
L-Għarusa 

 

Hekk kif ix-xagħar tal-pinzell melsilha wiċċha, Tereża għammxet għajnejha sabiex tiżgura li l-ebda 

demgħa ma taħarbilha. Id-daqqiet kontinwi tal-pinzell kejlu kull rokna taħraq ta’ wiċċha li kienet diġà 

qed timmaġina kiesaħ irħam. Idejha fittxew il-milja ta’ saqajha u ssieltu biex iħossu l-irtubija tal-

koxxtejn li kienu ser jiġu mwiegħda lil John. Bħal tabib fittxet il-ħajja f’ġisimha. Idejha bla ma riedu 

eżaminaw lil ġisimha bħal ta’ tabib tal-esperjenza mentri moħħha l-ħin kollu baqa’ jberren kif ser 

tagħmel dan mingħajr ma tintebaħ Jessie li kienet qed tiżbħilha wiċċha. F’moħħha kellha wkoll, ġejja 

u sejra, id-dehra tat-tabib itenni dejjem l-istess erba’ kelmiet. B’għajnejha magħluqin kif kienu 

kemmxet moħħha u reġgħet tenniet ix-xena tat-tabib li kull darba toqrob lejha sabiex tkun tista’ tħares 

lejn għajnejh dejjem aħjar. Għal mument kien ser jaqbżilha d-dmugħ iżda minflok ħadet nifs kbir ’il 

ġewwa donnha biex tiġbed iktar arja għal ġo sidirha u tiġbed iktar ħajja. Ix-xeni tat-tabib baqgħu 

magħha, jitturmentawha, dejjem joqorbu iktar lejha, sakemm fl-aħħar rat biss ħbub għajnejh. Iżda aktar 

kemm kienu qed joqorbu lejha għajnejn it-tabib iktar indunat li ma kienx qed jiċċajta.  

 

Libset iż-żarbun daqslikieku kien l-aħħar żarbun li kienet ser tilbes f’ħajjitha. Fil-knisja il-mixja sal-

artal dehret qisha t-telgħa tal-Golgota. Ħarsitha marret fuq il-kurċifiss il-kbir ta’ wara l-artal. Il-kantanta 

ħambqet l-‘Ave Maria’. Għalkemm il-kant kien ċelestjali, Tereża ħarset minn taħt lejn minn fejn kienet 

ħierġa dik il-vuċi solenni u seħtet lill-kantanta. F’widnejha semgħet biss stunar. Is-sabiħ instema’ ikrah. 

F’daqqa waħda għajnejha iltaqgħu ma’ bixra li sa ġurnata qabel kienet tidher anġlu. John….. John kien 

fuq l-artal. U kien qed jistennieha! Bid-daħka. Kienet ser tinfexx tibki. Kif setgħet lil dik il-persuna 

troddilha lura dan ta’ mħabbitha? Kif kellha l-kuraġġ? Iżda f’daqqa waħda minn miskin, John sar buffu. 

Dak il-buffu injorant li ma jafx ir-realtà. Kif kienet hi sa ġurnata qabel. Il-ferħan li ma jaf b’xejn. 

Għallinqas kellu konsolazzjoni waħda! Il-flus! Għalkemm dawn kienu ser jaslu biss mar-rimors!  

 

Xenglet rasha laġenba biex tgħid le iżda waqfet. Dak li kien ippjanat li jsir kellu jsir! Is-saram ma setax 

jiġi evitat. Billi tgħid il-verità ma kinetx ser tifred lilha nnifisha minn ma’ John. Ir-rabta ta’ bejniethom 

li kienet ħadmet tant għaliha ma setgħetx titkisser daqshekk malajr. Jiġri x’jiġri. L-aħjar soluzzjoni 

kienet li tagħmel dak li kellha tagħmel u tħalli lil John bi kwietu u tippremjah bil-flus ta’ li kien għamel 

magħha. Kienet ser tippostponilu wkoll id-dwejjaq tiegħu b’daqs tliet xhur. Tereża skantat hi stess kif 

saqajha kienu wassluha sal-artal. Dlonk intelqet għarkubbtejha donnha waqgħet fuqhom. Il-qagħda 

tagħha b’għajnejha ’l fuq serrħitilha kemm riġlejha kif ukoll qalbha. Għajnejha ssummaw. Ħalqha baqa’ 

ftit miftuħ u ma ċċaqlaqx. Id-dmugħ niżel ma ħaddejha iżda l-mistednin kollha tbissmu b’dik ir-

reazzjoni naturali tal-għarusa li wasslet għall-mument li tant kien ilha tixtieq.  

 

Il-knisja kienet mimlija bi qraba u ħbieb. Kollha kienu liebsa l-kuluri. Familja, ta’ fuq ix-xogħol, tal-

Università u saħansitra kontestanti oħra ta’ kuntest ta’ sbuħija li kien għadha kif ħadet sehem fih. Kull 



persuna preżenti kienet tirrapreżenta biċċa minn ħajjitha…. Anzi biċċa sabiħa minn ħajjitha. Iżda donnu 

hekk kif l-ewwel demgħa mielħa leħqitilha xuftejha l-istess mistiedna dehrulha lebsin l-iswed bi kpiepel 

suwed. Id-daqq tal-vjolin sar funebri. Reġgħet għammxet għajnejha ħalli terġa’ tiġi għar-realtà. … iċ-

ċelebrazzjonijiet għaddew bħal ħolma. Qamar il-għasel għadda bħal sentenza ta’ ħabs. Tliet xhur wara, 

Tereża, kif kien qal it-tabib, mietet. 


