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Daħla 
Kien f’Jum il-Familja tal-15 ta’ Mejju 2015, li numru ta’ tfal, ommijiet, missirijiet, żgħażagħ 

u anke nanniet wieġbu għas-sejħa tagħna u ġew il-Palazz Verdala fil-Buskett biex 

jirrakkontaw lil xulxin stejjer li għexu fi ħdan il-familja u li baqgħu stampati fil-memorja 

tagħhom. 

Kienet ix-xewqa tagħna bħala ċ-Ċentru Nazzjonali għar-Riċerka dwar il-Familja fi ħdan 

il-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà  li nsibu mod kif niċċelebraw u naqsmu 

mal-pubbliku inġenerali l-ħsibijiet u s-sentimenti f’dawn l-istejjer. 

Għaldaqstant, fil-15 ta’ Mejju fil-Verdala ntasabna fi gruppi u staqsejna lill-mistednin 

jirrakkontawlna avvenimenti li jnisslu fihom sens ta’ ferħ, hena u anke kuntentizza fi ħdan 

il-familji tagħhom. L-istejjer ma naqsux. Kien hemm minnhom li kienu ħelwin u ħfief, 

oħrajn iktar tqal, imma li jirrakkontaw kif dawn il-persuni flimkien mal-membri l-oħra tal-

familja rnexxielhom jegħlbu l-isfidi tal-ħajja.

Bil-permess ta’ kull min qasam magħna xi rakkont, dawn l-istejjer ġew irrekordjati u 

mbagħad miktubin. Wara dan,  sibna awtur sensittiv, is-Sur Glen Calleja, li intervista lil 

dawn in-nies iktar fil-fond u flimkien magħhom għaġen l-istejjer tagħhom. U hekk ħoloq 

għaxar stejjer li jirrappreżentaw il-ħafna stejjer li sema’. Fost dawn hemm ukoll storja 

ħelwa tal-Eċċellenza Tagħha l-President ta’ Malta.

L-istejjer huma mimlijin imħabba, reżiljenza u kuraġġ. Huma xhieda tal-ħajja ta’ kuljum li 

jgħaddu minnha l-familji tagħna. Nittama li jogħġbukom daqskemm għoġbu lilna.

Prof. Angela Abela
Chair

Ċentru Nazzjonali għar-Riċerka dwar il-Familja
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1. L-ewwel xita

Fil-bitħa tad-dar ta’ Josette, kull pjanta għandha storja u isem. Il-felċa, pereżempju, 
jisimha Anna Marija, u ħadd ma joħdilha l-kantuniera dellija tagħha, għall-kwiet, u 
l-galletti huma Pierre u Lucille li ma jgħaddux mingħajr xulxin. U nibqgħu sejrin 
hekk. Ebda waħda minnhom mhi mixtrija. Kollha tqabbdu minn biċċiet li tiddobba 
u kollha kiddewha, inkwetawha u daħħquha, ferrħuha ħafna tul is-snin. Qishom 
uliedha. Imma wliedha issa marru lura d-dar tagħhom.

X’deherlek? Barbikju ta’ nies hux? … ġennewk iż-żgħar jiġru u jwerżqu? tgħid lil 
Valerie l-buganvilla hija u tiġbor l-aħħar ftit tazzi mdellkin li fadal fuq il-mejda tal-
bitħa, uħud nofshom mimlija, oħrajn bi srievet tal-karti mgħaffġin ġo fihom. Ma 
tiddejjaqx tiżbarazza Josette, speċjalment taħt qamar bħal dan u bil-ħsejjes tal-
murtali fil-bogħod. Anzi, minn mindu sabet ruħha tgħix waħidha, saret issib ċertu 
wens f’li terġa’ ġġib kollox lura f’postu. La tiżbarazza kollox, il-bitħa terġa’ ssir tal-
pjanti biss. 

Kienet ilha x-xhur tgħid li minn dis-sena terġa’ tibda torganizza l-barbikju ta’ 
Santa Marija. Sa xi seba’ snin ilu, il-15 t’Awwissu kienet sinonima mal-barbikju fil-
kalendarju tal-familja. Kien appuntament annwali tagħha u ta’ Martin mat-tfal, xi 
ħbieb tal-familja u xi ħbieb ta’ ħbieb. Insomma, kulħadd kien merħba bih fil-fatt. 
Kienet okkażjoni li kulħadd kien ikun qed jistenna minn ġimgħat qabel. Sakemm 
sena minnhom ġiet sena ta’ dlam tqil li niġġes kull rokna tad-dar u ħonoqhom. Ma 
felħux għalih.

Dak id-dlam kellu ġisem u toqol u rabja tad-dimonji. Kollox kien jibda bil-battibekki 
niggieża li jsiru akkużi u l-akkużi jiħraxu sa ma l-ilħna jogħlew u tirbaħ il-ħerba. 
Ippruvaw fuq li ppruvaw biex isalvaw ir-relazzjoni. Ma ħadmitx. Wara 27 sena ta’ 
żwieġ, Martin ippakkja ħwejġu u kulma kellu u ġarr kollox ’il barra. U Josette baqgħet 
waħidha b’dar għaliha u b’bitħa għall-pjanti. Memorji kellha biex tbigħ – biss biss 
kienet rabbiet tlett ibniet f’dik id-dar – imma bil-memorji biss ma kinitx se tnaddaf 
id-dar mit-tiġrif u n-nugrufun li ħalla warajh il-falliment taż-żwieġ u l-qsim il-qalb.

Wara t-tkaxkira tas-separazzjoni, Josette kienet għatxana għal ftit qtar ta’ tama, 
tbissima żgħira mill-ħajja. U fl-aħħar it-tbissima waslet f’forma ta’ tarbija ta’ ftit 
libbri, tifla. Kien diġà ilha xi sena tgħix waħidha meta saret nanna. Mal-ewwel 
darba li xeħtet għajnejha fuq dit-tarbija ħasset ġibda istantanja, kbira, ikbar minn 
kwalunkwe swidija li kienet rat dan l-aħħar. Mill-ewwel jum tagħha, dit-tifla kienet 
raġġ ta’ dawl ġdid. In-nanna Josette qalet bejnha u bejn ruħha, Din it-tarbija mhix 
se titrabba fil-firda. Din it-tarbija se titrabba minn familja magħquda. Kien bidu ġdid 
għall-familja sħiħa.

Mhux Josette biss saret nanna. Martin kien daqstant ieħor ferħan b’din-neputija. 
Ir-relazzjoni ta’ bejniethom qatt ma fieqet imma l-antagoniżmu li kien akkumula 
matul is-snin warrbuh fil-ġenb darba għal dejjem. F’dawk l-ewwel jiem tagħhom 
bħala nanniet bħal reġgħu sabu ħeġġa biex jippruvaw jifhmu ’l-ħajja tal-familja minn 
perspettiva ġdida u jagħtu lit-tifla tagħhom u lit-tifla tat-tifla l-imħabba u l-familja li 
jixirqu. In-nanniet reġgħu bdew jikkomunikaw mingħajr ostilitajiet.
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Għaddew sitt xitwiet u sitt isjuf u issa dik it-tarbija saret tifla ħelwa ta’ sitt snin u 
llejla tgħidx kemm ġriet fil-bitħa u daqqa titfa’ l-bews u daqqa tirrakkonta xi storja 
li ġabet mill-iskola u daqqa ma tridx tiekol iżjed ħlief biċċa oħra dulliegħa. Josette 
tħares lejha b’għoqla fi griżmejha. Għadha ma tafx x’għamlet din-naqra ta’ tifla!

Kulħadd kien hawn illejla, anke Martin u Yvonne, is-sieħba l-ġdida tiegħu. Josette 
kienet ilha biex issib skuża biex tistedinhom mat-tfal. Kienu diġà ltaqgħu f’xi 
okkażjonijiet, il-Milied li għadda u fl-ikla tal-Għid għand it-tifla, imma ma kinitx 
għadha stednithom għandha. Minn mindu kienu sseparaw Martin kien għadu qatt 
ma reġa’ daħal f’did-dar. Il-Bambin biss jaf kemm bajjad u kaħħal hawn, kemm bidel 
bozoz u ppassiġġa l-kuritur tal-intrata ’l fuq u ’l isfel b’xi waħda mit-tfal f’idejh 
sakemm torqod. Qatta’ parti kbira minn ħajtu hawnhekk u Josette spiss kienet 
tħoss l-iħirsa ta’ dawk il-memorji li kellhom flimkien jixirfu minn wara xi kantuniera. 
Issa l-feriti kienu għalqu biżżejjed u l-qlub reġgħu nfetħu biżżejjed biex illejla jsir 
pass ieħor ’il quddiem. Ir-raġuni rebħet. L-imħabba rebħet.

Waqt li qed tiżbarazza l-aħħar naqriet Josette tħossha osservata. Mixu, wieħed 
mill-qtates ta’ Sandra li toqgħod żewġ bibien ’l isfel, kien hemm wieqaf fuq iċ-
ċint tal-bitħa, għajnejh fissi fuqha, jistudjawha. Dan kien timidu wisq biex jinżel 
ħdejha mhux bħall-oħrajn li ġieli jgħaddu s’hawn. Dejjem hemm jibqa’. Haw’ sabiħ, 
’qas smajtek ġej. Ilek hawn? Ma tibżax mill-murtali int hux? Ejja laqqat dil-iskutella, 
tgħidlu Josette. Imma hu jibqa’ hemm, statwa ħajja.

Kollox ħelu-morr għaliha llejla. Din tal-barbikju kienet idea tajba. Kellha bżonnha u 
forsi mhux hi biss. Ħin minnhom, meta ferrgħu l-inbid u ħabbtu t-tazzi ma’ xulxin, 
għal waqt qasir qabdet għajnejn Martin. Jekk fehmet sew, f’ħarstu kien hemm 
miktub grazzi. Anzi, ċerta. La hi u lanqas hu ma kienu jridu li l-fallimenti tal-passat 
tagħhom jintirtu mit-tfal tagħhom u Martin kien prattiku daqsha jew iktar meta jidħlu 
dawn l-affarijiet. Li kien kien u li sar sar u issa kien żmien ġdid. Pereżempju, ftit jiem 
ilu Marthese, tan-nofs, kellha bżonn intervent żgħir mediku u t-tnejn li huma għamlu 
ġurnata sħiħa jikkomunikaw u jżommu ’l xulxin aġġornati. Daħħluha? Le għadhom 
qed jistennew l-anestetista. Muġugħa? Ma nafx, għadha rieqda. Ok. Fakkarha tixrob. 
Inġibilha xi ħaġa? Hu qagħad magħha filgħodu u Josette marret waranofsinhar. 
Jiktbu ’l xulxin. Jitkellmu. U ebda ħjiel t’animosità. Timmaġina x’toqol u dwejjaq u 
kumplikazzjonijiet kieku baqgħu ma jitkellmux wara s-separazzjoni?

Għada nibagħtilhom nota. Ngħidilhom grazzi talli ġew, tal-kumpanija sabiħa 
tagħhom u nittama li jkollna iktar okkażjonijiet bħal dawn fil-futur. 

Minn taħt l-għajn qabdet lil Mixu jqum u jitlaq. Għall-ewwel bil-mod u mbagħad 
qabża u ġirja f’daqqa. Titbissem. X’kienet dik Ġina? tgħid lill-arbuxxell tas-salvja hija 
u timsaħ il-mejda mit-tidlik tad-dulliegħ. Tgħidlix li qed traxxax. 

F’kemm ilni ngħidlek infetħu bwieb is-sema u kienet se tlebbet ’il ġewwa. Le, le, 
qalet lilha nnifisha u baqgħet hemm titbissem b’għajnejha magħluqin taħt l-ewwel 
xita tal-istaġun. Kemm żifnu l-pjanti madwarha!
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2. Jekk il-bieb iħabbat, il-bieb jinfetaħ

Il-qanpiena tal-bieb ta’ barra diġà daqqet darbtejn. Daqq urġenti. Min hu ma jridx 
jistenna jew ma jistax. Għadu ’qas sebaħ sew. Jiena u oħti għadna fis-sodda. Dal-ħin 
ma jistax ikun tal-gass. Ma jistax ikun Joey tal-ħobż. Ma jistax ikun il-papà.

Ġejja, tgħajjat ommi mit-taraġ tal-kamra tal-bejt. Leħinha ċar, għoli. 

San, inti qomt? Sandra... tgħajjat. 

Il-karkur tal-plastik tagħha jfaqqa’ bħal daqqiet tal-ħarta ma’ kull tarġa li jmiss. 
Mhux naraha imma naf eżatt fejn qiegħda, kif miexja, kif titfa’ l-piż fuq il-puġġaman 
kiesaħ tal-ħadid hija u ddur fuq l-indana. Naf li, jekk kienet qed taħsel, togħrok jew 
tlaħlaħ il-ħwejjeġ, sa issa tkun diġà xxuttat idejha fil-fardal u qed tniżżel il-kmiem li 
kienet xammret biex tidher iktar preżentabbli meta tiftaħ. 

Ġejja.

Il-bieb ta’ barra għadu msakkar mil-lejl. Is-serratura ftit iebsa. Tittawwal min-
nemmiesa; daqqa t’għajn ta’ malajr. Skambju ta’ kliem urġenti.

Sandra, inżlu u ibdew ħudu l-cornflakes. Isa. Mhux se ndum. U toħroġ.

Ma kinitx tgħaddi ġimgħa li ma jkollniex xi storja bħal din id-dar. Il-mamà kienet 
infermiera kkwalifikata u għal kull ħaġa ta’ xejn il-ġirien kienu jiġu jħabbtu. Xi ħadd 
jilwi l-għaksa fuq il-bankina? Ħabbat lil Doris ħa tarahielu. Anton tal-laħam jaqta’ 
farrett tul il-pala t’idu? Ħabbtilha. Doris, taħseb għandi mmur għall-punti? Iż-żgħira 
ta’ Lucille għamlet lejl tisgħol? Ħabbat. Intiha xi mistura jew nistenna?

Hekk trabbejna aħna. Jekk il-bieb iħabbat, il-bieb dejjem jinfetaħ. Jekk tintalab l-għajnuna, 
l-għajnuna tingħata. Dik kienet il-mamà: mara ta’ qalb kbira, umli, qatt ma tismagħha 
tgħid le. Fejn tista’ tgħin ibqa’ ċert li se tara kif tagħmel biex taqdi ’l dak li jkun.

Għalina l-mamà kienet kollox. Tista’ tgħid li rabbietna waħidha għax missieri kien 
fin-Navy Ingliża u kien jagħmel xhur sħaħ fuq il-baħar. Bilkemm konna nafuh. Ftit li 
xejn konna narawh u ommi tgħid li meta kien ikun Malta konna ndumu ftit jiem biex 
nidrawh. Għall-ewwel konna nibżgħu minnu. Qisna tant konna ndumu ma narawh li 
konna ninsew wiċċu. Però mbagħad, sakemm jiġi biex jitlaq konna nkunu mwaħħlin 
miegħu, fsied fuq fsied. Meta jerġa’ jasal il-mument biex jitlaq konna naqsmu 
qalbna bil-biki. Allura l-mamà kellha tkun iż-żewġ ġenituri f’daqqa; dik li tikkoreġi u 
twennes, dik li, tiflaħ jew ma tiflaħx, iżżomm il-bastiment għaddej. Iddedikat ħajjitha 
biex dejjem tarana kuntenti. Min jaf is-sagrifiċċji li għamlet.

Ara dar-ritratt. Dak jiena bil-mustaċċi u dik, bil-perm, Sandra. Kif igerbu s-snin! 

Jiena u Sandra konna ltqajna fuq ix-xogħol. Naħseb dak xi 35 sena ilu. Konna 
għadna tfal tista’ tgħid, ma nafu xejn dwar id-dinja. Bil-mod il-mod sirna nafu ’l 
xulxin. Bdejna niffrekwentaw l-istess grupp ta’ ħbieb u darba, wara ħafna tertiq il-
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qalb, azzardajt nistaqsiha tridx noħorġu darba weħidna. Minn dakinhar ’il quddiem 
ma ħarisniex lura.

Dan l-1988. Le mhux Malta. Il-honeymoon hawn. Issa ħa nagħlqu 29 sena miżżewġin.

Meta twieldu Mark u Loredana, iddeċidejna li jkun aħjar għalihom jekk Sandra tibqa’ 
d-dar biex isibu dejjem dik il-preżenza stabbli. Irriżenjat mix-xogħol u bqajna ngħixu 
fuq il-paga tiegħi biss. Viżjoni tradizzjonali hux? Hekk xtaqna. Kibru sew issa. Imma 
baqgħu joqogħdu magħna.

Hawnhekk xi ġurnata jew tnejn wara li ġejna d-dar b’Mark. Kien boċċu boċċu, kważi 
seba’ libbri. Arani hawn. Bid-daħqa ovvjament imma xorta qisni ma nafx x’laqatni. U 
hekk kien fil-fatt. Imbagħad, ħames snin wara, ġiet it-tifla. Mill-ewwel tqala ’l quddiem 
ħajjitna saret iddur esklussivament madwar it-tfal. Għalina l-esperjenza kienet 
totalment ġdida. Kellna ħafna ħafna x’niskopru. Ħadd minna ma kien għadu jaf xi 
tfisser l-imħabba għal uliedek stess. U mhux biss: ħadd minna ma kien għadu biddel 
ħrieqi maħmuġin jew għadda lejl imqajjem jippassiġġa b’tarbija twerżaq f’dirgħajh. 
Kollox kien ġdid. Mumenti diffiċli kien hemm kemm trid. Mumenti fejn jiena u Sandra 
nħarsu lejn xulxin u ma nafux x’se naqbdu nagħmlu wkoll kien hemm ħafna imma anke 
f’dawk il-mumenti konna ferħanin. Mat-tfal żdiedu r-responsabbiltajiet u l-ispejjeż u 
s-sagrifiċċji, imma żdiedet ukoll l-għaqda ta’ bejnietna. M’għandix dubju dwar dan.

Ijjj, ara x’qed naqilgħu. Dawn l-ewwel żewġt iqtates li daħħalna d-dar. Konna ilna 
karriera nagħmlu skutella barra ħdejn il-bieb tal-garaxx, daqqa ftit ilma, daqqa 
ħalib u daqqa landa sardin. Imbagħad sibna wieħed imtajjar minn karozza. Ħassejna 
għalih, dewwejnieh, ħadnieh għand il-veterinarju u minn dakinhar baqa’ jorqod 
ġewwa. U minn wieħed saru tnejn u minn tnejn saru sitta. Dan kien veru fessud.

Iva, issa kollha jgħixu magħna taħt l-istess saqaf. Tgħidx x’għandna bihom. Inħobbuhom 
daqslikieku huma membri tal-familja. Qabelxejn, il-kumpanija tagħhom hija 
imprezzabbli: jilqgħuk meta tasal mix-xogħol u kollha għandhom il-karattru u l-burdati 
tagħhom. L-annimali innoċenti hux u jsebbħu l-ġurnata b’avventuri żgħar u x’naf jien.

Fit-trobbija, meta t-tfal jitilgħu f’ambjent fejn iridu jindukraw xi ħaġa ħajja li 
tirrispondi għall-azzjonijiet u l-affezzjoni tagħhom, nara li l-formazzjoni tat-tfal tkun 
ferm iktar kompluta. Niftakar meta t-tfal kienu iżgħar u forsi kien hawn xi ftit inqas 
distrazzjonijiet ta’ mowbajls u laptops bħalma hawn illum, it-tfal kienu jqattgħu 
sigħat fuq sigħat jittantaw il-qtates b’xi rixa ma’ spaga jew tapp tas-sufra. Tista’ 
tgħid li l-qtates u t-tfal tagħna raw ’il xulxin jikbru u jimmaturaw.

Naħseb dan l-aħħar ritratt li għandna tal-kunjata u l-kunjatu flimkien. Kienet diġà 
marida hawnhekk. Ma kinitx tkun trid toħroġ. Kienet tedha biss bit-televixin. Kienet 
bdiet tintelaq. Tista’ tara fil-ħarsa t’għajnejha. Kattiva l-Alzheimers. Wara dawk is-
snin kollha ddur bi wliedha u bin-nies, qisha tfiet xi swiċċ. Imma kieku qatt qalet 
ajma. Xorta baqgħet serena u kalma.

Damet tmien snin tkaxkar. Meta ħallietna, Sandra, marti, għamlet xhur twal qisha ras 
maqtugħa. Kien żmien ta’ toqol spiritwali tista’ tgħid sakemm darba minnhom ġiet 
fuqi u qaltli, Naħseb wasal il-mument li nibda kapitlu ġdid. X’taħseb?
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3. Dar ta’ ħafna staġuni

Għalhekk kien jogħġbu s-sajf. Setgħu joħorġu u jdumu barra kemm iridu għax 
l-għada m’hemmx il-ġenn tal-iskejjel. Is-sajf iħallik tgawdi t-tfal. Dik is-sikkatura tar-
rutina tax-xitwa kienet tkiddu; ċiklu infinit ta’ ħobż u frott għal-lunches, uniformijiet 
maħsula u mgħoddija, homework, tfal fis-sodda sat-tmienja u filgħodu ġirja sħiħa 
biex Karl u Jacob jaslu l-iskola qabel il-purtinara tagħlaq il-bieb prinċipali. Ix-xitwa 
ma tħallik tagħmel xejn, kien qed jaħseb Alex huwa u jħares fil-mera ta’ wara. It-tfal 
kważi raqdu. Il-karozza dejjem tħeddilhom u dal-ħin, wara dak l-iċċaċċrar kollu fil-
bitħa tan-nanna, tistenna li l-enerġija tibda tmajna.

Il-kundanna kontra x-xitwa malajr tisparixxi fl-isfond. L-isterjo ħallieh baxx u 
l-mużika ħafifa strumentali kienet tixraq dal-ħin tal-ġurnata u l-burdata. Għasel qed 
tinżillu. Fis-sit tal-passiġġier, Annika b’għajnejha magħluqa. 

Trid tgħidli x’qed taħseb? jgħidilha. Jaf li ma torqodx fil-karozza.

Ma tweġibx mill-ewwel.

Il-mamà. Leħinha lubien, kważi miksur. Dehret kuntenta hux?

Hekk dehret, iva. U l-papà u Yvonne wkoll. Tajba kienet. Ħadt gost.

Alex u Annika t-tnejn kienu kibru fi djar mimlija nies b’familji estiżi; ħafna aħwa, zijiet 
u kuġini, ħbieb tal-familja, ġirien, ħbieb ta’ ħuthom, ħbieb tal-ħbieb, traffiku sħiħ ta’ 
nies ta’ kull età deħlin u ħerġin għandhom, min ġej biex jilgħab u jiċċaċċra u min ġej 
biex jibki. Dik kienet il-ħajja li jafu. Dik kienet id-dar kif iħobbuha huma.

Alex kien iż-żgħir minn sitt subien. Dejjem jipprova jlaħħaq magħhom. Bejnu 
u bejn il-kbir kien hemm ħdax-il sena. Id-dar tagħhom Tas-Sliema kienet qisha 
każin. Kienet klabb miftuħ għal kulħadd. Dejjem bin-nies id-dar. Ħutu kienu jġibu ’l 
sħabhom u kulħadd jinġabar hemmhekk, kulħadd jaqbad ma’ kulħadd, kulħadd irid 
jgħid tiegħu, żgħar u kbar.

Kienet dar ta’ ħafna staġuni, skont fuq xiex ikunu qed jiffissaw is-subien il-kbar. 
Kien hemm żmien twil ta’ fissazzjoni fuq is-Subbuteo u kienu għamlu xhur fuq xhur 
jgħaqqdu t-timijiet u tournaments fuq tournaments, jilagħbu u jimpikaw kontra 
xulxin. Imbagħad xi ħadd kien iddobba Monopoly u ntilfu fuqha sakemm għaddiet 
dik il-fażi wkoll. Għal Alex did-dar kienet iż-żokra tal-univers, l-ewwel skola li 
għallmitu kollox jew kważi kollox. Il-kuntentizza għalih kienet xi mkien fil-kumpliċità 
ta’ bejn ċorma ħbieb li jispiraw lil xulxin daqskemm jisfidaw lil xulxin.
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Meta beda jitfarfar, id-dinja kibret miegħu. Ħuh il-kbir kien tip ta’ kariżma kbira. Kien 
jiġbed in-nies lejh u jaf jorganizza. Kien fdat mill-ġenituri u rrispettat minn sħabu u 
meta jipproponi xi ħaġa normalment il-bqija tal-grupp kien kuntent isegwi. Mexxej 
naturali. Sajf minnhom kien irnexxielu jakkwista dgħajsa żgħira, biċċa karrakka li 
Alla biss jaf kemm kienet diġà rat baħar qabel sabet ruħha taħt idejh. Dak is-sajf, 
kien ħolma għal Alex, ħutu u sħabhom. Xalata sħiħa bejn ix-xatt tal-Gżira u d-dar.

Imma ebda sajf mhu etern. Min beda jsib l-għarajjes, min mar jgħix post ieħor, 
min daħal f’rutini ta’ xogħol u ħajja ġdida u fi żmien qasir it-tfulija saret memorja. 
Alex kien sar raġel prattiku, b’xogħol stabbli u b’sens qawwi t’integrità. Anke hu 
kien telaq minn Tas-Sliema meta żżewweġ imma spiss jirritorna hemm fil-ħsibijiet 
tiegħu, fid-dar t’ommu u ta’ missieru.
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4. Fit-tieqa tal-ferrovija

Ilni lejl sħiħ nixtieq norqod u ma nistax, niċċassa fit-tieqa tal-ferrovija. Mhux li tara 
wisq. Ilna diġà sitt sigħat sħaħ għaddejjin minn villaġġi żgħar fil-kampanja. Ma tara 
xejn. Barra dlam ċappa u ħafna mill-ħin it-tieqa kienet mimlija riflessi tal-kabina 
tiegħi stess; dawl baxx minn bozza waħda safranija moribonda u erba’ pultruni vojta 
li komdi kemm huma komdi jkissruk meta tagħmel ħin twil fuqhom. Dil-ferrovija 
tiftakar lil Ceausescu fl-aqwa tiegħu naħseb. Il-biljetti tal-first class kienu għoljin 
wisq. Kelli nikkuntenta b’dil-kabina fejn m’hawnx fejn timtedd. 

Fir-riflessi kultant nara wkoll mara ta’ 54 sena. Inħares f’għajnejha nfittex it-tfajla 
li  tletin sena ilu rikbet fuq ferrovija bħal din - tista’ tkun din stess? - lejn Bukarest 
u minn hemm għal Malta. Kont għadni kif iggradwajt fil-liġi, ħierġa friska mill-
Università. Imbagħad kelli ’l Cosmin, ħdimt ftit u tlaqt qabel it-tifel għalaq sentejn. 

L-arloġġ jaqra l-ħamsa ta’ filgħodu. Fadlilna siegħa biex naslu Timisoara. Ħadd mhu qed 
jistennieni. Ħadd ma jaf li ġejja. Għandi programm? Le. Naf biss li għandi ġimagħtejn. 
Naf li għandi appartament mikri bil-lest fl-istess triq fejn trabbejt. U daqshekk. Xħin 
nasal niddeċiedi. Hekk nippreferi jien. Imma fadal mill-inqas siegħa. Issa naraw. 

Inbexxaq ftit it-tieqa. L-arja li tidħol tfuħ bl-irwejjaħ tal-għelieqi. Barra ma jidher 
xejn imma nista’ nobsor x’hemm: ma nsejtx kollox. Din hija dari u din hija r-riħa li 
trabbejt fiha. Nieħu nifs twil. Kont insejtha l-għaxqa ta’ dir-riħa u f’kemm ilni ngħidlek 
insibni għaddejja minn arkivju sħiħ ta’ tifkiriet ta’ tfulija fil-kċina t’ommi u s-Sibtijiet 
filgħodu tielgħa t-taraġ wiesa’ tal-bini antik u maestuż tal-librerija pubblika ma’ 
missieri u oħti l-kbira, ta’ adolexxenza mimlija fissazzjonijiet fuq poeti u artisti u 
serati ta’ qari u xorb f’barijiet daqs nitfa. 

Jgħidu li Malta ħanina u hekk hu imma xortija damet biex tidħaqli u l-ewwel snin 
tiegħi fl-appartament li kellna l-Imsida, kienu tagħlima fuq l-oħra. Il-lingwa kienet 
sfida kontinwa li saret problema ta’ iżolament u solitudni. Min jaf kemm għaddejt 
ħin fil-gallarija nara l-karozzi għaddejjin bid-dmugħ nieżel ma nafx għaliex. Biex 
tgħaxxaq, ma stajtx naħdem bħala avukat. Dak iż-żmien f’Malta ma kienx hemm 
sistema kif jirrikonoxxuli l-lawrija u ċ-ċertifikati tiegħi u allura, minkejja li kont qattajt 
sitt snin l-Università, spiċċajt qisni bla edukazzjoni ta’ xejn. Ma kelli xejn x’nuri. 

Sibt ruħi dahri mal-ħajt u ma kellix għażla. Ħadt l-ewwel xogħol li stajt ma’ kumpanija 
tat-tindif. Kont inqum kuljum fl-erbgħa u nofs u nidħol lura fis-sitta ta’ filgħaxija 
wara ġurnata nnaddaf f’lukanda Buġibba. Iċ-ċekk fl-aħħar tax-xahar kien tad-daħq. 
Imma ma kontx se nċedi. Ma nemminx fid-destin. M’hemm xejn miktub għal ħadd. 
Imkien. La fis-sema u lanqas fl-art. Kelli tifel x’nitma’ u x’nieħu ħsieb u l-unika għażla 
għalija kienet li nimsaħ id-dmugħ u nxammar il-kmiem. Xejn ma kien se jiġi mix-
xejn, la l-ikel fil-platt u wisq inqas il-kuntentizza tagħna. Il-liġi bqajt inħobbha imma 
rraġunajt li aħjar nistudja oqsma oħra iktar rilevanti għax-xogħol f’Malta. Mort l-ITS 
u bdejt inġib iċ-ċertifikati minn hemm fit-turiżmu u l-ospitalità. U s-snin gerbu bina.

Meta Cosmin kellu sbatax, is-sena li tlift lir-raġel, iddeċidejt li nerġgħu niġu 
noqogħdu hawn. Ridt il-wens t’art twelidi naħseb u kont ili ngħid li t-tifel nixtiequ 
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jieħu esperjenza t’edukazzjoni hawnhekk u forsi jiskopri xi ftit min aħna. Ma kienx 
kollox ward u żahar imma ma jiddispjaċini xejn. Anzi, nazzarda ngħid li kont 
kuntenta ħafna f’dak il-perjodu. Kont naħdem qatigħ, sigħat twal, mill-uffiċċju u 
mid-dar, u l-flus bilkemm kienu jservu imma kont kuntenta ħafna. Imnalla kienu ħuti 
għalija dak iż-żmien. 

Is-sena ta’ wara, hekk kif it-tifel kien qed jispiċċa l-edukazzjoni postsekondarja 
staqsieni jistax jagħmel festin żgħir għal meta jagħlaq tmintax. Għalina din xi 
ħaġa li nagħmluha xi ftit bi kbir. Ta’ tmintax nagħmlu ċelebrazzjoni kbira tal-ħajja 
u niltaqgħu mal-ħbieb u r-razza u r-radika. Imma peress li dik kienet l-ewwel sena 
tagħna hawn u konna niddependu biss mid-dħul tiegħi, allura Cosmin kien bħal 
donnu qed jikkonfondi u qalli, Ma, ejja nagħmlu xi ħaġa żgħira u nistiednu l-kuġini 
u z-zijiet biss, għaxra min-nies. U jien għidtlu, Ok, nagħmluh fit-tali lukanda mela. 

L-għada ġie fuqi u qalli, Jimporta nistiednu lil dak il-ħabib tiegħi mill-iskola u ’l dik 
li tkun magħna fil-weekend u ’l Ċikku ma nistax ma nistidnux u Peppi jieħu għalih 
jekk inħallih barra u bqajna sejrin. Minn għaxra min-nies spiċċajna b’folla ta’ mitt 
ruħ u l-briju li qajjimna dakinhar ma ninsieh qatt. Il-mużiċisti għamlu tliet sigħat 
għaddejjin u niddubita kienx hemm persuna waħda li ma żifnitx dakinhar. L-ikel 
u x-xorb għen xi ftit ukoll għall-ispirtu tas-serata imma l-iktar ħaġa li niftakar hija 
l-kuntentizza tat-tifel. Bejn il-mewt ta’ missieru u l-bidla tal-pajjiż, kont ilni ma narah 
daqshekk ferħan lit-tifel. Dakinhar vera ħa ħsieb li jintroduċini ma’ sħabu wieħed 
wieħed, ma telaqnix sekonda. Konna qisna għarajjes u tant deher kburi bija. Wara 
l-festin, meta morna lura d-dar sibt warda u nota tistennieni. Ma, nista’ niċċelebra 
ħajti biss jekk niċċelebra lilek. Grazzi ta’ kollox. Naħseb kienet l-ewwel darba li ħsibt 
li dat-tifel issa sarli raġel. 

Fir-rifless tat-tieqa tal-ferrovija naqbad lili nnifsi b’nofs tbissima. Il-ferrovija waqfet 
ftit u issa beda jisbaħ. Xi passiġġieri niżlu jpejpu wieħed ta’ malajr; min jinżel waħdu 
u min għandu l-kumpanija. Joqogħdu bilwieqfa fuq il-pjattaforma qrib il-ferrovija. 
Min jiġri ġirja sal-kjosk ġol-istazzjon biex jixtri kafè bil-ħarba imma ħadd ma jazzarda 
jitbiegħed wisq li ma jmurx jibqa’ l-art. 

Id-dinja bdiet tistenbaħ u titmattar u jien kważi wasalt id-dar. Jekk jiftilli, sagħtejn 
oħra nista’ mmur quddiem il-kindergarten tan-neputi u noqgħod nara ’l Cosmin 
iwasslu sal-bieb minn rokna fejn ma jaqbdunix nosservahom. X’inhi dil-ħaġa li 
l-affarijiet li nagħmel bis-serqa jinżluli aħjar minn oħrajn?

Nibda niġbor l-affarijiet li tul il-vjaġġ xerridt fuq il-pultruni; ir-rumanz oħxon li ili 
naqra fih eternità, flixkun tal-ilma nofsu vojt, żewġt iqxur taċ-ċikkulata ... xi affarijiet 
imorru fil-basket, il-qxur fil-barmil taż-żibel taħt l-imwejjed quddiemi, il-kartiera fil-
but tal-ġakketta. Issa kważi se jdoqqu s-sitta u nofs u l-ferrovija bdiet dieħla fl-
aħħar stazzjon. 

Wasalna. 

Timisoara tilqagħni bil-bnazzi. 
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5. Camping fuq il-bejt

Xi darba nikteb ktieb dwar il-camping għax inħobbu anke jekk qatt ma mort. Xorta 
nħobbu. Imħabba Platonika imma mħabba vera xorta waħda. Ili snin bix-xewqa. 
Nippakkja basket ħwejjeġ, affarijiet essenzjali, sulfarini, sikkina, sleeping bag (li ma 
għandix), ikel u nirħilha għal xi mkien fil-kampanja. Ninqata’ minn kollox u minn 
kulħadd, bla WIFI, inqabbad ħuġġieġa u wara xi sagħtejn nikkontempla l-fjammi 
jmajnaw u jsiru ġamar, norqod taħt biċċa inċirata jew taħt sema miftuħ mimli 
kwiekeb. Nimmaġinani. Imma ma nafx xi tfisser. Forsi rajt wisq films romantiċi bil-
protagonisti jiftħu qalbhom madwar xi nar kalm. Forsi qed inpinġiha isbaħ milli 
fil-fatt hi għax ejja ngħiduha kif inhi, ma nafx x’nagħmel mingħajr shower u toilet, 
mingħajr saqqu sura, mingħajr dawl u laptop, kumditajiet żero u nemus u insetti u 
ġrieden kullimkien madwari. Imma xorta sabiħa l-idea, le?

Naħseb kollox beda fis-sentejn li għamilt il-Ġermanja. Kelli għaxar snin u missieri 
kien jaħdem f’Bielefeld, il-Ġermanja. Dawk is-sentejn kont noqgħod f’boarding 
school, mhux mal-familja. Filgħaxijiet niftakar li fid-dormitorju kienet tiġi waħda 
mill-għalliema, Ms George, mara ġentilissima, ħelwa, tarmi l-imħabba u toqgħod ftit 
magħna sakemm nikkwitaw. Kienet dejjem tiġborna, tużżana bniet tampar xulxin, 
u tirrakkontalna xi storja minn tagħha. Ir-repertorju kien xi ftit jew wisq limitat. 
L-istejjer dejjem varjazzjoni fuq l-istess ħaġa; jew xi qaddis axxetiku li rribella kontra 
l-materjaliżmu tad-dinja u ħalla kollox warajh għall-faqar u s-sempliċità li jwasslu 
sas-saltna t’Alla a la San Franġisku t’Assisi, jew inkella l-avventuri ta’ xi esploratur 
kuraġġuż li jissogra ħajtu f’xi rokna tad-dinja fejn ħadd qatt ma mar a la Mallory 
mitluf fuq l-Everest. Il-karattri dejjem kienu jitilqu minn post urban għall-kampanja 
jew għad-deżert u jgħixu hemm. 

Ms George kellha ħabta bir-rakkontar. Leħinha bellusi imma ferm, kultant jogħla u 
kultant jitbaxxa sa ma jsir tfesfisa li ġġiegħlek tersaq ’il quddiem biex tisma’ aħjar. 
Fil-partijiet l-iktar kurjużi kienet titfa’ pawsi mġebbda u tieħu ħinha biex tħares dritt 
f’għajnejn kull waħda minna. Fid-dormitorju dak il-ħin kont tħoss is-skiet jinfirex bħal 
daħna fl-arja, it-tensjoni togħla u l-istorja ssammarna f’postna b’widnejna mqajmin. 
Ħadd ma kien jinqala’ daqs Ms George biex jirrakkonta. Imbagħad meta l-istorja 
kienet tkun iktar vivida mis-soltu insieh l-irqad; erħilna npespsu ’l xulxin minn 
sodda għal oħra tad-dormitorju nfittxu l-wens f’leħen xulxin. Imma ġeneralment 
it-tema rikorrenti tal-istejjer kienet kif dawn in-nies ta’ nobbiltà morali u kuraġġ 
straordinarju ħallew id-dinja li kienu jgħixu fiha u għażlu stil ta’ ħajja alternattiv 
li spiss kien jinvolvi snin f’xi għar jew żmien estiż f’ambjent naturali ostili bħal fl-
ispedizzjonijiet fil-Himalaya. Dawn kienu l-ewwel ideat tiegħi ta’ x’jista’ jkun dan 
l-imbierek camping.

Hemmhekk nista’ ngħid li kien il-bidu ta’ dil-imħabba Platonika tiegħi mal-camping. 
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Isseduċietni l-idea tat-tluq min-norma, inparti ħarba mir-restrizzjonijiet tar-rutina 
u forsi inparti s-sovverżjoni tas-sempliċità kontra l-kumplikazzjonijiet li bdejt nara 
ġejjin mal-adolexxenza. Mhux ċerta. Li hu żgur huwa li sal-lum il-ġurnata għadni 
noħlom fuq il-camping bħala alternattiva li qisha dejjem fil-qrib. Dejjem inħoss li 
nista’ naqbad kollox u mmur ngħix f’tinda. Imma filwaqt li rajt diversi minn sħabi 
jesperjenzawha jien bqajt biss b’ħolma. Insomma, mhux kompletament ħolma.

Darba waħda, meta kelli xi tlettax-il sena, waqt il-vaganzi tas-sajf, jiena u ħija ż-żgħir 
ikkonfoffajna u ppressajna lil missieri biex forsi joħodna camping. 
Missieri ma kienx l-ikbar ostaklu li kellna. Meta kien żgħir kien għamel snin twal mal-
iscouts u kien l-uniku wieħed mill-familja li jaf x’jiġifieri torqod ġo tinda. L-ostaklu 
veru kien il-mamà, jew insomma, il-lista twila ta’ biżgħat li kellha meta tmiss ma’ 
kull attività li tiżvolġi fil-kampanja u l-beraħ: fuq quddiem nett kien hemm il-biża’ 
mill-wirdien u l-ġrieden, imbagħad min jaf kif nispiċċaw imqattgħin bin-nemus, u 
l-Bambin jaf x’jista’ jinqala’ jekk iqum ir-riħ u tagħmel xi maltempata tal-Beati Pawli 
u għalfejn ma mmorrux passiġġata fil-kampanja u niġu norqdu d-dar? U nibqgħu 
għaddejjin. Kienet tidher battalja mitlufa qabel biss bdejna. Mal-mamà qatt ma 
konna se naslu u missieri ma kienx it-tip li se joħodna xi ħaġa hekk u ma jagħtix kas 
il-mamà. Jew konna se mmorru flimkien jew xejn.

Kellimnieh. Issa naħsibha ftit, qal. Ħalliena jumejn nistennew. Fit-tielet jum, waqt 
l-ikla ta’ filgħaxija l-mamà qaltilna, Ħa ngħid liz-zija Angela ssellifna t-tinda tagħhom 
u naraw nippruvawhiex fuq il-bejt. Xi tgħidu?  Forsi veru mhux fil-kampanja imma 
din kienet aħbar kbira għalina, rebħa fuq ir-rebħiet. Ma nafx x’kien qalilha l-papà 
imma qalilha x’qalilha l-mamà ma wriet ebda sinjal ta’ kuntrarjetà għall-idea, pjuttost 
dehret entużjasta. Qbilna li l-aħjar nagħmluha l-Ġimgħa filgħaxija u qabelxejn kellna 
nwiegħdu li ngħinu fil-preparamenti. 

Il-Ġimgħa deher ’il bogħod u dam biex wasal. Dakinhar il-mamà qajmitna kmieni 
u bdejna għaddejjin, kinsa u ħasla l-bejt, ħija mar jixtri l-ħobż, jien lestejt il-kutri 
u l-lożor, missieri ġab il-pompa u nefaħ żewġ saqqijiet tal-arja, hekk, minn ħaġa 
għal oħra. Inħlibna u konna għadna lanqas biss bdejna. Malli mbagħad bdiet tmajna 
x-xemx, missieri ħareġ it-tinda u bdejna narmawha lkoll flimkien. Xalata xalatun. 
Min iżomm ’l hawn u min jaħrablu t-tarf minn hemm. Ħafna daħq u nbix u bdejna 
bit-tajjeb, moral għoli. Il-mowbajls ħallejniehom ġewwa u l-festun u l-floodlight iż-
żgħira li s-soltu nużaw għad-dawl fuq il-bejt ħallejniehom mitfijin.

Qabbadna l-barbikju u biex nieklu frixna kutra mal-art. Jiena u ħija għamilna 
x-xemgħat mad-dawra kollha u missieri xegħel żewġ fjakkli li għalkemm għall-
ewwel fgaw kull m’hemm bir-riħa tal-pitrolju, wara żammew atmosfera vera sabiħa. 
Qgħadna nnaqqru bil-kwiet filwaqt li ħallejna ’l missieri jirrakkonta l-bużullotti ta’ 
meta kienu jikkampjaw il-Pwales mal-iscouts. U rqadna hemm, ftit marsusin imma 
bi tbissima f’qalbna. 
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Il-biċċa hi li avolja kien is-sajf, is-sirda tal-lejl bdiet tagħmel tagħha u nġazzajna. 
Miskin missieri niżel isfel u mar iġibilna l-kutri għax veru ma flaħniex iktar. X’paċenzja 
kellu jieħu bina. 

Mal-ħamsa ta’ filgħodu bdew idoqqu l-qniepen tal-knisja - lanqas qatt ma kont 
innutajthom dal-ħin mis-sodda tiegħi, daqslikieku ma jeżistux - u mbagħad aktar 
ma beda jisbaħ aktar bdejna nisimgħu s-sriedaq u l-għasafar u l-annimali tal-ġirien 
jistenbħu, l-ewwel traffiku fit-triq u l-urieżaq jgħannu. Qatt ma niftakarna nqumu 
daqshekk kmieni daqs dakinhar, il-familja kollha naraw ix-xemx tielgħa minn fuq 
il-bejt.  

Jekk xi darba noħroġ il-ktieb tiegħi dwar il-camping, ngħid kif dakinhar li kkampjajna 
fuq il-bejt skoprejt li l-kuntentizza mhix biss fil-kċina jew fis-salott. Il-camping fuq il-
bejt kien teatru ta’ ħafna esperjenzi u emozzjonijiet b’ħafna xeni jinbidlu waħda wara 
l-oħra waqt li n-nemus jixxala fuqna gidma wara l-oħra għax dakinhar verament 
laqqatnieha waħda u sew! 
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6. Kurrenti 

Jiena se nagħlaq sebgħin sena issa. Trabbejt barra minn Malta għax missieri kien 
jaħdem mas-Servizzi Ingliżi u dejjem induru: Hong Kong, Singapore, l-Ingilterra, 
il-Ġermanja, il-Greċja. Ma nafx fejn ma morniex. Dejjem induru. Insibu dar ġdida, 
immorru skola ġdida, nagħmlu ħbieb ġodda u nibqgħu hemm sa ma jasal iż-żmien 
biex nerġgħu nippakkjaw u naraw fejn se jibagħtuna. Din kienet ħajjitna u ma kellix 
xi ngerger. Dan kien destini. Qatt ma niftakarni nixtieq li nibqgħu f’post wieħed jew 
mixtieqa biex nistabbilixxu ruħna xi mkien. Forsi għaliex ma kontx naf dinja oħra jew 
stil ta’ ħajja oħra imma li naf hu li kont kuntenta. Daqshekk. 

Meta kelli sbatax-il sena, missieri rtira mis-Servizzi u ġejna Malta. Kellna dar kbira 
f’nofs ir-Rabat. Ma kien jonqosna xejn. Il-ħajja għalija baqgħet sejra. Kont nagħmel 
ħbieb malajr u malajr sibt ruħi fi klikka ta’ ħbieb magħqudin. Għamilt l-A Levels, 
dħalt il-kulleġġ tal-għalliema u kont lesta għal karriera bħala għalliema. 

Fis-’67 spiċċajt mill-kulleġġ tal-għalliema u wara ħames snin ngħallem il-Matematika, 
iltqajt ma’ Leonard u żżewwiġt. Dak iż-żmien meta tiżżewweġ il-mara kellha tieqaf 
mix-xogħol. Imma jien ma kellix kwiet f’ġismi; dejjem nara x’nivvinta. Daqqa nagħmel 
ftit part-time ’l hawn, daqqa naqbad hobby, dejjem għaddejja, dejjem fuq ix-xwiek. 

Bilkemm konna ilna erba’ xhur miżżewġin li ma ħriġtx tqila. Kulħadd jifirħilna u 
jinkina li tarbija tal-honeymoon din. Kont se ntir bil-ferħ issa li se nsir omm. Kont 
fl-aqwa tiegħi u kont għadni narmi s-saħħa. Bqajt nagħmel il-faċendi u l-affarijiet 
tal-ħajja anke meta ż-żaqq bdiet turi sew imma mal-għaxar ġimgħa qomt f’lożor 
mimlija demm. Ċempilna t-tabib mill-ewwel. Ġie, eżaminani u l-ewwel ħaġa li qalilna 
kienet jiddispjaċini. Tlifna t-tarbija. Ingħalaqt waħdi u ma ridt nara ’l ħadd. Ħassejtni 
ħatja. Ħassejtni mitlufa. Ħassejtni abbandunata minn Alla. Kienet daqqa ta’ ħarta 
mhux mistennija. 

L-istess storja għexnieha darbtejn oħra. Tliet korrimenti fi żmien sena u nofs. 
Ninqabad tqila, jgħaddu ftit ġimgħat u tispiċċa f’ċapep ta’ demm magħqud. Ġismi 
ma kienx qed jaċċetta t-tqala. U jien? Jien ma kontx ridt naċċetta r-realtà. Għajnejja 
ma waqfux jibku dak iż-żmien. 

Kien verament perjodu ta’ sfida kemm għalija fiżikament kif ukoll għar-raġel; tamiet 
kontinwament jisfaxxaw fix-xejn. Kull test mediku li jeżisti taħt il-kappa tax-xemx 
għamilnieh u kull wegħda ’l-qaddisin u ’l-anġli, kull eżerċizzju, kull dieta ... ħadd ma 
seta’ jifhem għaliex ġismi kien qed jagħmel hekk. 

Mill-bidu nett, jiena u Leonard iddeċidejna li nappoġġjaw lil xulxin u ma nħallu ebda 
sens ta’ tort jidħol bejnietna. L-aħħar ħaġa li kellna bżonn dak iż-żmien kien li xi 
ħadd minna jibda jwaħħal fl-ieħor għall-korrimenti. Konna ħadnieha bħala xi ħaġa 
li l-Mulej iridna niffaċċjaw flimkien. Ridna niġbdu ħabel wieħed, fl-istess direzzjoni 
bi mħabba u ridna naċċettaw il-barkiet u t-tagħlimiet li jogħġbu jtina l-Mulej. Jekk 
tnejn jiġbdu l-istess ħabel f’direzzjonijiet opposti taf x’jiġri hux? Tug of war. U x’se 
nsolvu? Qgħadna attenti ħafna u rnexxielna.
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Il-fidi: dik li żammitna għaddejjin. Il-fidi li ssaħħaħ l-imħabba u li ssaffi r-ruħ mid-
dubji. Tgħallimna li hemm affarijiet fil-ħajja li m’għandniex kontroll fuqhom. F’dak il-
każ m’hemmx x’tagħmel ħlief tittama. Ir-ribelljoni u r-rabja li kien hemm fil-bidu għal 
Alla battew bis-saħħa tat-talb u l-appoġġ tal-familji tagħna. Meta bdew joqogħdu 
ftit l-affarijiet irrealizzajna li Alla kien magħna wkoll mhux bir-risposti imma bil-
paċi li kien qed itina minkejja l-imbatt bil-kontra. Tgħallimna ħafna. Din l-esperjenza 
tatna perspettiva ġdida dwar il-ħajja u kif nistgħu napprezzaw il-barkiet kollha li 
mdawrin bihom. 

Sakemm fl-aħħar il-miraklu seħħ u rrepeta ruħu. Għamilt erbatax-il sena d-dar 
inwelled u nrabbi erbat itfal. Tul dawk is-snin, minkejja x-xogħol kontinwu li ġġib 
magħha t-trobbija tat-tfal, ma kellix kwiet f’ġismi. 

Issa ili 43 sena miżżewġa. Lanqas jiena stess ma rrid nemmen kif għaddew. Fejn 
qatt kont nobsor li se nqatta’ ħajti kollha ma’ raġel wieħed mingħajr ma jiżbranani? 
Irriżulta li ż-żwieġ mhux kaxxa magħluqa daqskemm ġieli jgħidu. Pjuttost bil-
kontra. Sfida? Iva, kemm trid. Imma hija l-isfida li tiġi ma’ proċess kontinwu ta’ tiftix 
u sejba, ta’ stabbiltà u tiġdid. Għalija ż-żwieġ u r-relazzjoni li għandi mar-raġel hija 
kaxxa li qed tibqa’ tinfetaħ jum b’jum anke wara daż-żmien kollu. Impenn fit-tul ma 
jfissirx impenn statiku. Il-ħajja hija dinamika, tinbidel hi u tbiddel dak kollu li taqbad 
fil-kurrenti tagħha.
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7. Hello dear sisters

Sibt tipiku ma jeżistix għalina. Normalment, jiena u Janice nqumu tard u f’xi ħin 
noħorġu bil-klieb. M’hemmx programmi. Is-Sibt inżommuh għalina u għal x’jiftlilna 
nagħmlu. Kalendarju qatt m’eżista bejnietna u naħseb din kienet waħda mir-
raġunijiet għaliex konna kklikkjajna mill-ewwel. 

Għadna nqumu. L-ewwel kafè tal-ġurnata. Barra t-tieqa tal-kċina, griż. Is-sema 
magħqud bix-xita mdendla. Xi Frar bla xemx dak. Lanqas rajnieha darba x-xemx 
dil-ġimgħa. Jien nieħu l-magg fuq is-sufan u noqgħod niċċassa barra l-bieb tal-
bitħa. Il-galletta li kont ġibt m’għand Josette, omm Janice, fl-aqwa tagħha bħalissa. 
Nittama li ma jdurx għaliha l-bebbux. Janice tagħmel it-tisliba ta’ gazzetta antika 
fuq il-mejda tal-kċina. 

Idoqqli l-mowbajl. Messaġġ m’għand ħija Frankie: Hello dear sisters, lunch at 
Santoni? Il-messaġġ naqrah b’leħen li tista’ tisma’ Janice wkoll. Titħajjar Jan? 
ngħidilha. 

Iva. Mhux xorta. Hekk jew b’hekk mhux xorta ’l hemm konna sejrin? Għidlu għas-
siegħa niltaqgħu hemm. 

Konna għedna forsi llum naraw ninżlux sa Wied il-Għajn nippassiġġaw, inħallu l-klieb 
jiġru fuq il-blat taħt il-Jerma u mbagħad immorru nieħdu kafè xi mkien. F’dat-temp 
mhux se jkun hemm xi biżibilju nies imma lilna la se jgerrixna r-riħ u lanqas xi bexxa 
xita. Anzi, pjuttost inħobbuh. Fir-riħ nitkellmu inqas, ninġabru fina nfusna, nidħlu 
f’burdata riflessiva. Nimxu fil-kwiet, id f’id. 

Dawk l-inħawi ta’ Wied il-Għajn għalija mimlija tilja memorji. Min jaf kemm ġejt hawn 
ma’ missieri qabel tfaċċa Frankie fil-familja. L-għadajjar waħda waħda ngħidhomlok 
daqskemm kont inqatta’ ħin infittex il-gambli u l-imħar miegħu. Id-dar, missieri kien 
daqsxejn qanżħu. Kien idejqu l-istorbju. Kien idejqu l-imbarazz. Ried kollox f’postu 
l-ħin kollu. Ma riedx ġiri ’l hemm u ’l hawn. Kien soffokanti. 

Malli jasal Lulju però u jibdew il-vaganzi tas-sajf konna ninżlu Wied il-Għajn il-post 
tan-nanniet u nagħmlu tliet xhur burdell. Kannella kont insir bix-xemx. Il-post tan-
nanna għalija kien post ta’ żvog enormi, post fejn stajt tkun tifla, xejn ta’ barra minn 
hawn. Jien ma kontx xi tifla li nivvinta l-inkwiet imma għand in-nanna jekk xtaqt 
immur indur fil-ġnien, kont immur indur fil-ġnien, mingħajr ħadd ma jdejqek, fejn 
inti?, ejj’hawn, tħammmiġx ... u ar’hemm u ar’ hawn u sikkaturi żejda bħalma kont 
id-dar.

Wied il-Għajn kienet dinja oħra. Anke missieri kien ikun raġel ieħor; ġentili, paċenzjuż, 
ikompli miegħi. Kont nagħmel li rrid bih miskin. Illum il-ġurnata, kull meta nkun 
wara l-Jerma dejjem nispiċċa ftit nostalġika. Id-Daddy ħallieni b’tislima xotta imma 
intensa. 

Jiena u Janice konna għadna kif bdejna ngħixu flimkien. Għalkemm ma kienx xi 
sigriet li kont ili żmien sew noħroġ ma’ mara oħra, issa li kont se naqsam saqaf u 
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sodda magħha kien wisq għalihom, speċjalment għal ommi. Missieri kien joqgħod 
kwiet u ma jmerix lil ommi filwaqt li Frankie ma kellu ebda problema bil-biċċa. Kemm 
ommi kif ukoll missieri kienu jafu b’kollox imma qatt ma kienu ltaqgħu magħha. Ma 
ridux jafu. Ftit wara dak il-perjodu, missieri marad sew u beda jmur lura bis-sekondi. 

Darba fost l-oħrajn kont qiegħda l-flett fejn konna noqogħdu u jħabbat il-bieb. Insib 
lil missieri hemm. Għal mument ma kontx naf x’se naqbad ngħidlu. Qalli, Allura ’l 
dil-mara jien qatt mhu se niltaqa’ magħha? 

Kien marid sew. Dakinhar, fil-fatt, kien l-aħħar darba li saq u kien ġie apposta biex 
jirrikonċilja miegħi fuq dil-biċċa. Xtaq jiltaqa’ mal-mara li nħobb. Qalbi dabet dak 
il-ħin. Din kienet il-barka tiegħu li kont ili mixtieqa għaliha. Bkejt minn ġewwa għall-
imħabba lejn dar-raġel li kien mingħalija tliftu. U bkejt ukoll għax dakinhar Janice 
nzertat xogħol. Ma kinitx id-dar. Il-pjan fallielu. Jew forsi le għax bil-ġest tiegħu, 
urieni dak li ried jurini. Imma hu u Janice baqgħu qatt ma ltaqgħu. Dispjaċir kbir. 
Illum nibki għax nirrealizza li din kienet ukoll l-aħħar tislima tiegħu lili għax wara 
dakinhar qatt ma reġa’ kellna ċans insibu mument ta’ intimità bħal dak.

Meta missieri ġie biex jiltaqa’ ma’ Janice fetaħ bieb kbir għalija. Kien qisu jrid jgħidli 
li ż-żmien li ngħixu l-gidba issa għadda, li kien iħobbni hekk kif jien. U min ma 
jixtieqx ikun maħbub hekk? U min ma jixtieqx li ommu u missieru jħobbuh bla 
joqogħdu jqisu ’l min iħobbu wliedhom u ma’ min qed jaqsmu ħajjithom? Parti kbira 
mill-kuntentizza għalija dejjem kienet li ma ninħaqarx fil-ħsieb u fl-għemil, minn 
ħadd aħseb u ara mill-ġenituri tiegħi stess. Hija l-libertà li ngħix ħajti kif jidhirli u 
kif irrid skont id-dettati morali tiegħi personali irrispettivament minn kemm dawn 
jaqblu mat-twemmin, aspettattivi u normi konvenzjonali. 

Fi triqitna biex niltaqgħu ma’ Frankie nieqfu nixtrulu flixkun Barolo milli jħobb hu. 
X’inhi l-okkażjoni? Dan għal xiex? jgħidilna huwa u jiftaħ il-basket tal-kartun li ntuh 
il-flixkun fih. Hekk, little brother, għax inħobbuk. 
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8. Anniversarju

Min jaf x’ra das-soffitt, ngħid bejni u bejn ruħi hekk kif qed nistenna l-infermiera 
tgħajjatli biex nidħol ħdejn il-konsulent. Dawn is-siġġijiet jiftakruni hawn fis-’97 
meta ġejt għall-ewwel testijiet u issa qdiemu wkoll. Mhux fuq in-nies biss tidher 
l-età. 

Inħares madwari. Nistenna. Nistenna. Kultant naqbad għajnejn waħda min-nisa. 
Jistennew bħali. L-irġiel ma jeżistux hawnhekk ħlief il-konsulent u t-tobba jħufu 
madwaru. Nisa biss. Kultant xi waħda minnhom tfesfes xi ħaġa lil ta’ maġenbha, 
l-oħra xxengel ftit rasha biex bħal tgħidilha li fehmet, li taqbel jew li ma taqbilx, 
tberraq ftit għajnejha u mbagħad is-skiet ikompli għaddej mas-sekondiera tal-
arloġġ iswed u abjad fil-għoli fuq rasna.

Issa nirrealizza li dis-sekondiera tibqa’ ttektek anke meta t-tubi tas-soffitt ikunu 
mitfija. Bħalissa kollox jinħass skoperta kbira. Is-sekondiera tibqa’ għaddejja anke 
wara li l-fattigi jduru kull m’hemm bil-moppijiet niedja tqal u d-deterġenti ħarxa 
tagħhom biex joqtlu l-mikrobi. Tkompli saħansitra anke meta jpoġġu l-magażins 
u l-fuljetti lura f’posthom. Nedha b’dawn il-ħsibijiet bħalma nedha kultant naħseb 
x’ġabhom ’l hawn lil dan-nies kollha t-Tnejn filgħodu. Min għadu ġdid, l-ewwel darba 
nagħrfu mill-ewwel għax jien kważi dejjem hawn u għax fuq wiċċhom ikollhom 
ċertu tip ta’ biża’, qishom deħlin għall-qatla.

Naf x’ġab lili hawn illum jew x’wassalni hawn. Fis-’97 kont bħalhom. Fis-’97 ġejt ma 
naf xejn, ma nafx x’naqbad nagħmel ħlief nitlob. Imma minn dak iż-żmien sal-lum 
anke t-talb tiegħi nbidel. F’dil-kamra, it-talb ma jitlax sas-sema, jitla’ sas-soffitt u jsir 
skiet, jeħel hemm mas-silenzji fuq ras kulħadd. 

Illum l-anniversarju mid-dijanjosi tiegħi. Ġurnata importanti għalija. Għoxrin sena ilu, 
wara mammogramm ta’ rutina, il-konsulent ċempilli biex jgħidli li aħjar immur narah 
l-uffiċċju malli nista’. Ħarġitli dijanjosi ta’ kankru fis-sider. Kulħadd jaf li xi darba jew 
oħra tista’ tmiss lilu imma ħadd fil-fatt ma jkun ippreparat għaliha. Inħsadt. Tkissirt. 
Fiżikament kont qed inħossni tajba imma l-mistoqsijiet ġew bħal għargħar mhux 
mistenni u ma kontx ippreparata. Dak iż-żmien, iż-żgħira tiegħi kienet għadha kemm 
għalqet għaxar snin u ftit xhur qabel kont għadni kemm sirt nanna. Ridt nara lit-tfal 
ikomplu jikbru u nibda nieħu ħsieb it-tfal tat-tfal. Il-kankru, it-trattamenti u l-interventi 
ma kinux fil-pjanijiet tiegħi. Imma x’tagħmel?

Nifhimhom dawn l-uċuħ, dal-ħars-mistoqsija. Għalhekk niġi hawnhekk. Minn mindu 
għaddejt minn din l-esperjenza ħajti nbidlet ta’ taħt fuq. Xammart il-kmiem u ntfajt 
b’ruħi u b’ġismi f’support group, l-ewwel bħala pazjenta u mbagħad bħala voluntiera. 
Peress li jiena għaddejt mill-proċess kollu, inkluż il-mastectomy, normalment xogħli 
jikkonsisti f’li mmur niltaqa’ u nkellem pazjenti qabel jidħlu għall-operazzjoni. Meta 
jitkellmu ma’ xi ħadd li għadda minnha dejjem iserrħu rashom u jagħmlu ftit iktar 
kuraġġ. Xi minn daqqiet, meta l-familja ma tkunx tista’ tidħol magħhom għall-
operazzjoni, nakkumpanjahom jien. Kultant ikun hemm min ikollu xi mistoqijiet. Fejn 
nista’ nwieġeb inwieġeb, fejn le, nirreferih għand il-breastcare nurses. Ix-xogħol tiegħi 
huwa li sempliċement noffri l-kumpanija u l-appoġġ meħtieġ fil-kompetenza tiegħi.
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Meta ħarġitli d-dijanjosi, għall-bidu ma ridt nara ’l ħadd u ’l xejn. Ridt ninqata’ waħdi. 
Kelli rabja kbira għar-radjologu. Irrazzjonali, naf, imma ridt nagħti tort lil xi ħaġa, xi 
ħadd. Dik kienet l-ewwel fażi tal-mixja tiegħi. Meta għaddiet, kelli ngħid lili nnifsi, 
Issa dik is-sitwazzjoni u jew se nintefa’ f’rokna nibki xortija jew inkella se nagħmel li 
nista’. Ma nistax ngħid li kont imdejqa. Fdajt f’Alla. Għidtlu, Bambin jekk tridni ħudni 
imma nixtieq nara liż-żgħira tiegħi tilħaq l-istat tagħha. Imma l-Bambin ma sejjaħlix. 
Il-ħajja baqgħet għaddejja u sirt napprezza l-ħajja iżjed minn qatt qabel. Qabel għal 
kull ħaġa ta’ xejn kont nagħmel qorti imma issa mod ieħor.

Kont ixxurtjata għax sibt appoġġ kbir mill-familja kollha imma l-ikbar differenza 
għalija saret meta fittixt l-għajnuna mis-support group. Xi minn daqqiet lil tal-
familja mhux dejjem tkun trid jew tista’ titkellem magħhom biex ma tinkwetahomx. 
Imma meta ssib lil xi ħadd li diġà għadda minn dak li qed tgħaddi minnu int, li tħoss 
li jista’ jifhmek, tagħmel id-differenza kollha u tista’ tiftaħ qalbek. Kont inħossni 
vera tajba meta nattendi l-grupp. Għoġobni x-xogħol u ddeċidejt li ningħaqad mal-
grupp b’mod regolari.

Il-kuntentizza u s-saħħa kuġini, m’hemmx x’tara imma l-kuntentizza u l-appoġġ 
huma aħwa; l-appoġġ min-nies li jħobbuk, l-appoġġ minn min jagħdrek għax il-ħajja 
tatu mill-istess li qed tagħti lilek, l-appoġġ anke ta’ nies li għalkemm ma jafu xejn 
dwarek u l-kundizzjoni tiegħek xorta jiftħu widna għalik biex jisimgħuk. Għalhekk 
ġejt hawnhekk, naħseb. 

Meta issa nkun qed naħdem ma’ pazjenti oħrajn u nakkumpanjahom tul din 
l-esperjenza, ngħid li dak li għaddejt minnu jien kellu jkun għal hekk; biex jien inkun 
nista’ ngħin lil ħaddieħor. Insib sodisfazzjon enormi fix-xogħol volontarju li nagħmel 
ma’ dal-pazjenti u spiss insiru ħbieb u nsir naf lilhom u lil qrabathom. Jiġifieri l-ftit 
kontribut tiegħi mhux għal persuna waħda biss imma għal ta’ madwarha wkoll. 
Kultant tkun ma’ xi ħadd u bin-naqra kelma tiegħek tara wiċċu jixgħel għal nofs 
sekonda. Għal dik in-nofs sekonda niġi hawn. 
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9. Ejja miegħi ħalli ma nkunx waħdi

T’għoxrin ġibt il-liċenzja, sibt xogħol full-time u għamilt pjan ta’ tfaddil biex malli 
nġemma’ biżżejjed nixtri 1.karozza u 2.qasba u kaxxa tas-sajd armata sew. Kont ili 
s-snin għalihom. Ridt il-libertà li mmur fejn irrid mingħajr ma noqgħod nittallab 
għal rikba jew niddependi mill-ħinijiet żmagati tal-karozzi tal-linja iktar żmagati 
mill-itinerarji tagħhom. U malli ġiet l-opportunità hekk għamilt. Qgħadt bil-għaqal, 
jiġifieri faddalt u nfaqt.

Is-sajd kien ilu f’ħajti. Meta kelli disa’ snin konna x-Xlendi u fil-baħar sibt biċċa qasba 
u għidtilhom, Agħmluli qasba ... Kien hemm iz-ziju Nonni, ħu n-nanna, u għamilli 
xolfa b’sufrun. Inżilna mal-blat u tellajt ħames bubiniet żgħar żgħar. Iġġennint kemm 
ħadt pjaċir. Imbagħad bdejt noħroġ maz-ziju bil-frejgatina fis-sajf, dejjem norqod 
għand in-nanna u fl-erbgħa ta’ filgħodu jiġborni u mmorru nistadu għal tal-qiegħ. 
Meta tfarfart ftit iktar iz-ziju ma baqax jeħodni u għamilt snin ma nistad xejn.

Imbagħad għalaqt l-għoxrin u ġietni x-xoqqa f’moxtha. Fi ftit ġimgħat kont erġajt 
qed immur nistad darbtejn jew tlieta fil-ġimgħa. Darba lestejt kollox u kont se 
noħroġ fl-erbgħa ta’ filgħodu. Ommi kienet se ttiha rasha, Fejn sejra dal-ħin tfajla 
waħdek? Ma tistax tgħid x’jinqala’. U litanija ma tispiċċa qatt. Fettilli ngħidilha, 
Jien sejra. Issa jekk trid ejja miegħi ħalli ma nkunx waħdi. U ġiet. U qabdet erba’ 
pespusiet u ġġennet fuq is-sajd daqsi u iktar minni. Minn hemm ’il quddiem bqajna 
mmorru flimkien. Skoprejna passatemp jew, tista’ tgħid, passjoni komuni. Illum 
ommi saħansitra tmur tistad waħidha u tgħid li tagħli għal kemm tilfet żmien meta 
kienet żgħira meta kienet tkun il-baħar ma’ tal-familja u tgħid, Uff xi dwejjaq qed 
jistadu, jaħlu l-ħin. Sa dak iż-żmien jiena u l-mamà tista’ tgħid li ma kellna kważi xejn 
li jgħaqqadna. Fl-aħħar, wara għoxrin sena, ir-relazzjoni tagħna ħadet żvolta. Forsi 
għax it-tnejn li aħna konna qed nikbru u ż-żmien jibdel lil dak li jkun. Ma nafx. Li naf 
hu li l-kapitlu ġdid li konna bdejna flimkien kien qed jiżvolġi fi storja sabiħa u sens 
ġdid ta’ ħbiberija li minn dejjem kont nixtieq. 

Meta bdejt inqarreb l-erbgħin beda jkolli mumenti ta’ paniku. Dejjem xtaqt li jkolli 
t-tfal tiegħi imma għal snin twal kont iffukajt fuq il-karriera. Ix-xogħol inħobbu u 
qatt ma ħarist lejn sigħat. Jekk hemm biċċa xogħol li trid issir mhux se nħares lejn 
l-arloġġ. Gerbu s-snin, iżżewwiġt u bqajt għaddejja; xogħol, xogħol, xogħol. 

Mar-raġel spiss tkellimna kemm ikun sabiħ ikollna dar storbju u toys kullimkien. Spiss 
niċċajtaw dwar ’il min se jixbhu t-tfal tagħna u noħolmu dwar fejn se noħduhom u 
kif se nedukawhom. Imma hu qatt ma insista fuq it-tfal. Kien kuntent kif konna. Sa 
ċertu punt, jien ukoll. 

Sa ma f’daqqa waħda daħal fellus f’rasi li kważi tard wisq biex issa ninqabad tqila 
u forsi jkolli t-tfal tiegħi mingħajr kumplikazzjonijiet żejda. Il-mezzetà u t-trabi ma 
jmorrux tajjeb flimkien. Issa ġraw diversi affarijiet li reġgħu qanqlu dik ix-xewqa u 
fetħu dak il-kapitlu anke bejnietna bħala koppja.

Il-pass li jmiss għalina huwa li se nippruvaw naddottaw. Fil-fatt diġà bdejna 
l-proċess. Mhux se tkun faċli. Għal ħadd mhi faċli. Il-proċess huwa rigoruż immens 
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– kif għandu jkun – u allura xejn mhu garantit. It-tamiet tiegħi mhux għoljin wisq 
u ma rridx nibni kastelli fl-arja. Tfajna l-applikazzjoni u issa naraw. Il-proċess jitlob 
ħinu u jista’ jasal mument fejn iwaqqfulek l-applikazzjoni u kollox jispiċċa ħesrem. 
Kif qegħdin bħalissa nemmen li nistgħu nilqgħu tifel jew tifla f’darna u nipprovdulu 
l-imħabba, is-sigurtà finanzjarja u s-serenità li jkollhom bżonn it-tfal għal trobbija 
tajba. Imma għalissa, dan kollu ħolm u anke fil-ħolm sabiħ kultant jitfaċċa xi mostru.

Is-sajf li għadda kien ġej kollox kontra. Sajf orrur. L-ewwel ħassu ħażin il-papà tar-
raġel u kellu jiddaħħal l-isptar għal xi interventi. Fl-istess żmien jiena bdejt inħoss 
ġenbi minfuħ. Ħadd ma setà jaqbad art x’kelli. Testijiet fuq testijiet. Għaddejna 
minn trawma papali. Sabuli ċesta mdaqqsa u l-ispeċjalista ssuġġerixxa li l-aħjar 
noperaw malajr. Kiluni l-ħsibijiet koroh sa ma għadda kollox. F’dawk il-mumenti 
kien jifdalli biss it-talb. U l-mamà twennes u tfissed fija. Kultant, bejn biex tiċċajta u 
bejn biex timmotivani kienet tgħidli, Ejja, ħa mmorru nintefgħu sagħtejn mal-ponta 
taċ-Ċirkewwa bi kwietna. Kemm għallmitni l-mamà tul das-snin u kemm nixtieq 
ngħallem lil uliedi jekk qatt jaslu.

Għaddiet ukoll. Issa żmien l-istennija. Mhux l-ewwel darba jew tnejn li naqbad lili 
nnifsi niċċekkja l-mowbajl b’mod ossessiv. Nimmaġna kull tip ta’ ħmerija u dettall, 
mill-ismijiet li nistgħu ntuhom sal-passatempi li se jkollna flimkien bħala familja. 
Noħlom ukoll li t-tfal tiegħi jkollhom ix-xorti jqattgħu ftit ħin għall-kwiet mal-mamà 
tiegħi, in-nanna. Nixtieq ’l uliedi jaraw li anke jien għandi omm u missier li jieħdu 
ħsiebi meta jkolli bżonn. Irridhom jaraw kif l-imħabba u l-kuntentizza fil-familja ma 
tiġix mix-xejn, li tgħaddi minn ġenerazzjoni għal oħra kif jien ngħaddiha lilhom u 
huma jkunu jistgħu jgħadduha ’l uliedhom. 
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10. Ma, x’taħseb?

Tirranġa troffa xagħar wara widintha, għajnejha jitbissmu, tmejjel ftit rasha u għal 
mument naħsibha li mhix se tweġibni. Jien ġurnalista issa jew ħabiba? Hi, ħabibti 
tat-tfulija jew il-President ta’ Malta?

Lill-kuntentizza trid tistedinha, tgħidli. U ħarsitha ma titlaqlix għajnejja. 

Tistedinha?

Meta konna żgħar taf kif konna. Jien kont xi ftit fuq ruħi, imqarqċa imma ma kontx 
naf ħażen x’inhu. Mhux b’Ġeneral bħalma kien missieri. Tiftakru inti, le? Kont kurjuża, 
fittiexa. Missieri kien dejjem iħambaqli - trid titgħallem tistenna. Stenna, stenna, 
stenna. Imma jien …

Ma nafekx bħala waħda impazjenti. La issa u lanqas qabel.

Impazjenti biss miegħi nnifsi. 

Miegħek innifsek?

Minn qaddisi kont nara fiex niddeffes u meta nidħol għal xi ħaġa nidħlilha b’ruħi u  
b’ġismi kemm jekk hija l-Azzjoni Kattolika fejn kont involuta minn età żgħira ħafna u 
kemm jekk hija l-karriera politika. Nirraġuna li la dħalt għal xi ħaġa allura nista’ nħalli 
impatt u bidla pożittiva. Imma spiss kont u għadni ninsa premessa importanti - li 
fil-ħajja ma nistgħux nibdlu kulma jidhrilna li għandu jinbidel. 

U allura l-kuntentizza tiegħek fejn issibha?

Mhix xi ħaġa li ssib. Kif għidtlek qabel, tistedinha għax iktar ma tfittixha iktar 
tiżloqlok minn idejk. Tfittixha ’l hawn u tisparixxi. Tfittixha ’l hemm u ma ssib xejn. 
L-istedina tibda billi tkun fil-paċi miegħek innifsek. Jiġifieri mhix neċessarjament 
marbuta ma’ xi attività. Pereżempju, ma nistax ngħid li jekk immur il-baħar se nkun 
kuntenta jew jekk għada nsib teżor se nkun kuntenta. Nista’ ma nkun qed nagħmel 
xejn speċjali. Nista’ nkun qiegħda kwieta, fil-wens li ttini l-familja u d-dar. Hemmhekk 
tibda l-istedina għalija, fil-wens tal-familja. Il-familja ttini s-sigurtà, ittini s-serħan il-
moħħ, ittini sens ta’ familjarità. 

Imma fil-familja mhux familjarità jkun hemm? Mhix xi ħaġa li l-familja ttik.

Il-familjarità - is-sens ta’ ħbiberija u kompliċità bejn il-membri tal-familja, il-
komunikazzjoni ħielsa u miftuħa bla sens ta’ awtoċensura, is-sens li nifhmu ’l 
xulxin mingħajr wisq kliem - mhix xi ħaġa li tfeġġ awtomatikament fil-familji. Hija 
kkultivata. Mhix xi ħaġa li tista’ tisfurzaha. Hija tip ta’ intimità.

Jien forsi kont xortija tajba. Jien ġejja minn familja konvenzjonali. Konna sitt itfal, 
ħamest ibniet u tifel, u jien kont il-kbira u meta tkun il-kbira mhux daqshekk faċli, 
għax jippretendu li kulma tagħmel irid ikun perfett biex tagħti eżempju tajjeb għal 
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ħutek iżgħar minnek. Kultant kont insibha diffiċli nara l-veduta t’ommi u ta’ missieri 
imma ma’ missieri kelli komunikazzjoni tajba ħafna. Nista’ ngħid li kienet ħafna iktar 
irfinuta minn mal-mamà, però l-mamà kienet l-arblu tal-familja. Il-mamà kienet dik 
li tmur xħin tmur id-dar se ssibha tistenniek, fil-ġranet is-sbieħ u fil-ġranet diffiċli. 
Kienet pilastru.

Dal-mudell tal-familja qed isir dejjem iktar rari però.

Hekk hu. Illum it-trend hija xi ftit differenti għax il-ħajja titlob li ż-żewġ ġenituri 
jaħdmu u allura dak it-tip ta’ ambjent bl-omm id-dar naqas ħafna. Inħoss li kont 
xortija tajba li jiena lħaqt żmien meta li jkun hemm ġenitur id-dar hija r-regola mhux 
l-eċċezzjoni jew mhux xi lussu. Dik hija d-dar li naf jien.

Jekk qed tgħid li kienet lussu allura nimmaġina li sal-lum għadek tidealizza dik id-
dar jew dik is-sitwazzjoni.

Iva. Sa ċertu punt. Imma mhux b’mod nostalġiku. L-iktar memorji bikrija ta’ 
kuntentizza kienu fid-dar fejn kelli ambjent fejn nista’ nitkellem ma’ ħuti u mal-
ġenituri, fejn stajna naqsmu u ngħidu x’qed jiġrilna barra mid-dar. Kien ukoll ambjent 
fejn tisma’ xi kelma siewja, tirċievi ftit direzzjoni meta tkun xi ftit mitlufa, bil-kliem u 
bl-għemil. Il-kuntentizza allura għalija hija wkoll il-preżenza tal-oħrajn, tal-membri 
tal-familja li tirrikorri għandha tul il-ħajja, kemm meta r-riħ fil-qala imma anke meta 
jonfoħ mill-faċċata. Il-kuntentizza tiegħi mhix dwari. Biċċa kbira mill-kuntentizza 
tiegħi hija l-oħrajn. Għalhekk ukoll tista’ tistedinha. 

Tidħaq. Nidħqu flimkien.

Meta kbirt kelli l-isfidi tiegħi. Jien mexxejt familja waħdi. Jien rabbejt lit-tifla tiegħi 
waħdi u għamilt kif stajt biex lil binti ngħaddilha l-valuri li sawruni fit-trobbija tiegħi. 

Il-valuri tal-mamà u l-papà tiegħek? 

Iva u ta’ ħuti u tal-qraba, ta’ dawk kollha li ħassejt qrib tiegħi mqar għal mument 
wieħed f’ħajti. Dawk kollha li ispirawni u ffurmawni. L-għalliema tagħna nġorruhom 
f’qalbna. 

Fil-familja kollox jiddependi mill-komunikazzjoni, mis-smigħ u mir-rakkonti. Nista’ ngħid 
li sal-lum, it-tifla, li għandha tlieta u għoxrin sena, taqsam kollox miegħi. Sodisfazzjon 
enormi għalija. Għalkemm issa hija mara li trid u kapaċi tieħu rajha f’idejha, xorta 
tfittixni għall-appoġġ. Lit-tifla ma tlifthiex. Dak jimlieni b’sens ta’ wens u sigurtà ġdida, 
din id-darba bħala ġenitur. Jiena u hi naqsmu kollox flimkien. Jekk huwa l-proposta tat-
teżi tagħha jew xi assignment jew ħaġa jew oħra ... araha ġejja tistaqsi, ma, x’taħseb? 
Imprezzabbli għalija dal-mumenti u jikkonfermawli wkoll l-idea li l-kuntentizza żżur 
anke familji li mhumiex konvenzjonali b’omm u missier.

Semmejt ir-rakkonti. L-att tar-rakkontar huwa spiss marbut mal-passat ...

Mhux biss. Nista’ nirrakkonta viżjoni tiegħi dwar xi ħaġa. Fir-rakkonti nartikolaw kemm 
mnejn ġejjin kif ukoll fejn nixtiequ mmorru. Meta l-familja u d-dar tal-familja jagħtu 
spazji ta’ rakkontar, allura kull membru tal-familja jħossu valorizzat.
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F’liema sens? Kif?

Il-papà tiegħi, għalliem bi professjoni u b’vokazzjoni, kien persuna konservattiva 
ħafna, però t-twemmin li kellu, il-fiduċja li kellu fil-kompetenzi tagħna bħala nisa, 
kienet xi ħaġa straordinarja u ħriġna ħames nisa b’opinjonijiet b’saħħithom ħafna. 
Kien iħallina ngħidu dak li għandna ngħidu mingħajr xkiel. Kien jirrispetta dak li 
kellna x’ngħidu, x’nirrakkontaw. 

U llum il-ġurnata x’għandek x’tirrakkonta? Terġa’ ttini ħarsa penetranti bħallikieku 
trid tgħidli - mela r-rakkonti qatt jispiċċaw? 

Fil-bidu għidt li l-kuntentizza mhix bilfors ġejja minn xi ħaġa li tagħmel. Dak ma 
jfissirx li ma kienx hemm stejjer sbieħ li anke issa jimlewni b’sens ta’ kuntentizza. 
Niftakar, pereżempju, kif fil-weekends ir-rutina tal-familja kienet differenti minn fost 
il-ġimgħa. Missieri kien jiġborna u jibda l-preparamenti għall-ħarġa tal-Ħadd. Konna 
nagħmlu l-homework tal-iskola u xi faċendi fid-dar u mbagħad filgħaxija konna 
ninġabru lkoll fuq is-sodda tal-mamà u l-papà biex naraw it-televixin. Ma nafx kif 
qatt ma ċediet dik is-sodda. Konna nkunu mgħaffġin fuq xulxin imma kien il-gost 
tiegħu jarana flimkien. Dal-memorji ma ninsewhom qatt.

Tieqaf. Tħares barra t-tieqa enormi bejn il-pultruni li konna qegħdin fuqhom. Qed 
tfittex fil-memorja. 

Fis-sajf dejjem konna nkunu San Pawl il-Baħar. Kellna karozza u tant konna 
ngħabbuha li qisha double-decker kienet tiġi, għax dak iż-żmien konna nġorru 
kollox magħna, ma nafx għaliex, kien moħħhom li ma jħallux affarijiet żejda ġol-
post. Missieri kien jistivana fil-karozza. Jien kont nidħol ġol-boot ma’ xi ħadd minn 
ħuti. Konna naħsbulu kmieni għax il-papà kien jemmen li hekk tibda l-ġurnata aħjar, 
jiġifieri nqumu mas-sette mattinate. Konna nitilqu minn Ħal Qormi kmieni u kif 
naqbżu Santa Venera konna nibdew inkantaw. Hu kien jibda. Konna nispiċċaw qisna 
ta’ Chitty Chitty Bang Bang.

Malli konna naslu San Pawl il-Baħar kien iniżżilna fil-banjijiet t’hemmhekk. Kien 
jinsisti li jgħallimna ngħumu minn naħa għal oħra u m’hemmx tyres u trainers. Kien 
jgħid li aħna nitwieldu nafu ngħumu jiġifieri l-unika ħaġa li jifdal imbagħad hija 
li ntejbu dak li diġà nafu. Il-mamà ma kinitx tinżel magħna għax kienu jispiċċaw 
jargumentaw għax hi kienet tibża’. Imma fis-sebgħa ta’ filgħodu min jaf kemm 
semgħu għajjat in-nies tal-inħawi. Alla jaħfirlu Dr Borg Olivier, li kellu d-dar hemm, 
naħseb li kien jisma’ pandemonju sħiħ għax hemm konna nintefgħu. Illum il-ġurnata 
nogħxew nirrakkontaw dawn l-istejjer bejnietna għax x’jifdal fina jekk ma jkollniex 
x’nirrakkontaw?








