PUPI
Qalb Sandra qabżet fi xħin rat ’il-pupa għall-ewwel darba. Malli rat ’il-pupa lġdida tant ferħet li għajnejha raw biss dik il-pupa l-ġdida – xagħarha nokkli, libsa
sabiħa. Ma kellhiex difett wieħed. U iktar mill-pupa l-antika…. Kienet tkanta.
Għamlet tlett ijiem kull darba ddoqq il-pupa u l-għanja tagħha kienet tidwi
f’widnejn it-tifla ċkejkna tant li meta torqod, Sylvia, kienet tara x-xufftejn ħelwin
tat-tifla jgħannu l-aħħar għanja li setgħet tisma’ t-tifla biss, u jirrepetu l-għanja
tal-pupa.
Iżda għal Sylvia l-ħajja ma kinetx daqshekk sabiħa. Ġorġ kien telaqha wara li
wrieha l-mara li ġegħlitu jabbanduna lilha u lil bintu. Ma setgħetx tinsa għajnejh
bid-daħqa, qisu qed jagħmel xi bravura, għax jitlaq ma’ mara oħra. Ma kinetx taf
x’kien l-ikbar pjaċir tiegħu - hux li jibda ħajtu ma’ mara ġdida jew li jħalli lil
martu u lil bintu warajh – dejjem jistennewh, minkejja li ma kien hemm l-ebda
tama li jerġa’ lura.
L-imħabba li Sylvia kellha lejn Ġorġ kienet wasslet għal imrar kbir. Kienet
imħabba kbira li wasslet għal imrar kbir. Kuljum Sylvia kienet tibki bikja fuq ittarbija u xxejjer b’idejha fil-vojt mudlam, tistenna li xi darba idha taħbat ma’ sider
żewġha. Iżda l-vojt kien verament vojt. Ix-xewqa kbira li hi kellha li xi darba
żewġha jerġa’ lura ma wasslitx biex żewġha xi darba jimmaterjalizza. Iż-żmien
għadda iżda bikja wara l-oħra qatt ħadd ma ġie minn wara daharha jħaddanha
miegħu u jgħidilha li kollox kien għadda u li ħajjitha kienet ser terġa’ tibda millġdid. Fost il-biki u lfiq imħabbitha lejn it-tifla kibret u laħqet imħabba li tagħmel
tajjeb mhux biss għall-imħabba tal-omm iżda anke tal-missier. Kienet tħobb lil
Sandra b’saħħitha kollha u kuljum imħabbitha lejha kienet tibqa’ tikber.
Min-naħa tagħha Sandra kienet taf biss ’l ommha. Kienet tifla ċajtiera u tħobb
ħafna ’l-pupi ... tħobbhom b’imħabba tal-ġenn. Kienet dħulija anke mal-irġiel li
kienu jżuru lil Sylvia kultant żmien. Mario kien iħobbha ħafna u dejjem kien
iġibilha l-ħelu meta jiġi għandhom. Lil Robert kienet tħobb taqbadlu ma’ xagħru
u mar-rogħqa daqna zgħira ta’ fuq geddumu. Iżda l-iktar wieħed li kienet tħobb
kien Albert – għax hu wkoll xtralha pupa. Il-kamra tat-tifla dlonk imtliet pupi.
Pupi ma’ kullimkien. L-omm kienet tinnota spiss il-ġibda kbira li Sandra kellha
lejn il-pupi. Iżda kienet tinnota li l-fissazzjoni tagħha kienet tkun ikbar lejn waħda
minnhom. Din il-pupa kienet tagħmlilha xagħarha kuljum, taħsilha u tibdlilha
ħwejjiġha.
-----

L-omm dlonk bdiet tinduna li t-tifla tagħha kienet bħalha. Kienet taf tħobb ….
tħobb b’imħabba liema bħalha. Lejla minnhom Sylvia rat lil Sandra tkanta lgħanja tal-pupa favorita tagħha, tomxtilha xagħarha u tiżfen magħha. Damet
tinnotaha minn wara l-bieb ... imbagħad, ġietha enerġija kbira, daħlet tiġri ġolkamra, qabdet il-pupa minn idejn it-tifla b’id waħda, u bl-oħra spallet it-tifla u
għafset subgħajha ’il ġewwa filwaqt li b’ħarsa dritta ġo għajnejn it-tifla għajtet
‘Dik inti tħobbha!’ It-tifla bdiet tibki u Sylvia xenglitha sakemm ammettiet li lillpupa kienet tħobbha. It-tifla mtliet dmugħ u wiċċha ħmar. Kellha tirrepeti li tħobb
’il-pupa darba wara l-oħra u l-għajta t’ommha kibret darba wara l-oħra ġġiegħla
tammetti li tħobb ’il-pupa. L-għajta t’ommha kienet tal-waħx. Tal-biża’.
Daħlitilha ġo widnejha u kissritilha l-melodiji tal-pupi kollha tagħha. Iżda
mbagħad, f’daqqa waħda, id l-omm li kienet ħakmet sewwa lill-pupa, sabbtitha
mal-art u faqgħetha. Id waħda tal-pupa spiċċat f’rokna tal-kamra, rasha daret
kontra u saqajha tgħawġu. It-tifla bdiet twerżaq u tibki iżda ommha bdiet twerżaq
iktar minnha ‘Jekk tħobbha hekk għandek tagħmlilha! Kissirha!’ Wara li tenniet
dawn il-kliem għal bosta drabi l-omm kkalmat u qaltilha ‘Jiena rridek titgħallem
teqred dak li tħobb… għax inħobbok….. fhimt?... għax inħobbok…. Għax
irridlek il-ġid…..’
L-għada, it-tifla rat lill-pupa tinġabar minn trakk kbir. Donnhom lanqas ilħaddiema li ġabruha ma riedu jarmuha għal kollox. Ħallewha b’saqajha mdendla
’l barra u t-tifla ratha titbiegħed fost id-duħħan iswed tat-trakk. Malli marret ġolkamra Sandra ħarset lejn il-pupi kollha l-oħra li kellha. Waħda minnhom kienet
nieqsa. Dik li l-aktar kienet tħobb. Imteddet f’nofshom mitlufa. Għaddiet lejl
tikbiha iżda fl-istess ħin fehmet x’qaltilha ommha, għax ommha kienet dejjem
tgħallimha. Wara dak il-lejl sebaħ jum ġdid. Għajnejha ħarsu mill-ġdid lejn ilpupi fuq is-sodda. Sandra għażlet pupa oħra u ppruvat tinsa ’l-ewwel waħda. Fi
ftit żmien it-tifla reġgħet bdiet tħobb ħafna lill-pupa l-ġdida. Kienet taħbi
mħabbitha lejn il-pupa minn ommha iżda malli ommha nnutat illi mħabbitha
kienet kibret wisq, reġgħet kissritilha l-pupa u t-tifla kellha terġa’ tibki u wara
terġa’ tħobb pupa ġdida.
Waħda wara l-oħra l-pupi bdew kollha jitkissru, il-biki tat-tifla iżda ma baqax listess. Il-biki beda dejjem jonqos. Kienet taf li kull pupa li tħobb ser tinkiser.
Anzi, ġieli wriet lil ommha li taparsi qed tħobb pupa meta kienet tħobb oħra.
Hekk, indunat, li ommha ma tkissrilhiex il-pupa li tħobb iżda pupa oħra. Fl-aħħar,
meta kibret ferm iktar, bdiet tkisser il-pupi hi stess u tmur turihom lil ommha.

Hekk biss setgħet tara tbissima fuq wiċċ ommha li dejjem baqgħet tiftakar
f’missierha u tistennieh ġej lura.
************************
Għaddew il-jiem, ix-xhur u s-snin. It-tifla ftakret pupi fuq pupi, iżda minn tifla
saret tfajla u wara xebba. Ma kinetx xi xebba sabiħa u qatt ma serqet qalb ħadd
mal-ewwel daqqa t’għajn. Iżda ħarsitha vojta u fissa xorta waħda laqtet lil Alfred
li kien imur jiġri magħha. Kienet rasha iebsa u taf xi trid. Id-determinazzjoni
tagħha wasslitha sabiex rebħet tliet darbiet medalji fuq livell nazzjonali. Ġurnata
wara l-oħra beda jmur jiġri fil-ħin meta kienet tkun tiġri hi u bil-mod il-mod bdew
jiftehmu.
Sandra kienet differenti. Xejn ma kien jeċitaha żżejjed. Xejn ma kien idejjaqha
żżejjed. Xejn ma kien iferraħha żżejjed. Kienet dejjem waħedha tiġri mat-trekk.
Iżda dan iktar ġiegħel lil Alfred jipprova jidħol fid-dinja tagħha. Pass wara l-ieħor
ġigħelha tħobbu. Kuljum kien iħares lejh innifsu bħala rebbieħ. Lil Sandra kien
ġigħelha tridu. Kienet saret ma tgħaddix mingħajru. Marru jgħixu flimkien.
Sandra, minn tfajla solitarja, dejjem waħedha, ma tkellem lil ħadd, kienet saret
bniedma li tgħix għalih u għalih biss. Kien ilhom ħames xhur jgħixu flimkien.
Kien draha u hi kienet drat lilu. Filgħodu ried ikellimha biex ikun jista’ jgħaddi
l-ġurnata sal-aħħar. Ħadd ma kien jgħir għalih iżda hu kien iħossu prinċep.
Sylvia rari kienet iżżurhom u kull meta żarithom kliemha qatt ma għoġbu. Jum
wieħed Sandra dehret f’burdata mhix tas-soltu. Dehret iktar ferħana u iktar kellha
moħħ il-logħob. Alfred kien għajjien u ftit li xejn kellu aptit l-imbuttar tagħha.
Hekk kif imtedd fuq is-sodda, Sandra qabżet fuqu bit-tbissima u riditu bilfors
iduq l-għasel tajjeb li kienet xtrat. Ma setax ma jikkuntentahiex. Għalaq għajnejh
u ħalliha toqgħod tferragħlu l-għasel kważi jaħraq ġo ħalqu u fuq geddumu.
Donnu kien veru li dak l-għasel ma kienx xi għasel milli ġieli kien daq. Donnu
beda jraqqdu u jħawdu. L-għada Sandra qamet bħas-soltu wara lejl ta’ taqbid ma’
Alfred li iktar ma jmur iktar beda jitlef saħħtu. Iċ-ċajta donnha kienet għogbitu
iżda kienet biss Sandra li kienet taf fejn dik iċ-ċajta kienet ser twassal. Alfred kien
ħdejha bħas-soltu iżda rasu kienet milwija lura. Sandra ġibdet il-liżar li nfired
ħelu ħelu minn bejn subgħajh iggranfati u ebsin. Ġismu kien mgħawweġ u bla
sura. Ħalqu kien nofsu miftuħ.
Sandra qamet tiġri bla ma tat kas iżżejjed. Qabdet it-telefown u ħarġet l-wajer
minn taħt Alfred. Ċemplet telefown li kien miktub fuq karta mill-ġurnata ta’ qabel
u li Alfred kien staqsieha xi tliet darbiet ta’ min kien il-lejl ta’ qabel. Għamlet it-

tmien numri u qabdet lit-tabib. Bil-kalma spjegatlu kif kien Alfred u li kien għadu
ma qamx. Wara marret ġol-kcina titma’ ’l-qtates u tieħu l-kolazzjon. Malli
ċempel il-bieb marret tiftħu u ħalliet lit-tabib jidħol waħdu fil-kamra tas-sodda.
It-tabib ħareġ lura għal ġol-kċina abjad karti. Beda jtemtem u ma kienx jaf x’se
jaqbad jgħidilha. Ilaqlaq, qalilha li kien diġa’ ċemplilhom biex jiġu għalih u
b’għajnejh iktar kemm jgħaddi l-ħin iktar mifxula qalilha li kien ser ikollu
jagħmel rapport. Kien tabib ħabib ta’ Alfred u tagħha u qatt ma kienet ratu f’dak
l-istat. Forsi kien qed jitħassar lil Alfred?
Sandra qagħdet bilqiegħda mill-ġdid fuq il-mejda tal-kċina. Alfred kien sar ilpupu tagħha. Kien tagħha. Kienet saret tħobbu b’imħabba tal-ġenn. Ma setax
jibqa’ jirbaħha bil-mod kif kien. Kellu jitkisser. Kellu jitlaq. Sandra ma setgħetx
titbissem bħalma kienet titbissem meta kienet tara l-pupi sejrin fuq it-trakk il-goff
tad-duħħan. Kienet qed tħoss nifisha tqil. Fis-skiet kienet qed taħseb fejn kien
qiegħed Alfred dak il-ħin. Imkien u kullimkien. Imma kien fejn kien, ma setax
iġigħelha tħobbu daqshekk. Kellha bżonn twaqqaflu mħabbtu u twaqqaf
imħabbitha stess.
Imxiet lura lejn il-kamra tas-sodda, serrħet mal-bieb ħalli tara mill-ġdid il-ġisem
mgħawweġ ta’ Alfred. Kien qisu pupu – ma jiċċaqlaqx. Il-qanpiena tal-bieb
ħasditha. Minn warajha ġie t-tabib u ħatafha min-naħa ta’ fuq ta’ driegħha donnu
biex ma jħallihiex tiċċaqlaq. F’daqqa waħda daħlu ġol-kamra xi tliet pulizija u
żewġt irġiel li bdew igergru kif damu ma qalulhom daqshekk li kien hemm
wieħed mejjet.
Wara xi sagħtejn, Sandra tħalliet terġa’ tittawwal fil-kamra tas-sodda. Rat liżżewġt irġiel ta’ qabel jiġġieldu mal-pupu biex jiddrittawlu jdejh u mentri t-tabib
beda jiġbidha ’l barra, Sandra żammet sod mal-koxxa tal-bieb ħalli tara lil Alfred.
Fl-aħħar it-tabib irnexxielu jiġbidha ’l barra. Ħarstu dehret mifxula mill-ġdid,
ixengel rasu donnu ma jridx jemmen dak li kien qed jara b’għajnejh u fl-istess ħin
donnu jħares lejha daqslilkieku kienet xi bixra tal-biża’. Ġie pulizija u ġigħelha
tidħol mill-ġdid fil-kċina.
It-tabib qal li kien jippreferi ma jitkellimx dak il-ħin għax kien wisq mifxul. Kien
jaf sewwa lil Alfred. Qallu biex ma jħallihiex waħedha għalkemm ma kinetx ser
tiċċaqlaq. Sandra ħarset lejhom it-tnejn tipprova tifhem għalxiex qed jitkellmu
hekk. F’daqqa waħda qamet minn postha għax semgħet lil xi ħadd għaddej filkuritur. Laħqithom biss jagħlqu karozza kbira sewda u fiha kien hemm Alfred.
Malli sabbat il-bieba tal-karozza, ir-raġel li kien ġie għal Alfred, dar f’daqqa lejha

u b’ħarsa sorpriża taptpilha fuq spallejha : ‘Issa naf fejn nafek sabiħa! Ma tantx
daħqitlek il-ħajja! Jien nafek tifla żgħira….. kont naħdem mal-gvern….’ Ir-raġel
donnu baxxa leħnu, qisu ser jgħidilha xi sigriet, u kompla minn taħt l-ilsien
‘niftakrek tibki meta ommok ramietlek pupa….. ma stajtx tieqaf tibki u
poġġejnihielek imdendla b’saqajha ’l barra ħalli taraha sejra….. ehh!.... imma issa
qed nagħrfek…. Minn għajnejk…… għadhom l-istess kif dejjem kienu…
kannella ċari, ċassi u kbar… niftakrek minn imnieħrek mimli nemex…
niftakrek…. niftakrek…. Niftakar anke l-ewwel pupa tiegħek. Iżda issa kbirna…
m’għadniex nibku hux hekk?’ L-għajnejn tar-raġel illum imdaħħal fiż-żmien
ukoll fakkruha f’dak ir-raġel li daħqilha l-aħħar daħqa meta ommha kissritilha lewwel pupa. Iż-żmien kien bidlu bis-sħiħ iżda donnu kien kiber magħha u baqa’
dejjem jeħdilha ħsieb dak li tkisser u jħalliha tħares lejh hu u jitlaq lil hemm bih.
Bħalma kienet tbiddlet hi, kienu tbiddlu l-pupi tagħha u kien tbiddel Anton…..
dak li kien jieħu ħsieb il-pupi mkissra tagħha. Ħaġa waħda ma tbiddlitx…. Lgħanja li biha l-pupa tagħha telqet għal għonq it-triq. Ftit li xejn kien jimpurtaha
fejn kienet ser tispiċċa l-pupa li tħobb iżda xofftejha baqgħu jgħannu l-għanja fisskiet sakemm il-karozza għebet fil-bogħod bid-duħħan iswed sakemm ma
baqgħetx tidher.
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