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Ma kienx għad fadal ħlief borġ ġebel u skiet taqtgħu b’sikkina. Dak il-ħin qalbi 

bdiet tingħafas għax ħassejt li kont tlift parti minn ħajti, l-ewwel ħamsa u għoxrin 

sena ta’ ħajti.  

 

Dakinhar it-tifla ta’ ħija Mark, kellha għeluq sninha u għalhekk ħija u martu Fiona 

ddeċidew li jagħmlulha festin għand ommi biex ipattulha tal-ħin kollu li kienu 

jagħmlu x-xogħol. Ifhem ma lluhomx, għax bil-kumpanija farmaċewtika tal-

familja tagħna ma tantx jibqagħlek ċans f’ħajtek biex tqatta’ l-ħin ma’ wliedek 

wara ġurnata xogħol. Biex ngħid il-verità kollha, għalkemm jien kont ili tliet snin 

miżżewġa, lanqas biss qatt ma kien għaddieli nitfa ħsieb minn moħħi li xi darba 

nsir omm. Malli nisma’ tarbija tibki u twerżaq iktar minn dawk iċ-ċorma nies fil-

marċ tal-festa, mill-ewwel ikolli nieħu xi ħaġa biex intaffi l-uġigħ ta’ ras li 

taqbadni, aħseb u ara kieku kellu jkolli xi tarbija li jirnexxilha tisfrattali kuljum 

ir-raqda ta’ filgħaxija. 

 

Insomma, dakinhar għalkemm kien Ħadd f’Novembru, dak il-jum kien iktar qisu 

wild ir-rebbiegħa milli bin il-ħarifa u għaldaqstant, il-festin sar fil-ġnien tal-villa 

ta’ ommi u ta’ missieri. Biż-żiffa ħelwa għaddejja s-siġar tal-larinġ u tar-rummien 

bdew jiċċaqalqu ftit, fis-skiet. Kollox kellna ppjanat biex imur kollox sew imma 

milli jidher mhux aħna biss kellna pjan f’moħħna għax dawk ta’ kontrina kellhom 

pjan ferm iktar b’saħħtu minn tagħna. B’saħħtu u qawwi biżżejjed biex jaqlibilna 

ħajjitna ta’ taħt fuq u minflok il-post fejn trabbejt, ma jibqa’ xejn ħlief borġ ġebel 

u skiet taqtgħu b’sikkina.  

 

Marija kienet qiegħda taqsam il-kejk taċ-ċikkulata bil-panna bajda qotna min-

nofs bis-sikkina s-sewda faħma, li meta kont żgħira kienet taqbadni dehxa meta 

niġi biex immissha, għax kont nimmaġinaha lesta biex taqtagħli xi saba’ barra u 

tħallini niżvina sakemm ngħaddi d-dinja l-oħra mingħajr ħadd ma jintebaħ. Dak 

il-ħin qisni bdejt nitħassar lill-kejk, li sar-riħa tiegħu bdiet dieħla f’imnisfejna, li 



kien se jkollu jgħaddi minn taħt il-martirju ta’ dik is-sikkina biex aħna nkunu 

nistgħu nieħdu pjaċir u wara nikluh.  

 

Ħadd ma beda jilmenta li biex ninqdew aħna kien qed ibati ħaddieħor. Forsi għax 

aħna minn dejjem konna hekk u biex irnexxielna nagħmlu l-fabbrika tagħna 

daqshekk effiċjenti u b’dawk il-profitti kollha, dak kellu jkun ir-raġunament 

tagħna. Jien l-ewwel waħda qatt ma ħabbilt rasi fuq il-kumpaniji l-oħra li kont 

qed ngħarraq jew lin-nies li kont qed inkeċċi bla ħniena.   

 

B’dawk il-ħsibijiet kollha li kienu għaddejjin mill-kuruturi ta’ moħħi mxejt 

passejn fil-ġenb waħdi għax ma ridt lil ħadd li jinduna biex ma nħassarx festi. 

Però ħaddieħor xorta kellu f’moħħu li jħassar il-festi għax bħal f’leħħa ta’ berqa 

…  

BUMM! 

Tlaqna niġru b’kemm kellna saħħa ’l barra u xi ġirien ċemplu għall-għajnuna, 

għax ommi u Fiona spiċċaw milqutin mill-bomba li kienet moħbija taħt is-siġra 

tal-lumi – dik il-frotta qarsa li lilna wasslitilna l-iżjed esperjenza qarsa ta’ ħajjitna.  

Ħija Mark ma skappahiex minn taħt id-dwiefer tal-moħħ wara din il-

vendikazzjoni għax spiċċa midrub serjament.  

 

Illum il-ġurnata għaddew sitt xhur. Ninsab fejn xi darba kienet id-dar ta’ tfuliti. 

Illum mara sseperata u spiċċajt irrabbi lil Marija wara li spiċċat orfni. Lil ommi 

u lil missieri qtilthom jien bl-inkwiet wara li skoprejt li lil min kont iżżewwiġt, 

kien kompliċi mal-moħħ wara din il-vendikazzjoni.  

Hawn qiegħda quddiem dar tfuliti, però tfuliti għebet għal kollox. F’dak il-kobor 

kollu ma kien għad fadal xejn ħlief borġ ġebel u skiet taqtgħu b’sikkina. Nista’ 

ngħid li ta’ kontrina rebħu din il-gwerra għax għalkemm qegħdin maqfulin bejn 

erba’ ħitan, jien m’jien se nerġa’ nitbissem qatt.  

 

X’ħajja kiefra din! Ara sewwa jgħidu li ħadd wara ħadd tasal ta’ kulħadd għax 

tal-familja tiegħi waslet ukoll.  


