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1. 
Kemm inħossni xxurtjata!

Jiena jisimni “Sbejħa”. 
Bilfors! Għax sidi li jitmagħni u 

jtini nixrob u tgħidx kemm jieħu ħsiebi, 
dejjem hekk isejjaħli:

Sbejħa, ersaq ’l hawn! Sbejħa, jaqaw bin-
ngħas? Suq ħa mmorru, Sbejħa! 

Ngħid għalija, avolja xi kultant ikun 
kemm kemm goff miegħi biex inħaffef 
xi ftit iżjed il-pass, xorta waħda nħobbu. 
U għalkemm qatt ma qalli, jiena ċerta li 
hu Ġużeppi jismu, għax kulħadd hekk 
isejjaħlu. 

Ġużeppi, aħdimli banketta. Ġużeppi, 
dawk is-siġġijiet fiex inhuma? Ġużeppi, 
ejja sad-dar ħa ssewwili s-sieq tal-mejda. 
Ġużeppi, għandi bżonn ftit fdalijiet tal-injam 
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għall-fuklar. Ġużeppi, dak is-senduq lest, 
jew? Ġużeppi, inqalagħli l-bieb ta’ barra …  

U Ġużeppi qatt ma jgħid le lil ħadd.  
Anzi, jieħu paċenzja bihom. Forsi għal-
hekk kulħadd iħobbu. 

Anki hu jħobbni lili, għax kieku ma 
joqgħodx jitkellem miegħi waqt li jkun 
qed jaħdem fir-remissa huwa u jinċana 
jew jisserra xi biċċa injama. Xi kultant 
erħilu jdawwar rasu lejja, jimsaħ l-għaraq 
minn fuq ġbinu u joqgħod jgħidli dwar 
l-għarusa tiegħu: kemm taf issajjar, kemm 
taf tħit, kemm taf tkanta u tiżfen … 

Veru jħobbha. 
Dik ukoll dħulija, ferriħija u tgħidx 

kemm għandha qalbha tajba. U kemm hi 
ħelwa! 

Lil Ġużeppi ġieli smajtu jgħidilha, 
“Sabiħa tiegħi.” Bħali hux, għax jiena 
wkoll “Sbejħa”. Mhux hekk isejjaħli lili? 

Anki jien inħobbha għax kull meta 
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tiġi tittawwal lill-għarus tagħha biex 
tnewwillu xi ħaġa tajba x’jiekol, lili 
toqgħod tmellisli x-xagħar ta’ fuq għonqi. 
Imbagħad tniżżel fommha żgħir żgħir 
lejn widinti u erħilha tfesfisli ħafna 
kliem ħelu u mimli fsied. Għalhekk biex 
nuriha li għandi grazzja magħha, tgħidx 
kemm nieħu pjaċir noqgħod ngħarrxilha 
żaqqha bi mnieħri. Mela, mela, għax anki 
lili tħobb ittini xi biċċa ħobż tajba jew ġieli 
xi tuffieħa milli tkun ġabet għal Ġużeppi. 
X’ma nħobbhiex!

Marija jisimha. Gustuża u magħmula 
żgħira. Għall-inqas ħdejn Ġużeppi hekk 
tidher, għax dak twil u fih raġel. Meta 
jirkeb fuqi hu jibda jgħidli, “Isa, Sbejħa, 
ċaqlaq ħa mmorru,” għax dak tqil mhux 
ħażin u bih fuq dahri ma nkunx nista’ 
nħaffef wisq. Imma meta tkun miegħu 
hi, jiena nieħu r-ruħ għax dejjem lilha 
jrikkibli fuq dahri. Hi ferm u ferm eħfef 
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minnu, u għalhekk ma nbatix biex nimxi. 
Meta nara ħmir oħrajn b’sidhom jiġ-

bidhom bil-herra mill-ħabel ta’ ma’ għon-
qhom, ninduna kemm jien iffortunata li 
sidi huwa Ġużeppi. Ġieli nara wkoll ħmir 
marbutin barra t-triq f ’xemx taqli għal 
ħinijiet twal, mingħajr ma lanqas biss 
ituhom qatra ilma. Imma lili, Ġużeppi 
tgħidx kemm jibża’ għalija. Qatt ma 
jħallini barra. Anzi jdaħħalni ġewwa u 
jħallini ġurnata sħiħa għaż-żiffa friska 
tar-remissa tiegħu, bl-ikel u l-ilma 
maġenbi l-ħin kollu. Niekol kemm irrid 
u xħin jogħġobni. Sa munzell tiben u 
ħuxlief għandi fir-rokna biex meta negħja 
fuq saqajja, immur nintefa’ nistrieħ ftit 
fuqu. 

X’ma nħobbux jiena lil Ġużeppi!


