Misteri- Minn dan ix-xahar se nibda nikteb fuq misteri li minn jaf kemm smajna
fuqhom. Bħala l-ewwel misteru, għażilt l-istorja tal-vapur merkantili ‘Mary Celeste’
Fil-5 ta’ Diċembru 1872, il-vapur Brittanniku Dei Gratia kien madwar 400 mil fil-lvant tal
-Azores, meta l-membri tal-ekwipaġġ raw vapur ieħor f’baħar imqalleb. Il-kaptan David
Morehouse reġa baħħar lura u skopra li l-bastiment abbandunat kien il-Mary Celeste, li
kien telaq minn New York tmint ijiem qabel u suppost kien diġà wasal fil-port ta’
Ġenoa, ġewwa l-Italja. Huwa biddel ir-rotta biex joffri l-għajnuna.
Morehouse bagħat parti mill-ekwipaġġ fuq il-vapur. L-oġġetti tal-ekwipaġġ kienu
għadhom f’posthom fil-kwartieri tal-baħħara, il-karti tal-baħar imxerdin. L-uniku
dgħajsa tas-salvataġġ tal-vapur kienet nieqsa, u waħda miż-żewġ pompi tagħha kienet
ġiet żarmata. Tliet piedi u nofs ilma kien qed jitbandal fil-qiegħ tal-vapur, għalkemm ilmerkanzija ta' 1,701 barmil ta' alkoħol industrijali kienet fil-biċċa l-kbira intatta. Kien
hemm provvista ta' sitt xhur ta' ikel u ilma, iżda vapur vojt, baħħ.
Għalhekk twieled wieħed mill-aktar misteri li ilu magħna fl-istorja nawtika. X' ġara lillgħaxar persuni li kienu abbord il-Mary Celeste? Matul id-deċennji, in-nuqqas ta' fatti
xpruna biss spekulazzjonijiet dwar dak li seta' seħħ. It-teoriji jvarjaw minn ribelljoni għal
pirati, għal monstri tal-baħar, għal trombi tal-ilma qawwija u qattiela.
Il-vapur beda l-vjaġġ tiegħu fis-7 ta 'Novembru, 1872, b’seba’ baħrin bħala ekwipaġġ, ilKaptan Benjamin Spooner Briggs, martu Sarah u t-tifla ta 'sentejn tal-koppja, Sophia. Ilvapur ta' 282 tunnellata bbattalja temp qawwi għal ġimagħtejn sħaħ biex jilħaq lAzores, fejn l-aħħar kitba fir-reġistru tal-vapur ġiet irreġistrata fil-5 am, fil-25 ta'
Novembru.
Wara li ndunaw b' Mary Celeste għaxart ijiem wara, l-ekwipaġġ ta' Dei Gratia baħħru lvapur madwar 800 mil lejn Ġibiltà, fejn qorti tal-Ammiraljat Brittaniku laqqgħet seduta
speċjali, li kienet limitata biex tiddetermina jekk il-baħħara, f'dan il-każ, l-ekwipaġġi ta'
Dei Gratia, kienux intitolati li jieħdu xi flus mingħand l-assiguraturi tal-bastiment. Iżda lavukat ġenerali inkarigat mill-inkjesta, Frederick Solly-Flood, issuspetta xi ħażen u qerq
u nvestiga kif xieraq. Wara aktar minn tliet xhur, il-Qorti ma sabet l-ebda evidenza ta'
ħażen jew qerq. Eventwalment, il-baħħara rċevew ħlas, iżda wieħed minn kull sitta biss
tas-$46,000 li għalihom il-vapur u l-merkanzija tiegħu kienu assigurati, u dan jista jfisser
li l-awtoritajiet ma’ kienux kompletament konvinti mill-innoċenza tal-ekwipaġġ ta' Dei
Gratia.
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Għadda xahar ieħor, u jien għal xahar ieħor inkun qiegħed naħseb li reġa' wasal iż-żmien
sabiex nikteb dawn iż-żewġ kelmiet għalikom. Mhux faċli li ssib fuq x’hiex tikteb xahar
wara xahar. Kważi xahrejn ilu kelli bżonn nieqaf ftit minn kollox, imqar għal 3 ijiem biss,
aħna ngħidu li jkollok bżonn tiċċarġja l-batteriji. Għal ftit jiem daqshekk emails,
daqshekk problemi tax-xogħol, daqshekk x’se nsajjar jew fejn se nnaddaf. Dejjem nisħaq
jien fuq l-importanza li nsibu ftit ħin għalina. Dejjem nippruvaw insibu ħin għal kulħadd
u dan iwassal sabiex ninsew lilna nfusna.
Tlaqt lejn Għawdex, il-mewġ beda jħabbat sew mal-vapur u kif ikun se jaħbat u wara li
jaħbat il-mewġ jipproduċi ragħwa bajda. Iddeċidejt li mmur fil-kampanja, il-ġmiel talfjuri, fjuri kull kulur, sbieħ, però tara wkoll fjuri spiċċuti, ir-riħ ivenven, kollox irid jinqala
minn postu. Tħares ‘il fuq lejn is-sema. L-isħab, il-kuluri, l-isfumaturi, xi ġmiel!
Xi kultant naħseb li anke n-natura tkun trid tkellimna, tkun trid tagħmlilna l-kuraġġ li
wara l-maltemp joħroġ il-bnazzi. Jieqaf ir-riħ u toħroġ il-kalma, jitlaq l-isħab u toħroġ ixxemx, il-mewġ bħar-riħ, ibatti wkoll. Il-kuluri tal-fjuri, fjura waħda flimkien ma’ bosta
fjuri oħra. Il-fjuri u r-riħ ma tantx huma ħbieb, imma jirnexxielhom isibu mezz biex jgħixu
flimkien. Donnhom il-fjuri jidrawh ir-riħ speċjalment fis-salvaġġ.
Naqleb ftit fuq suġġett ieħor, kemm hu mportanti li dejjem tisma' ż-żewġ qniepen.
Kemm hu mportanti li ma tiġġudikax, l-aktar fuq dak li tisma' mingħand ħaddieħor fuq
persuna li forsi lanqas biss tkun tafha. Jiena mhux xi wieħed li nħobb nifforma opinjoni
fuq persuna għas-sempliċi raġuni li xi ħadd ikun qalli xi ħaġa fuqha. Dejjem ippreferejt li
nsir naf lil dik il-persuna jiena personali. Mhux dejjem, dak li jgħidlek ħaddieħor ikun
minnu u miskin int jekk tieħu kull ma jgħidulek bħala vanġelu.
Mhux darba jew tnejn ikollok impressjoni ħażina fuq persuna għax ma tkunx tafha sew u
meta ssir tafha aħjar tinduna li kont żbaljat. Forsi l-apparenza tinganna wkoll. Ċertament
li ħadd ma jkun jaf persuna minn x’hiex tkun għaddejja, lanqas ma tkun taf l-imġieba ta’
din il-persuna tkunx frott tan-niket li tkun għaddejja minnu però għal xi raġuni li jiena
qatt ma fhimt, naħsbu li għandna xi dritt li niġġudikaw u li nagħtu timbru lil dak li jkun.
Victor

In-natura tkellimna u tgħallimna

Is-sħab

Inħobb inħares madwari, inħobb ninnota bosta affarijiet li n-natura tipproduċi li huma
mera ta’ ħajjitna. Inħoss li b’dawn l-affarijiet, in-natura tkun tixtieq titkellem magħna
sabiex tgħallimna.

Il-mewġ

Meta nara l-bjudija tal-mewġ, dejjem niftakar f’ommi għax meta kont żgħir kienet tgħidli
'“ara Vic, ragħwa mingħajr sapun". Dik il-bjudija tal-mewġ toħroġ meta l-mewġ ikun
qiegħed jistenna li se jieħu daqqa tajba mal-blat u tiżdied meta l-mewġ jaħbat mal-blat.
Donnu jirrabja li ġejja u li ħa d-daqqa però l-mewġ jerġa' lura u r-ragħwa tispiċċa ftit ftit.

Minn dejjem affaxxinajt ruħi bl-isfumaturi perfetti fl-ilwien li għandhom l-isħab. Aktar
ma jkunu skuri, tqal u f’numru kbir deħlin f’xulxin, aktar ifisser li ġej il-maltemp. Jiġu u
jmorru. Dejjem rajt tixbieħ bejn l-isħab u l-emozzjonijiet tiegħi. Aktar ma jkun hemm
emozzjonijiet u aktar ma jkunu skuri u tqal, aktar ikun ifisser li ġej il-maltemp f’ħajjitna.
Is-sħab bħall-mewġ u r-riħ, itellfuna, iżda fl-aħħar jgħajjew, ibattu u dlonk kif jiġri hekk,
terġa toħroġ ix-xemx anke f’ħajjitna.

Il-fjuri

Ir-riħ.

Ir-riħ u n-niket l-istess, ma jidhrux, imma l-effetti tagħhom jidhru u jħallu ħerba
warajhom. Aktar ma jkun qawwi r-riħ aktar ikunu kbar l-effetti. Trid ħafna kuraġġ u ħin
sabiex issewwi l-ħsara. Iżda anke r-riħ bħall-mewġ ibatti u terġa' toħroġ il-kalma.

Il-ġmiel tal-ħajja, il-ġmiel tal-fjuri. Aħna fjuri f’dan il-ġnien sabiħ. Il-fjuri wkoll għandhom
il-bidu meta miż-żerriegħa ssir fjura, għandhom il-ħajja meta jsebbħu kull fejn ikunu
però jasal it-tmiem u mat-tmiem jibqa' biss it-tifkiriet ta’ kemm kienet fjura sabiħa.
Fjura waħda flimkien ma’ bosta fjuri oħra li jagħmlu ġnien sabiħ u li jagħtu l-kulur lil dan
il-ġnien. U l-fjuri jaħsbu, li din id-dinja ġnien mhux dejjem tammira l-fjuri li jkollha fi
ħdana f’mument partikulari, forsi għax diġà tkun taf li ġejjin fjuri ġodda b’daqsijiet,
forom u kuluri differenti. U l-ġnien ikompli!

