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Ftit tas-snin ilu għaddejt minn praspura li ser tibqa’ mmarkuta f’moħħi żgur u 

għalhekk iddeċidejt li ma nżummhiex għalije bess iżde naqsama ma’ ħeddieħor, 

biex fursi titgħallmu minne wkoll! 

Mele, l-isturja tagħne titleq minn hawnhekk. Daqs sitt snin ilu irċevejt ittre min-

neħe tal-awturitù tal-gvern, fejn bagħat jgħidli li ħmistux oħra ser jibagħtli l-perit 

tal-gvern sabiex jistma l-post tal-għeżież ommi u missieri li kienu ħellewne, ftit 

tas-snin ilu. Allura, skunt il-liġi tal-gvern jibagħtlek pirit biex jura li kullox huwe 

skont il-liġi u jistmulek il-post. Mite rċevejt din l-ittre, f’qalbi għedt isse kif se 

nagħmel? Ħeqq, għax liċenżje m’għandiex biex insuq u fl-ittre bagħtu jgħiduli li 

barra l-post riedu jaraw l-għalqa li kellhe ummi u din l-imbierke t’għalqa kienet 

tinsub il-wied ta’ Birżebbuġe. Ħeqq, allura fl-istess ġurnuta kelli ninżel 

Birżebbuġe. L-unika mistoqsija f’muħħi kienet ‘imme jien kif ser nagħmel biex 

ninżel Birżebbuġe f’ħames minuti?’ Erġajt qbadt l-ittre f’idi fursi qrajt ħeżin u li l-

pirit kien ser jinżel jura l-għalqa ġurnuta oħra u mhux dukinhur li jiġi jura d-dur. 

Imme, l-ittra kienet tgħid li l-pirit kien ġej fl-aħħar tliete tax-xahar u rridu mmuru 

ż-żewġ pustijiet dukinhur. Bqajt sa filgħaxije neħseb x’ser nagħmel u ngiddem 

duffrejje. Ċempelt lir-ruġel u duk kien pront u qalli ‘Ħu peċenzje Kejt, imma ma 

nistux nieħu leave bħalissa!’ Ċempelt lil ħuti bit-tuma li wieħed minnhom jgħidli li 

kien jiste’, imme bħas-sultu dejjem ifarfru u bħalme kont ħsibt qaluli ‘Ħu peċenzje 

u mmur ent, eħne ma nistgħux nieħdu leave biex noqgħodu nwassluk u nfuttu l-

over-time! Mhux ent sibtha l-ittre, mele isse mur ent e!” “Wara l-grazzi, x’affarijiet 

dawn ukoll!” għidt f’qalbi.  



Mort inkumpli neħseb xi stajt nagħmel u kif ser niddubba left sa Birżebbuġe u lura 

d-dur. Hekk kif intafajt biex nistrieħ siegħe nisme’ l-qenpiene tal-bieb. “Isse min 

inqala’” għedt kullni nervi. Mite mort nitawwal minn wara l-pirsjuna nsib lill-mara 

ta’ ħija u fteħtile. Hekk kif ftħet il-bieb l-ewwel frużi li ħarġet minn ħalqi kienet: 

“x’naqsek issa?” għax dejjem ġejje u sejre mid-dur għax dejjem ikun jinqusha xi 

ħuġa, u minflok tmur tixtri tiġi d-dur; daqqa għal xi bulla, daqqa għal xi naqra 

ħelib u daqqa biex ninxrilha l-ħwejjeġ. “Ġejt għal naqra nanniegħje għal mal-

aljutta,” qaltli qisni tal-ħenut. Duk il-ħin f’moħħi ma nufx kif ġitni l-idea li 

nistaqsijhe biex twassalni hi, warakullox dejjem ġejje u sejre mid-dur għal kull 

ħuġa ta’ xejn, ħeqq isse għandi bżonn pjeċir jien! “Mhux għal xi ħuġa tu, imme fl-

aħħar tliete tax-xhur jimpurta jekk twassalni sa Birżebbuġe kemm immur l-għalqa 

t’ummi, ħames minuti kullox,” staqsejthe kullni ħlewwe. “Le ma nistgħux” qaltli 

fil-qasir. “Tagħtini ftit nanniegħje, għax għandi l-burma fuq in-nur u rrid mmur 

inkumpli!” B’ton ta’ rubja għedtilhe li ma kelliex u għalaqtilhe l-bieb f’wiċċhe. 

Mele tajjeb jien naqdiha f’kullox u hi tfarfar.  

L-aħħar tliete tax-xahar wasal u jien kont għadni mingħajr left! L-uniku ħuġa li 

kelli kien li nagħmel ftit wiċċi mal-pirit. L-għareq kien ġu bide jxoqq għalije u kien 

għodu kmieni filgħodu jiġifieri kien għad fadal xi disa’ sigħjot oħra. F’moħħi bdew 

ġejjin kull tip ta’ ħsibijiet bħal kif ser nagħmel biex ninżel Birżebbuġe u jekk il-

pirit kienx ser jaċċetta biex ninżel miegħu. Insumma, għedt ġewwe qalbi, issa 

skont id-daqqa niżfnu.  

Suru s-siegħa u bdejt nipprepura minħebbe li fis-sagħtejn u nofs kelli l-

appuntament. Mort nistenne fejn il-gabbuna faċċuta tal-venda tal-linja tar-reħel. 

F’idi kelli l-fajl bil-karti; bil-pjanti tad-dur u tal-għalqa. Minħebbe li kont ilbist 

żarbun bit-takkuna poġġejt fuq wieħed mill-banikijiet li hemm biswijt il-gabbuna. 

F’daqqa waħda kif kont għaljenuta fil-ħsibijiet nura vann tat-tip Rav 4, niżżel il-



ħgieġa u qalli “Goodafternoon il-Perit?!” Kif smajt hekk jien qomt u għidtlu “il-

perit?” Ir-raġel ta’ ġol karozza għamilli sinjul ta’ iva b’rusu. Duk il-ħin il-kliem ma 

nufx kif ħareġ minn ħalqi u għidtlu pruvajt bil-Malti pulit “Għandi daqsxejn ta’ 

problema għax jien ma nsuqx allura għandi bżonn min iwassalni.” Duk ta’ ġol- 

karuzza qalli “Le ħi mhux problema, irkeb.” Jien fteħt il-biebe u rkebt. F’qalbi l-

ewwel ħuġa li għidt kif ħarist lejh kien “kemm hu faqa’ dul pirit! Bil-fliflop u x-

shorts.”  Hekk kif ġejt f’tiegħi ninduna li t-triq li kunna għaddejjin minnhe ma 

kinitx dik li tugħti għal Birżebbuġe. Duk il-ħin inħsadt u għidtlu “isme’ ħije naħseb 

għandek l-indirezz ħeżin tu!”  Duk ħures ħarsa lejje u qalli “le ta Sinjura Perit, 

hawnhekk qiegħda d-dar tiegħi.” “Żomm weħde” wiġibtu lura “jiene m’iniex il-

pirit, mele mhux inti l-pirit?” Duk wiġibni lura kullu mistħije “Le ta jien ħsibtek 

inti l-perit, rajtek liebsa pulit u bil-fajl f’idejk u assumejt li inti l-perit!” Duk il-ħin 

ridt l-art tinfetaħ u tiblagħni, imme ta’ ruġel li hu wassalni lure fejn il-gabbuna. Kif 

kont nieżle minn ġol vann skużujt ruħi miegħu. Inżilt u erġajt puġġejt bilqiegħde 

fuq l-istess bank. Wara ftit nura lil duk ir-ruġel ġej ħdejje. Lanqas leħeq wasal fejn 

il-bank li kont bilqiegħde li ma narux karuzza lussuża tieqaf quddiemne, niżlet il-

ħġieġe u qaltilne “minn min ser nibda l-ewwel?” Jien kont prunta u għidtilha “ibde 

minnu,” minħebbe li kien għad għandi l-poblema tat-trasport. Hekk kif għaddiet 

kwarta nura lill-pirit u kullni mistħije tlabtha twassalni u aċċetut u mhux talli hekk 

talli miskine wasslitni sa wara l-bieb tad-dur. 

Insumma, n-nufstanhur ta’ waranufsinhur għadde wkoll biċ-ċajt iċ-ċajt u xi 

praspure ma tonqosx! Kull mite niftakar jaqbadni d-deħk imme duk il-ħin redt l-art 

tiblagħni meta niftakar li rkebt ma’ ruġel. 

 

 

 


