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Federico, illum xiħ sewwa, intefa’ bilqiegħda fuq pultruna u bħalma kien iħobb 

jagħmel ta’ sikwit, qabad l-album tar-ritratti u beda jqalleb. Kemm tifkiriet ġew 

quddiem għajnejh, tifkiriet u ritratti li jqanqlulu nostalġija għaż-żmien tat-tfulija u taż-

żgħożija, kemm dawk barka mis-sema, kif ukoll dawk li jisħet is-siegħa u l-mument li 

seħħew.  

 

Ħafna mill-paġni kien iqallibhom f’ħakka ta’ għajn iżda ċertu ritratti kienu jġegħluh 

jiflihom minn fuq s’isfel, sal-iċken dettall. L-iżjed ritratt għal qalbu kien dak tiegħu u 

ta’ oħtu ż-żgħira, Emma, meta kienu għandhom qishom żewġ anġli mis-sema li ġew 

biex iżejnu kull fejn jgħaddu. Emma – l-iżjed persuna onesta li qatt iltaqa’ magħha. 

Qatt ma jaf li qaltlu kelma b’oħra jew li kienet toqgħod iddur mal-lewża biex tiġbdu xi 

ftit minn widnejh, għax għalkemm kienet iżgħar minnu fl-età b’sentejn, minn moħħha 

kienet ferm ikbar minnu. Minn dejjem ta’ dejjem kien joqgħod għal dak li kienet 

tgħidlu hi, u b’ton kburi jgħid lil kulħadd li qatt ma kien jiddispjaċih.  

 

Ir-ritratt ta’ wara, fil-pront fakkru f’dik id-darba li webbes rasu u ma tax kas tal-pariri 

siewja li kienet qed tagħtih oħtu l-għażiża. Fil-fatt kien għamel l-ikbar taħwida tul 

dawn il-ħamsa u disgħin sena li kien ilu jagħmel parti minn din id-dinja. Ilu 

eżattament ħames xhur u tnax-il ġurnata magħhom. Għax ħajtu s’hawnhekk wasslitu, 

jgħodd ħajtu ġurnata b’ġurnata. F’dan ir-ritratt kien jidher se jtir bil-ferħ ... kien 

qiegħed mal-iktar persuna importanti f’ħajtu, dik li suppost kellha taqsam miegħu l-

kumplament ta’ ħajjitha.    

 

Kienu qegħdin fuq iz-zuntier tal-knisja taż-Żejtun, jixorbu x-xampanja biex 

niċċelebraw l-għaqda tagħhom permezz tas-sagrament taż-żwieġ, dik is-suppost 

għaqda bħal meta jkollok għoqda rqiqa marbuta b’saħħa liema bħalha, li ma tkun tista’ 

tħollha b’xejn. Ir-raħal kollu kien inġabar fuq iz-zuntier biex jara s-sbuħija ta’ Claudia 

bil-libsa tat-tieġ. Claudia kienet isbaħ minn ġnien mimli fjuri kkulurit u li r-riħa 

tagħhom tidhol f’imnifsejk. Kulħadd kien jidher kuntent u ferħan, daqs li kieku kien 

hemm huma fejn Claudia minflok Federico… minbarra żewġ persuni.  

 



Iva, illum il-ġurnata seta’ jinnota li f’dik il-ġurnata li suppost tkun waħda mill-iżjed 

ġranet importanti ta’ ħajjet l-għarajjes, mhux Emma biss kienet dik li kienet qed 

iċċarrat ħalqha minħabba r-ritratt, imma anki Claudia. “Imma kif qatt ma ntbaħt qabel 

li dak iż-żwieġ kien farsa mill-bidu sal-aħħar!” kien ta’ sikwit igedwed fis-solitudni ta’ 

qalbu.  

 

Fil-pront qalleb il-folja għax qalbu ma tagħtux iktar u kien imiss ir-ritratt tiegħu (meta 

kienet diġà bdiet tiela’ l-ewwel xagħra bajda) u tfajla ta’ ħmistax-il sena. Marta, bintu 

l-għażiża dik li postha bħalissa kien ħdejh iddur bih. Imma bejn missierha u ommha 

għażlet lil ommha, avolja kienet rat dawk ir-ritratti li kienu moħbija fuq wara tal-

album tar-ritratti, l-istess album li Federico meta xjieħ kien iħobb iqalleb ta’ sikwit. Ir-

ritratti ta’ Claudia ma’ raġel ieħor, fil-karozza jaraw ix-xemx nieżla mill-irdum ta’ Ħad-

Dingli u ħafna ritratti  agħar minn hekk … 

 

Dawn l-istess ritratti hemm kienu mitluqa fl-art biex issibhom Fiona, is-seftura li 

kienet iddur bis-Sur Federico. Tħassbet dwar min kienu dawk iż-żewġ persuni fuq l-

irdum ta’ Ħad-Dingli għax is-Sinjur qatt ma kien fetaħ qalbu magħha. Ħames minuti 

wara kienu jinsabu mqattgħin trietaq fil-landa taż-żibel, l-istess fejn kienet is-santa 

tal-mewt ta’ Federico.  L-aqwa issa li dik id-dar, li kienet iktar qisha palazz, kienet saret 

tagħha.  


