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'Ir-Romol f'kuntest soċjali ta' żminijietna.' 

Meta tormol ħajtek tinbidel u sakemm terġa ssib saqajk hemm ċans li tħossok eskluż 

soċjalment, hemm ċans li titlef iċ-ċirku ta’ ħbieb li jkollok. Dawn iħossuhom 

f’diffikultà kif se jġibu ruħhom miegħek issa li int spiċċajt waħdek.  Inħoss li s-soċjetà 

għandha diffikultà kbira meta tiġi biex titkellem fuq il-mewt jew fuq ir-romol.  

Filwaqt li meta nkunu qed nikbru jgħallmuna dejjem kif nakkwistaw l-affarijiet, qatt 

ma jgħallmuna li l-affarijiet nistgħu ukoll nitilfuhom. Meta tormol tisma’ kliem biss, 

kliem li ma jfisser xejn. U tibda’ tisma’ l-Litanija tas-soltu bħal, kemm kienet mara 

sew, kemm kien qalbu tajba, issa ħu ħsieb it-tfal, il-Bambin jgħinek jew iż-żmien itaffi.  

Ħbieb iż-żmien ma jtaffix, huwa x’tagħmel f’dak iż-żmien li jgħinek. Meta jkollok ħsara 

fil-karozza jkun inutli li toqgħod tħares lejn il-magna bit-tama li din tissewwa 

waħedha. Waħedha mhux se tissewwa, tista tagħmel 20 sena tħares lejha għax xorta 

ma tissewwiex. Trid l-għajnuna mingħand min jista jgħinek biex tissewwa l-karozza. 

Trid tfittex l-għajnuna. U kif tissewwa l-karozza startja u suq. Ogħqod attent u suq. 

Aktar ma ddum biex issewwi aktar ikollok ħsara. 

Trid tagħmel kuraġġ u filwaqt li tibqa’ tgħożż il-memorji tal-passat, trid tifhem li l-

passat huwa miktub. Kun kburi b’kemm imxejt imma tinsiex kemm fadallek x’timxi. 

Meta terġa’ tipprova tibni ħajja soċjali ssib minn jitkaża bik jew jiġġudikak. Oh My 

God, x’għarukaża diġà nesiha, diġà nesih. Mur għidilhom minn x’x’hiex tkun għaddej. 

Min ikun sensittiv dawn l-affarijiet ikissruh. Min bħali forsi mdorri jisma’ ċerta 

affarijiet jidra u jibda’ jistma lil kulħadd talli hu.  

Missieri kien armel u jien mit-tieni mara tiegħu, b’hekk nitkellem fuq ċertu affarijiet, 

għax esperjenzjathom. Il-familji u l-ħbieb għandhom jgħinu lir-romol, għandhom 

jagħmlulhom kuraġġ sabiex ifittxu l-għajnuna.  

Ikompi fl-aħħar paġna 

Ħasra li ġieli ssib nies viċin tiegħek li jtellfuk flok jgħinuk. Bniedem tista’ tgħinu anke 

jekk ma ttellfux. Li ma ttellifx hija wkoll għajnuna. Għall-grazzja t’Alla jien sibt l-

għajnuna mingħand ħafna nies. L-akbar għajnuna sibtha fil-ġrupp tagħna. Għalkemm 

kull mewt hija unika u aħna kollha uniċi, xorta sibt l-għajnuna. 

Meta titkellem fuq dawn il-preġudizzji ssib min jgħidlek ‘kif jista’ jkun fit-2020 

għadhom jeżistu dawn il-preġudizzji’ 

Iva għadhom jeżistu. Jien bniedem ottimist imma l-ottimiżmu mingħajr ir-realtà 

jfixkillek moħħok.  Ir-romol għandhom jitħallew liberi jagħżlu l-ħajja li jridu jgħixu. Min 

jixtieq jibni grupp ta’ ħbieb sabiex ikollu ma’ min joħroġ u ma’ min jgħid kelma għandu 

jitħalla jagħmel hekk.  

Min meta jħossu komdu li jipprova jibni relazzjoni ma’ persuna oħra għandu jitħalla 

liberu li jagħmel hekk. Kullħadd għandu jkun liberu li jagħżel hu. Irrid infisser Libertà 

mingħajr kundizzjonijiet.  

Importanti li nibqgħu nieħdu ħsieb il-familja, speċjalment fejn hemm it-tfal irridu 

nifhmu li dawn ukoll ikunu ħadu daqqa kbira. Irridu nifhmu li aħna kollha bżonn 

xulxin. Irridu nifhmu li l-bagalja tal-ħajja issa tqalet, m’għadhiex ħafifa bħal meta 

kellna 16-il sena. Jien ma tantx inħobb nibki xortija, li hemm hemm. Li nitħassar lili 

nnifsi mhux delizzju tiegħi.  Lanqas li noqgħod ninkwieta fuq li jgħid ħaddieħor m’hu 

delizzju tiegħi. Il-kliem b’xejn b’hekk kullħadd ipaċpaċ. 

F’dan il-mument diffiċli, aktar minn qatt qabel irridu nagħmlu kuraġġ. Nifhem li dak li 

qiegħed jiġri ġab bidla f’ħajjitna. Tlifna r-rutina u meta bniedem jitlef ir-rutina jħossu 

mitluf. Min ikun waħdu jħossu mitluf aktar. Nisperaw biss li dan il-maltemp jgħaddi 

ma jdumx. Ibqgħu żommu kuntatt ma’ xulxin. Użaw il-Midja Soċjali. Sadanittant obdu 

d-direttivi li joħorġu l-awtoritajiet, għamlu kuraġġ u żommu sodi. 

Tislijiet. 

Victor 
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Mingħajrek! 

 

Mingħajrek! 

Imm’ int qiegħed hawn. 

Bejjitt ġo din qalbi 

U mumenti minn ħajtek 

Mar-ritmu ta’ qalbi 

Ifaqqsu ġo moħħi qegħdin. 

Il-ħin kollu, f’kull ħin. 

 

Mingħajrek! 

Imm’ int qiegħed hawn. 

Ritratti ta’ ħajtek, 

F’għajnejja bħal film 

Dawra tond għaddejjin, 

B’volum għoli li jtgħarrax. 

F’kull mument u f’dal-ħin. 
 

 

 

Nixtieq naqsam magħkhom ftit ħsibijiet li huma essenzjali, u mhux biss għal dawn iż-

żminijiet. 

Nibda biex infakkrek li l-Għan Ewlieni ta’ ħajjitna hu li nkunu kuntenti u dan jirrikjedi li 

(kemm jista’ jkun) nibqgħu f’saħħitna fiżikament u emozzjonalment.  

Mela żomm f’moħħok dawn il-punti. 

 

• Tbissem – mhux biss ‘meta’, iżda ‘sabiex’ tkun aktar kuntenta għax daqskemm il-

moħħ jaffettwa  l-ġisem, daqstant ieħor bil-maqlub. 

• Żomm qagħda wieqfa – posture – għall-istess raġuni. Ġisem ferħan ma jkunx mitluq. 

B’hekk moħħok jirċievi l-messaġġ lura w immedjatament tħossok aħjar. 

• Paċenzja u Kalma – dawn essenzjali biex innaqqsu l-anzjeta. Kellem lilek innifsek 

daqslikieku qed tinkoraġġixxi li xi maħbuba; bil-ħlewwa u t-tama. 

• Semplicita – naddaf ħajtek mill-komplikazzjonijiet, u l-madwar tiegħek mill-affarijiet li 

m’għadx għandek bżonnhom, bħalma wieħed jiżbor siġra mill-weraq niexef. 

• Żomm ruhek okkupata – ippjana bil-quddiem attivitajiet li jagħtuk pjaċir. Ibda billi 

tagħmel lista, eż. Films; Qari; Internet; Tisjir; Hobbies; Telefonati; Riflessjonijiet; Self-

Care. Eħles ukoll ix-xogħol li kien jistenna. 

• Eżerċizzju – ftit moviment tal-ġisem, imma regolari, iżommlok moħħok f’saħħtu wkoll. 

Meta tista’ imxi. Inkella agħmel ċaqlieq ta’ dirgħajk, qaddek u riġlejk b’mod li tgħajja xi 

ftit … kuljum. 

• Kliemek jirrifletti u jaffettwa ‘l-ħsibijietek – u għalhekk jaffettwa wkoll kif tħossok! 

Għaldaqstant, oqgħod attent li ma tużax kliem katastrofiċi jew negattivi għal xejn. 

Tivintax drama f’ħajtek. 

• Perspettiva – Agħraf li l-ħajja fiha tajjeb daqs kemm fiha ħażin, u li dak li ngħidulu d-

destin jiddependi ħafna minn kif tħares lejn il-ħajja. Apprezza kulma għandek. Xejn 

m’hu għal dejjem. 

Ħu r-rigni ta’ ħajtek f’idejk. Bil-problemi kollha li fiha d-dinja, il-kuntentizza tiegħek 

tiddependi ħafna mill-attitudni tiegħek lejn il-ħajja. Nawguralek is-Sliem. 

 

Steve Farrugia – Life Coach 

tel: 7939 0177 | 999 8765 2 

steve@lifecoachingmalta.com  

Jikeb Steve Farrugia 
Mingħajrek! 

Imm’ int qiegħed hawn. 

Ilbist in-nuċċali ta’ ħajtek, 

Bħal tromba biex bih narak ċar. 

Qatt iżjed imptappan, fiċ-ċpar. 

M’intix ‘l bogħid minni, viċin 

U minn isfar wiċċek aħmar, pepprin. 

Sbuħitek tidħaqli, 

Filgħodu, flgħaxija, f’kull ħin. 

 

Mingħajrek! 

Imm’ int qiegħed hawn. 

U stenna kif ħrabtli 

F’da’ dlam ma narakx, 

U nħaddnek bejn driegħi 
Jien żgur ma nistax. 

Fis-sirda tal-lejla 

Bil-mod issa ksaħt! 

Fejn inti? 

Iva ‘ssa ntbaħt 

Li n-nifs tiegħek jaħraq 

Fuq ġbini, fuq sidri, le iżjed ma nħoss. 

U nidħol f’sodditna 

Għal kenn, għal irdoss........ 

 

Mingħajrek! 

Yvonne 

14/03/2020  
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 Ftit Kotba għal dan iż-żmien 

 

Minn fuq l-Internet 
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Meta sirt naf li ma tantx kien fadallu ħajja, it-tifla kienet qed tistenna tarbija, it-tifel 

kien imsiefer l-Indja għall-missjoni ma’ tfal abbandunati u miġbura mit-triq u kellu jħalli 

l-missjoni tiegħu u jiġi lura ta’ malajr  u ommi kienet waslet ukoll fl-aħħar għax hi ukoll 

kienet fuq il-kimoterapija minħabba li hi ukoll kellha kanċer.   

Fis-6 t’Ottubru tal-2018 Salvu wara agunija ta’ erba’ xhur l-isptar fejn la seta’ jixrob u 

jiekol xejn, kien jgħix biss bid-drip, fejn konna naraw u nisimgħu n-nies imutu l-ħin 

kollu, għalaq għajnejh għall-aħħar darba bil-konvinzjoni li ħajtu kien użaha biex 

jagħmel biss it-tajjeb u li lilna qatt ma naqasna minn xejn.  

Silta mill-aħħar kartolina li ktibtlu f’għeluq sninu: 

Għażiż żewġi Salvinu, 

Qatt ma tista’ taf xi nħoss meta nħares lejk u nilmaħ fik l-imħabba ta’ ħajti.  Inħobb 

inħares lejk meta tkun rieqed jew meta tkun bieżel u nara fik il-paċi ta’ raġel u ta’ missier 

eżemplari li ma jaqta’ qalbu minn xejn biex iġib l-ewwel u qabel kollox l-interessi tal-

familja tiegħu....... 

Martek Yvonne” 

Bqajt immur l-isptar kuljum nara lil ommi avolja bi tbatija kbira għax kont bqajt nara 

nies imutu quddiemi kuljum.  Xahar wara, fis-6 ta’ Novembru 2018 ommi mietet ukoll. 

U l-Ħajja Tkompli 

Tliet xhur wara l-mewt tiegħu sirna nanniet ta’ Kai Saviour.  Tgħid qiegħed jarah mill-

ġenna?  

Jumejn qabel ma miet Salvu sabni mument waħdi u qalli biex jien ma nibqax marbuta 

miegħu, biex inkompli ngħix ħajti mill-ġdid għax it-tfal għandhom ħajjithom u jien 

nagħmel sew jekk insib lil xi ħadd ieħor u ma nibqax waħdi.  Kienet turija ta’ mħabba 

kbira, kien jaf li jekk ma jagħtinix permess hu jien kont se nsibha diffiċli biex nibda ħajja 

oħra. 

Xhur wara jien smajt mill-parir ta’ Salvu u bdejt niġi l-Minus One fejn ħajti reġgħet 

sabet skop, fejn sibt ħbieb li jifhmuni, fejn sibt enerġija pożittiva, fejn indunajt li jien 

kont imdawra minn swar sodi li kienu lesti li jwiżnuni u ma jħallunix nitfixkel u naqa’. 

MinusOne=Plus Support=Plus Familja Waħda b’Qalb Kbira! 

Grazzi Minus One. 

Ħbieb, Illum is-Sibt 28 ta’ Marzu, kif qomt iddeċidejt li nara xi żewġ films fuq it-TV. Hekk 

jew hekk għandi tmiem il-ġimgħa d-dar. U mill-hafna films li hemm bdejt b’Mission 

Impossible u wara rajt Godzilla. Ma nafx għalfejn imma dawn il-films urew. Film fuq 

wieħed isolvi l-problemi kollha anke dawk impossibbli b’sogru kbir u kontinwu fuq 

ħajtu u film fuq mostru fih daqshiex li jagħmel ħerba kull fejn ikun. Diżastri u mwiet. U 

waqt li kont qiegħed nieħu naqra te’ u nara dan il-film għaddieli ħsieb minn moħħi. Dan 

forsi mostru kbir u kisser kullimkien, dak li għaddejja minnu d-dinja bħalissa mhux 

mostru kbir  imma virus lanqas jidher. Virus li daħħal lil kullħadd f’qoxortu. U min jaf 

jekk hix missjoni Impossibbli dik li forsi neħilsu minn dan is-saram li laqatna. U kollha 

kemm aħna ma nafux x’ser naqbdu nagħmlu. Ix-xewqa li nitlaq il-barra hija kbira imma 

issa huwa ż-żmien li noqogħdu ġewwa. M’hemmx x’tagħmel, inkompli ngħodd il-

madum kamra kamra. 

Hawn min qiegħed jgħid li din hija tbeżbiża minn Alla għax id-dinja saret ħażina wisq. 

Jien ma naħsibx li Alla jagħmel dawn l-affarijiet għax Alla huwa mħabba u f’dak li 

qiegħed jiġri ma tantx qiegħed nara mħabba. Mhux għax ma ħaqqnix tbeżbiża tafux. 

Fuq l-aħbarijiet rajna kif barra minn Malta bosta morda kienu mixħutin bla-saħħa mal-

art. Dan għax l-isptarijiet kienu ppakkjati bil-pazjenti. Din żgur mhux imħabba. Li ma 

tarax lill-għeżież tiegħek mhux imħabba lanqas. Il-paniku u l-biża’ żgur li mhux imħabba. 

Għalhekk jien ma naħsibx li dan xogħol Alla, forsi żbaljat imma jien hekk naħseb. Anzi, 

aħjar induru lejn Alla biex jgħinna. 

Imma mhux kollox ħażin tafux. Staħbew għal ftit il-bulijiet, dawk li min għalihom jistgħu 

jgħidu u jagħmlu li jridu. Xorta għadek issib xi erba’ minn nies jiġru barra u jiddevertu u 

dan minkejja l-appelli kontinwi mill-awtoritajiet sabiex nibqgħu ġewwa. F’daqqa waħda 

kullħadd jitlob, sirna napprezzaw lil min jaħdem fis-saħħa u l-forzi tal-ordni. In-natura 

wkoll qed tieħu r-ruħ.  

Semmew  li Venezja l-ilma ċċara ferm, l-Ożonu qiegħed ifiq  u hafna affarijiet oħra. 

Anke l-arja f’Pajjiżna issaffiet. Imma jiena ċert li la jgħaddi kollox l-ilma ta Venezja jerġa’ 

jiskura u l-Ożonu jerġa jimrad u l-arja f’pajjiżna terġa’ ssir irrespirabbli. Ċert li se jonqos 

it-talb u li nerġgħu nibdew ingergru fuq dawk li jaħdmu fis-saħħa u kontra l-forzi tal-

ordni. 

Naturalment wieħed ma jridx jiġġeneralizza għax għall kuntrarju ta dak li jgħidu hafna 

nies li l-ħażin jirbaħ fuq it-tajjeb, jien naħseb li fid-dinja hawn ferm aktar tajjeb milli 

ħażin. Il-problema hi li anke fl-aħbarijiet nisimgħu biss il-ħażin.  
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Eżempju ċar għaddejjin minnu issa, tisma’ biss kemm mietu bil-Virus u rari tisma’ kemm 

fiequ. Dawk li fiequ huma ferm aktar minn dawk li mietu imma l-mewt tagħmel aktar 

ħoss. Is-solidarjetà u l-għajnuna ma tantx jagħmlu ħoss u jissemmew. 

U xi ngħidu għal dawk li jieħdu gost jivvintaw xnihat foloz, speċjalment fuq il-midja 

soċjali. Jiena ċert li jagħmlu hekk biex joħolqu l-biża u biex ikun hemm xi baħnan li 

jagħmlilhom like. Għax qed ngħixu għall-likes.  

Umberto Eco filosofu u kritiku letterarju Taljan fis-sena 2015 waqt li kien għadu kemm 

irċieva l-Honoris Causa għas-sehem tiegħu fil-komunikazzjoni u kultura tal-midja fl-

Università ta’ Turin qal li l-internet ta vuċi lill-eżerċitu ta’ imbeċilli. Huwa kompla jgħid li 

dawn in-nies qabel kienu jitkellmu biss f’xi bar fejn kienu jsikktuhom mill-ewwel. 

Naturalment kien hemm min ħa għalih. Imma aħna lkoll nafu li qal sewwa. U la semmejt 

l-internet, tinsewx ħbieb, fil-grupp tagħna mhux kulħadd għandu facebook, għalhekk 

tagħmlu sew jekk tibagħtu messaġġ lil dawn il-membri. Żgur li japprezzaw.  

Kemm ma niflaħiex meta xi ħadd jibgħatli friend request għas-sempliċi raġuni li jkun irid 

jurik reklam ta’ xi ħanut jew prodott li jkollu għall-bejgħ. Ma jkun jimpurtah xejn mill-

ħbiberija tiegħek jew minn x’hix tkun għaddej. Importanti li jbiegħ. Dawk il-ħwienet li 

approfittaw irwieħhom mis-sitwazzjoni u għollew il-prezzijiet ta’ dawk il-prodotti tant 

meħtieġa f’dan iż-żmien, żgur li m’għamlux sew. Xammew aktar qliegħ f’mument diffiċli 

u tal-biża.  

Fuq in-naħa l-oħra tal-munita hemm l-armata ta’ volontarji u ħaddiema li qed jagħmlu 

minn kollox biex jgħinu lin-nies speċjalment lin-nies vulnerabbli. Dawn ħaqqhom biss il-

grazzi u t-tifħir tagħna lkoll. Huma l-eroj tagħna. Huma l-eroj ta’ dan iż-żmien. Grazzi lill-

membri tagħna li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa u l-forzi tal-ordni. Dak li qed tagħmlu għan

-Nazzjon huwa nkredibbli. Grazzi. 

Skont ma jkun qed jiġri fid-dinja, jinbtu hafna esperti, jibdew ifaqqsu minn kullimkien, 

daqqa esperti tal-futbol, daqqa periti, daqqa tobba u daqqa professuri. Politiċi ssib 

kemm trid ukoll. Kulħadd bis-soluzzjoni lesta. Il-partiti l-kbar f’ pajjiżna jistgħu iżarmaw. 

Il-politiċi tagħna jistgħu jirtiraw ukoll. Kulħadd laħaq ġurnalist jieħu l-filmati ta’ 

ħaddieħor u jxerridhom mad-dinja kollha. Għadni qatt ma rajt lil ħadd ixandar filmat ta 

xi membru tal-familja tiegħu li jkun żbalja. Ixandru biss l-iżbalji ta’ ħaddieħor.               

Viva l-likes.  

Il-Familja 

Wara d-dar issa kien imiss li nibnu l-familja u fl-24 t’April tal-1992 twieldet Rebekah li 

kompliet tissiġilla l-għaqda ta’ bejnietna.  Kienet il-bint li Salvu tant xtaq.  Niftakar qabel 

ma żżewwiġna kien dejjem jgħidli li kien jixtieq tifla b’xagħarha twil bin-nokkli!  Il-ħolma 

tiegħu saret realtà f’Rebekah - tifla b’ħafna nokkli li kienet tħobbu b’imħabba tal-ġenn 

sa minn meta ratu.  

 Fil-15 ta’ Marzu tal-1997 imbagħad twieled it-tifel tagħna Rene’ Kriss.  Ma kien 

jonqosna xejn. Niftakar qisu l-bieraħ meta twieled it-tifel, Salvu kellu 38 sena.  

Ironikament minn meta kien żgħir, it-tifel kien dejjem jgħid lill-missieru ripetutament:  

“Pa, kemm domt biex kellek lili, kieku kellek lili meta kont iżgħar jien kont inkun nista’ 

ngawdik għal iżjed żmien.”  Mur għidlu li kien se jitilfu daqshekk malajr! 

Salvu minn dejjem kien preżenti fil-ħajja tat-tfal tagħna tant li wara li fit-tifla qgħadt id-

dar jien sa ma’ kibret ftit, fit-tifel qagħad id-dar hu sakemm it-tifel għalaq tliet snin.  

Imbagħad għal disa’ snin sħaħ, Salvu għażel li jaħdem b-sigħat ridotti biex b’hekk aħna 

kollha kemm aħna stajna nidħlu d-dar kollha flimkien fl-istess ħin bħala familja.  Matul 

iż-żmien tgħallimt napprezza l-valuri sbieħ fir-raġel tiegħi u ma kinitx tgħaddi ġurnata li 

ma kontx infakkar lit-tfal li ma kinux isibu missier aqwa minnu anki jekk kellhom iduru d

-dinja kollha. 

Fit-Tajjeb u l-Ħażin 

Fir-rebbiegħa tal-2013 faqqgħet sajjetta fil-bnazzi u ħajjitna tbiddlet drastikament meta 

Salvu ġie ddijagnostikat li kellu kanċer rari ħafna fir-rita ta’ żaqqu – kanċer li tant hu rari 

li jissuċċiedi f’persuna waħda minn kull 2 miljuni.  Tlajna l-Ingilterra u saritlu 

operazzjoni ta’ 17-il siegħa sħaħ u erba’ xhur wara rġajna tlajna għal operazzjoni oħra.  

Għadda minn kimoterapija fil-vina, mir-raġġi u minn kimoterapija taħt forma ta’ pilloli.  

Dħalna l-emerġenza għal morfina minħabba uġigħ kbir għal-aktar minn tletin darba.  

Iżda Salvu baqa’ pożittiv, aċċetta s-salib, qatt ma garr jew qal għaliex jien, tħabbeb iżjed 

mal-Bambin u baqa’ jieħu ħsiebna sakemm seta’.  Wara li miet fi djarju vojt għajr għal 

paġna waħda jien sibt dawn il-preċiżi kelmiet: 

Ġunju 2017:  “Inħoss saħħti sejra lura imma jien  inwiegħdkom li nibqa’ nżomm sod sal-

aħħar għax inħobbkom u rrid nibqa’ ngawdikom kemm nista’ ” 
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Nixtieq naqsam magħkom l-istorja tiegħi. 

Il-Bidu 

Niftakar li kien Frar tal-1983 meta kelli nieħu deċiżjoni iebsa!  Dak iż-żmien kont 

naħdem fl-Accounts Office tal- Bank Ċentrali ta’ Malta.  Kont ilni naħdem hemm 

għal madwar sitt xhur wara li spiċċajt is-Sixth Form u ġibt l-A Levels.  Kien żmien 

meta ħassejt li kelli nkompli bl-istudji tiegħi.  Il-Bank offrieli li jisponsorjani biex 

nibqa’ nistudja fil-linja tal- accounts.  Hawn bdiet battalja sħiħa bejn moħħi u qalbi.  

Moħħi qalli li din kienet oppurtunita’ kbira ta’ min jaħtafha u ma jitlifhiex iżda min-

naħa l-oħra f’qalbi kelli miżrugħa żerriegħa li kienet ġa rabbiet l-għeruq, dik li nsir 

għalliema tal-primarja.  Din kienet il-ħolma tiegħi sa minn mindu kont tifla ċkejkna 

nilgħab u ngħallem lill-pupi tiegħi (imsieken). 

 Insomma kontra x-xewqa t’ommi u ħafna kummenti ta’ “miġnuna” minn ħbiebi u 

mill-kollegi tiegħi tal-bank, qalbi rebħet il-battalja.  Missieri biss kien l-alleat tiegħi!  

Dħalt l-Università b’ħeġġa u rieda liema bħala u bi proponiment sod li nagħmel 

moħħi hemm u li boyfriends għalissa daqshekk!   

Xahar wara, fit-3 t’April tal-1983, Jum l-Għid il-Kbir jien tlajt il-Vibes ma’ sħabi.  Kif 

dħalt, ir-raġel tiegħi ġie fuqi u riedni niżfen miegħu.  Imma wara l-proponiment li 

kont għamilt miegħi nnifsi li boyfriends daqshekk m’aċċettajtx.  Iżda hu baqa’ 

jinsisti għal darba, tnejn, tlieta b’determinazzjoni kbira u jien li dejjem ammirajt 

persuni ta’ karattru determinat ċedejt l-armi.  Il-proponiment minn sod iddajjef 

iżda dik kienet deċiżjoni li biddlitli ħajti u li ma ddispjaċini qatt li kont ħadtha! 

Id-Dar 

Ir-relazzjoni tagħna kibret u ssaħħet u ma konniex ngħaddu mingħajr xulxin.  Salvu 

ssapportjani u għinni kemm felaħ tul il-ħames snin tal-kors kollu u jien gradwajt fid-29 

t’April 1988.  Fhimna u qbilna li ridna nqattgħu ħajjitna flimkien u fis-7 ta’ Lulju 1989 

ingħaqqadna għal dejjem fiż-żwieġ u tajna kelma soda li nkunu hemm għal xulxin kemm fit-

tajjeb u kemm fil-ħażin.  Għamilna sentejn noqogħdu Ħal-Lija – krejna dar żgħira sakemm 

lestejna d-dar tagħna fil-Mosta.  Id-dar iddisinjaha hu għax Salvu kien draughtsman u wara 

tellagħha hu ġebla, ġebla b’ħafna tbatija, fix-xemx u l-bard u fil-ħin tal-mistrieħ.  Morna 

noqogħdu fiha fit-2 ta’ Ġunju tal-1991. 

Din tad-dritt tal-espressjoni jew f’termini aktar sempliċi, dik li kullħadd jgħid u jikteb dak 

li jrid u jfettillu u fuq min irid  lili ma toġobni xejn. Min jgħid il-verità għandu dritt li 

jitkellem, min hu espert f’xi qasam partikolari għandu dritt jitkellem, dritt  u dover 

jitkellem u jgħallem.  

Imma dawk li jivvintaw u jigdbu fuq il-proxxmu biex forsi jkollhom hafna likes allaħares 

min jgħid xi haġa fuqhom għax tgħidx kemm jirrabjaw u jieħdu għalihom. Dawn aħjar 

joqodu kwieti u jagħmlu xi ħaġa għall ġid u jħallu x-xogħol f’idejn min jaf jagħmlu. 

Idejquk u jneħħulek il-fiduċja kollha. 

Jiena bniedem li għandi fiduċja fin-nies. Jien nafda lil kullħadd u għalija kullħadd huwa 

tajjeb. Vera li kullħadd bil-karattru tiegħu imma kullħadd għandu ħafna aktar tajjeb fiħ. 

Ġieli mort imqarraq fuq xi persuna u ħriġt iddiżapuntat imma fil-maġġoranza assoluta 

tan-nies li ltqajt magħhom għamilt sew li fdajthom.  

Ġieli sibt min qalli  li jien bniedem ottimist wisq, jien dejjem inwieġeb li jien bniedem 

realistiku għax jekk tkun ottimist mingħajr ma tkun realistiku tispiċċa ħażin. Ngħix aktar 

komdu meta nafda u ċert li kullħadd iħossu aħjar meta jaf li hu afdat. Meta persuna 

jiftaħ qalbu miegħek jagħmel hekk għax jafdak u jkun jaf li dak li qallek se jibqa’ bejnek u 

bejnu. Jiżbalja min jiġġudika għax ikun iġġudikat. Biex tibqa tiġi afdat trid taħdem 

għaliha. 

Illum ktibt ftit fit-tul għax il-fuljett tal-llum jippermettili aktar spazju. Xtaqt naqsam 

magħkom dawn il-ftit ħsibijiet fuq diversi punti. Ma nafx taqblux miegħi fuq dak li ktibt u 

nixtieq nisma’ l-opinjoni tagħkom. Fejn ma taqblux miegħi mhux problema għax wara 

kollox, aħna kollha uniċi. Kollha għandna l-opinjonijiet tagħna. Darba kont qrajt li l-unika 

ħaġa li ħadd ma jista joħdilna hija l-opinjoni tagħna. Naqbel.  

Għadu kmieni biex ngħidu meta ser nerġgħu niltaqgħu. Meta l-awtoritajiet jgħidu li 

nistgħu niltaqgħu, aħna niltaqgħu, ġewwa jew barra niltaqgħu żgur.   

Sadanittant ħudu ħsieb tagħkom infuskhom u ftakru dejjem li aħna għawwiema tajba l-

aktar meta il-mewġ kontrina jħabbat qalil.  

Żommu sodi. 

Victor 
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