
Reġina 

 

Leo kien għadda minn trawma twila fi tfulitu li xi kultant kien jitkellem dwarha xi kultant kien jippreferi 
jinsiha ftit għal ġid tiegħu nnifsu kif ukoll tal-oħrajn. Ta’ tfajjel ċkejken ta’ sebgħa snin għamel matul 
sentejn ġo sodda jissielet sabiex ikun jista’ jerġa’ jmidd pass wieħed wara inċident ta’ karozza fejn kienu 
mietu ommu u missieru. L-iħirsa ta’ dawn it-tnejn kienu kibru miegħu u kiber taħt id-dell ta’ nanntu Marija. 
Iżda għalkemm it-trawma kienet kbira, illum seta’ jgħid li minnha kien ħareġ il-fjur.  

Issa li kien lesta kors twil universitarju u daħal jaħdem ma’ kumpanija tal-assikurazzjoni b’paga tajba 
seta’ jħares  ’il quddiem lejn ħajja ġdida u proġetti ġodda. Kien ilu sitt xhur jaħdem mal-kumpanija u 
dalgħodu kellu jitla’ jiddepożita xi ċekkijiet il-bank. Kien jaf li dan kien ser itellfu ħafna ħin u kien jaf ukoll 
illi ta’ fuqu ftit li xejn kien ser jaċċetta li x-xogħol proprju tiegħu ma daħalx fil-ħin għax kellu jiddepożita 
l-flus il-bank. Irranġa l-ingravata u libes il-ġlekk għalkemm din biss ukoll kienet kundanna bis-sħana 
kbira li kien hemm barra.  

Adreanna, ir-receptionist, ippreparatlu dik it-tbissima kbira u sabiħa għal meta jgħaddi minn ħdejha 
bħas-soltu iżda hu ma dehrlux li kien iż-żmien li jistaqsiha biex toħroġ miegħu. Il-bank kien hemm serbut 
twil ta’ nies. Kellu jistenna fil-kju u quddiem għajnejh beda jara biss l-arloġġ idur bil-mod. Kienet diġa’ 
għaddiet nofs siegħa x’ħin mess lilu. F’moħħu kien qed jhewden fuq il-mod kif kien ser jippreżenta x-
xogħol tiegħu fuq il-kompjuter. Dak il-ħin kemm xtaq li kellu kompjuter! 

Iżda minkejja l-ansjetà li kellu sabiex jeħles u jitlaq ’il barra, f’daqqa waħda, malli ħareġ il-flus mill-basket 
u poġġihom fuq il-bank, mill-aljenazzjoni kbira li kellu, waqaf ħesrem. Għajnejh iltaqgħu mal-isbaħ par 
għajnejn li qatt kien ra. Anzi, qatt ma kien jaf li xi par għajnejn qatt kellhom dak l-effett fuqu. Filli moħħu 
kien qed jhewden fuq ix-xogħol li ħalla warajh, filli donnha laqtitu sajjetta li ħallietlu moħħ biss għal dak 
li kien qed jara quddiemu. 

Għajnejh iltaqgħu mal-għajnejn tal-kaxxiera u ż-żewġ pari mxew flimkien. Kienet tfajla b’ġilda samra 
bellusija u b’għajnejn kannella ċari iktar mill-ġilda ta’ wiċċha. Ix-xagħar t’għajnejha kien twil u iswed u 
geddumha żgħir. Xagħarha kien nokkli, kannella fl-aħmar u xofftejha kienu żgħar u mimlija. Għajnejh 
ma setgħux jinqalgħu minn fuqha u għal mumenti ta’ silenzju li dehru twal, donnhom ħadmu waħedhom 
biex jagħrblu sewwa dak li kienu qed jaraw. 

‘Depożitu?’ staqsietu. Dak il-ħin induna li ma setax ma jitkellimx. Waqt li daħħlitlu l-informazzjoni fil-
kompjuter Leo ħass nifsu jitqal, qalbu tħabbat qisha mifxula, għajnejh jippruvaw jaħbu l-mod ħelu li bih 
kienu qed iħarsu lejn it-tfajla, ħaddejh jiħmaru, idejh jirtogħdu. Kien diġà qed jhewden x’seta’ kien ġara. 
Forsi kien l-ambjent? Id-dawl? Qatt ma kien ġralu hekk qabel. Iżda għalkemm moħħu kien qed jipprova 
jsib elf raġuni plawżibbli għal xiex kien qed iħossu hekk, għajnejh bdew jimirħu ‘l fuq u ‘l isfel lejn ix-
xbieha ta’ quddiemu u wiċċu xegħel bil-mistħija. Spallejn it-tfajla kienu żgħar u qaddha iżgħar. 
Subgħajha twal u puliti. F’daqqa waħda ħares lejn isimha miktub fuq sidirha : Reġina. Dak kien li kien 
jonqos biex din it-tfajla li kien ra l-ewwel darba f’ħajtu ssir it-tfajla tal-ħolm tiegħu – Reġina – x’isem 
sabiħ! 

F’ħin minnhom induna li għajnejh kienu reġgħu ltaqgħu ma’ tagħha u li ġiet fuq fommha tbissima mhix 
bħall-oħrajn. Il-mistħija għelbitu u reġa’ ħass wiċċu jiħmar u sħana kbira ħierġa minnu. Imbagħad induna 
li kienet qed tistaqsieh l-isem eżatt tal-kumpanija. Induna li kienet staqsietu diġà xi darbtejn oħra bla ma 
ntebaħ. 

Kien hemm xi kumplikazzjonijiet. Reġina għajtet lil Jeremy u dan dlonk ġie biex jgħinha. Kellu jiġi wkoll 
Leslie u Paul. Imbagħad ġiet Elisa. Kollha daru magħha biex jgħinuha għaliex għalkemm kien sempliċi 
depożitu kien hemm xi problemi biex tidħol l-informazzjoni. Lil Leo deherlu li mhux biss isimha kien 
Reġina iżda kulħadd kien jittrattaha ta’ reġina. Għajtet lil sħabha u kollha ġew mal-ewwel sejħa. Wara 
għadda Antoine u staqsieha għandhiex bżonn xi ħaġa. Donnhom dawk kollha li kienu jaħdmu magħha 
kienu qegħdin hemm biex jaqduha. Min-naħa tagħha hi tablet l-għajnuna tagħhom b’kunfidenza liema 
bħalha. Kienet verament reġina. Id-dinja dehret li qed iddur magħha u kull skrivan ieħor deher li qiegħed 
hemm biex jaqdi lilha. F’leħinha kienet tinstema’ ċerta awtorità. 



Reġina kienet qed tiddepożita l-aħħar ċekk. Dak il-ħin Leo xtaq li kellu iktar ħin quddiemha. Ħares 
warajh u ftakar fil-kju ta’ nies li kien hemm warajh u reġa’ ħmar jaħseb biss kemm kien egoist. 

Fl-aħħar wasal it-tmiem u ħareġ ’il barra ħa jmur lura x-xogħol. Dakinhar għadda l-kumplament tal-
ġurnata taparsi jgerger ma’ sieħbu tal-uffiċċju li dam wisq il-bank. Iktar kemm isemmi l-kelma bank iktar 
qalbu kienet taqbeż u tiftakar f’Reġina. Iżda għal xi raġuni stramba ma riedx jgħid lil Claude li ra tfajla 
ħelwa li għoġbitu. Malli Claude semmielu lil Marie - donnu dak l-isem ma fisser xejn iktar għalih. 

Marie kienet tfajla li kien ħareġ darbtejn magħha. Fil-ġimgħat ta’ wara reġa’ ħareġ ma’ Marie xi darbtejn 
oħra iżda kellu jgħidilha li ma xtaqx ikompli. Adreana wkoll kienet baqgħet turih biċ-ċar li kien jogħġobha. 
Kien iltaqa’ ma’ Stephania u Claude ma setax jifhem kif ma ħariġx magħha. Dak kollu li kien qed jagħmel 
kien qed jagħmlu biss għal raġuni waħda – kien jisimha Reġina. 

Kull meta kien ikun hemm bżonn isiru xi depożiti kien jgħir jekk imur Claude. Kien jistaqsi lilu nnifsu kif 
Claude qatt ma nnota lil Reġina. Kif seta’ Claude ma jarax sbuħija ta’ tfajla bħal dik? 

Id-destin kien ikrah fuqu. L-ewwel tliet darbiet li kellhom isiru depożiti wara l-esperjenza ta’ Reġina, ta’ 
fuqu bagħat dejjem lil Claude. Imbagħad ġieh ħsieb. Kellu jiddepożita xi ħaġa personali u reġa’ mar il-
bank. Hemmhekk reġa’ ra lil Reġina li ma qdietux hi. Kienu diġa’ għaddew xahrejn u l-memorja tagħha 
tant kienet friska ġewwa moħħu li nduna kemm kien jiftakarha sew.  

Għaddew mhux biss ġimgħat iżda xhur. Il-bżonn li jkellem lil Reġina kien qed jikber ġewwa fih. Dik it-
tfajla li kien jisimha Reġina, kellha s-sbuħija u kienet tgħix fid-dinja ta’ reġina. Ma setax ikompli ħajtu 
qabel ma jkellem lilha. Imqar jekk jaqta’ qalbu darba għal dejjem minnha. 

Ir-risposta ġiet sena wara. Ħabib tiegħu li kien miegħu l-iskola, Alan, ġie jaħdem b’dik il-fergħa tal-bank. 
B’mistħija kbira u b’nofs daħqa staqsieh dwar Reġina. Alan tbissem u qallu li kien ser jistaqsiha. 

Għaddew jumejn u fl-aħħar ċempel it-telefown. Alan qallu li Reġina kienet għarusa. Dan ħassbu mhux 
ħażin. 

Ma damx ma nzerta kellu jmur il-bank u għal darb’oħra Reġina kellha taqdi lil Leo. Il-ħarsa f’għajnejha 
kienet inbidlet. Dik f’għajnejh ukoll. Iżda l-ħarsa tagħha iktar milli kienet il-ħarsa ta’ mara li ħadet pjaċir 
tirrifjuta raġel kienet waħda miksura li qed taħbi dieqa kbira. 

Iż-żmien dejjem għaddej. Kienu għaddew sentejn minn mindu kien iltaqa’ ma’ Reġina għall-ewwel 
darba. Moħħu kien baqa’ dejjem jhewden fuqha. Kien jaf li kull tfajla li kien ħareġ magħha kien għamel 
hekk biex jinsa lil Reġina u kull tfajla li kien ħareġ magħha kienet tixbah lil Reġina. Xi ħaġa ġewwa fih 
baqgħet tgħidlu li Reġina riditu iżda ma kinitx qed tgħidlu l-verità. Kemm-il darba pprova jimmaġina lil 
dan ir-raġel li kien ħadlu lil Reġina iżda ma setax. 

Fl-aħħar iddeċieda li jerġa’ jkellem lil Alan. Qallu biex jerġa’ jistaqsi lil Reġina dwaru ħalli jaqta’ jiesu 
darba għal dejjem. Qallu li għalih kienet tfajla differenti mill-oħrajn kollha u kull ma kien xtaq li jitaqa’ 
darba waħda magħha biss ’il bogħod mill-bank. Fetaħ qalbu miegħu u qallu li kull ma kien jaħseb kien 
dwarha biss. Għal Leo din il-konversazzjoni kienet tqila wisq. Ma setax aktar jinħeba wara ċ-ċajt jew 
wara l-irġulija. Kien żarmat totalment minn kull ħajt ta’ protezzjoni fejn tidħol Reġina. Kien diġà qed iħoss 
it-toqol tad-dnub li qed jipprova jieħu mara ta’ ħaddieħor. L-iljieli bdew jimtlew dejjem iktar b’intensità. 
Ma setax jemmen li xtaq tfajla daqshekk minkejja li ħareġ ma tant tfajliet. F’moħħu kellu tfajla waħda 
biss ... kien jisimha Reġina. 

Bit-thewdin dejjem jikber ġewwa moħħu Leo fl-aħħar ħassu qed jerġa’ jirbaħ. Reġa’ ċempel it-telefown. 
Alan spjegalu diskursata twila li kellu ma’ Reġina. Fl-aħħar Reġina kienet aċċettat li tiltaqa’ miegħu. 

Leo ħassu ħa jtir. Minn ġewwa qalbu għaddiet xmara ta’ tama ġdida. Sagħtejn wara ċemplet Reġina. 
Instemgħet ħosbiena u staqsietu għal darba tnejn tlieta kienx ċert li ried jiltaqa’ magħha. Bħal tifel żgħir 
spjegalha li minn l-ewwel darba li raha ma waqafx jaħseb fuqha u li għalkemm Alan kien qallu li kienet 
ta’ ħaddieħor xorta moħħu baqa’ jhewden fuqha. 



Imbagħad Reġina xxukkjatu. Qaltlu li lil dak li rabatha ser iġġibu magħha. Leo ħaseb li Reġina kienet 
daqshekk intelliġenti li kienet taf li jekk hu jara lir-raġel li kien magħha kien jaqta’ jiesu darba għal dejjem. 
Leo tant ma kellux triq oħra li aċċetta. 

Ftiehmu ħdejn id-dar ta’ missierha. Dak il-jum kien jum ieħor ta’ tensjoni. Ma jiftakarx kif għadda. Leo 
għamel il-fwieħa u pprova jidher sabiħ u ferħan. 

Wasal bil-karozza quddiem id-dar li ddeskrivietlu Reġina nofs siegħa qabel. Fil-ħin miftiehem ġie fuq 
raġel u staqsieh jekk kienx qed jistenna lil Reġina. Qallu li kien missierha. Leo nħasad iżda wieġbu iva. 
Missier Reġina fetaħ il-bieb tal-kewba beraħ min-naħa tat-tnejn. Qalb Leo qabżet. Ir-Reġina tiegħu 
kienet ir-Reġina ta’ kulħadd. Għalkemm ma setax jifhem sal-aħħar dak li qed jiġri qalbu qabżet bl-
eċitament. Tant kienet Reġina ta’ veru, Reġina li bagħtet l-paġġ tagħha qabilha, jistaqsieh jekk kienx hu 
u li qabel toħroġ kienu jinfetħulha ż-żewġ bibien tad-dar. Qalb Leo qabżet mill-ġdid. 

Imbagħad, b’għajnejh iffissati fuq il-bieb miftuħ beraħ – bil-mod il-mod missier Reġina ħareġ dahru lejh. 
U hemm kienet Reġina – ma’ dak li kien rabatha ….. is-siġġu tar-roti. Reġina fuq it-tron. 

 

 

 

 


