X’ġara?

Missier: Xejn hux. Kollox sew. Kollox normali! (Jipprova jżomm kalm). Taf kemm ilna ma naraw
wiċċek id-dar?

Żagħżugħ 2: Dil-ġimgħa ġejt!

Omm: Mur obsor. Ġejt tħallilna l-ħwejjeġ biex naħsilhomlok. Is-seftura tiegħek sirt jien.

Żagħżugħ 2: Ara ħa nibdew. M’għandix moħħkom, ħalluni ħi.

Missier: Kif għandek il-wiċċ! Id-dar teżisti biss meta tiġi bżonnha int. U l-bqija xejn...

Żagħżugħ 2: Għandi wisq x’nagħmel biex insib ħin għalikom...
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Omm: Mhux hekk hux. Ħin għal kulħadd għandek ħlief għalina. Imissek tistħi. Lil familtek stess ittiha
bis-sieq...

Żagħżugħ 2: Tgħajjatx ma! Qas ħaqq min jisimgħek tgħajjat miegħi. Jaħsbuni xi tifel żgħir!

Missier: Mela int qatt kbirt? Fejn hi l-irġulija tiegħek? X’maturita’ għandek? Sa fejn nistgħu naraw
aħna, ħajtek ħarba waħda!

Żagħżugħ 2: Tridux tmorru tixxejru t-tlieta l’intom!

Irrabjat jinżel jiġri minn fuq il-palk. Il-ġenituri u l-oħt jinżlu bil-kwiet ukoll warajh.
It-Tielet Att: Xewk
Mużika tal-parties tinstema’. Dawl ikkulurit iteptep. Hemm grupp kbir ta’ żagħżagħ jiżfnu flimkien fuq
il-palk. Jibdew qaqoċċa imma iktar ma jgħaddi ħin jibdew jinfirdu ftit ftit u kulħadd jispiċċa jiżfen
għalih. Imbgħad ħafna minnhom jinżlu ftit ftit minn fuq il-palk sakemm jibqa’ għaxra biss. Dawn lgħaxra qed jiżfnu individwalment. Iktar ma jgħaddi ħin, jibdew jinżlu kokka, qishom jitgħawġu /
jitmiegħku mal-art. Fuq l-istejġ jitilgħu strutturi li jixbħu lapida ta’ qabar, vireg ta’ ċella ta’ ħabs etc.
Ikun hemm min jispiċċa msakkar wara ċ-ċella, ħaddieħor mitluq mal-art, ħaddieħor mixħut fuq illapida tal-qabar. Dan kollu jiġri mingħir ma tingħad kelma waħda. Il-mużika fl-aħħar titbaxxa u l-kuluri
jieqfu jteptpu. Id-dawl jeqleb għall-blu kiesaħ, wasal il-lejl. Ħoss ta’ riħ ivenven.
Narrazzjoni: Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk, u x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom.

Blackout

Ir-Raba’ Att : Fuq ġenb wieħed tal-palk, il-lapida u ċ-ċella. Fin-nofs tal-palk, tabella tat-traffiku bi
vleġġa li tgħid: TAMA ĠDIDA. Fit-tarf l-ieħor, oppost mil-lapida, ħnejja b’tabella fuqha bil-kliem: FEJN
GĦAJR HAWN?
Żagħżagħ għajjenin, lebsin ħwejjeġ normali, forsi maħmuġa, jitilgħu bil-mod ifittxu lil sħabhom li kienu
magħhom fid-disco. Jaraw il-ħabs u l-lapida, u bħal jieqfu ftit. Iserrħu ftit ma’ xulxin biex jiġu
f’tagħhom. Qishom għajjenin wara ġirja twila.
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Żagħżugħ 3: Għajjejt jien.

Żagħżugħ 4: Jien ukoll

Żagħżugħ 5: Mhux kollha għajjejna jew? Mela dil-ħajja tista’ ma tgħejjikx?

Żagħżugħ 6: X’se nagħmlu?

Żagħżugħ 7: Xi tridna nagħmlu man? Nistgħu naqbdu naqtgħu qalbna u jiġri li jrid. Nistgħu inċedu u
nkomplu sejrin kif aħna. Mhux dejjem hekk għamilna? ( Iż-żagħżugħ iħares l’fuq lejn it-tabella TAMA

ĠDIDA.) Jew inkella... nistgħu nagħmlu l-ewwel pass. Narakom ħbieb!
Iqum u jimxi lejn it-tabella u jibqa’ sejjer sakemm jidħol mill-bieb FEJN GĦAJR HAWN?. Sħabu
jitħajru, u bil-mod, wieħed wara l-ieħor, jimxu wara xulxin sakemm kollha kemm huma jidħlu mill-bieb.
Kif jidħlu kollha mill-bieb tinstema’ n-narrazzjoni.
Narrazzjoni: Imma oħrajn waqgħu f'art tajba, u għamlu l-frott, min mija, min sittin, u min tletin. Min
għandu widnejn, ħa jisma’! "

TMIEM
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