
X’nostalġija! ta’ Rachel Paris 
 

F’dik ix-xemx tisreġ hekk ħerqana tar-rebbiegħa ma jtikx li ma tmurx xi passiġġata 

qalb in-natura tal-kampanja unika u meraviljuża Maltija. Mingħajr ma ħsibniha 

darbtejn jien u ħija lebbitna ’l barra lejn il-wied. X’xena mill-isbaħ! Tapit aħdar kull 

fejn tħares imnaqqax bil-fjuri ħomor u sofor b’għonqhom dritt jixxenglu maż-żiffa 

ħelwa tar-riħ. Is-siġar tal-ħarrub mimlijin għomor, ferħana bil-frott sewdieni tagħhom 

imdendel mal-friegħi folti bil-weraq ġdid. 

Mal-ħitan tas-sejjieħ iserrħu s-siġar tat-tin iwieżnu l-frott bnin tagħhom. L-għasafar 

tal-bejt ma naqsux milli jtiru minn fuq is-siġar tal-akaċja għal ġol-beraħ tal-wied, 

għaddejjin b’xogħolhom ifittxu xi ħaġa biex jittrejqu huma u l-frieħ tagħhom. 

Iż-żnażan ma waqfux mill-kantaliena tagħhom hekk prezzjuża għalihom. U n-nemel 

bħan-ngħaġ ta’ Bendu rħewlha għal għonq it-triq forsi jakkwistaw xi ħaġa biex 

irekknuha għall-quddiem. Ma nistax inħalli barra l-qtajja’ tal-friefet il-ġmiel tagħhom 

jiżfnu ħdejna ma’ kull pass li nagħmlu. Mhux ta’ b’xejn li dan il-wied hu magħruf 

bħala Wied il-Friefet! 

Ġbidna lejn in-naħa tax-xellug biex nagħtu titwila r-razzett fejn kien trabba n-nannu. 

Xi skiet waqa’ mingħajr l-inbiħ ta’ Peppu jogħla max-xatba xħin jersaq xi ħadd. Ix-

xatba tal-injam msewsa li kienet tingħalaq b’ganċetta twila m’għadhiex hemm. Kienet 

qisha tkellmek u ttik merħba biex tgħaddi bil-pjaċir kollu tiegħek. Issa minflok hemm 

waħda tal-ħadid iswed, x’aktarx iggalvanizzata. 

Iċċassajna kif rajna l-art biċ-ċangaturi kbar li z-zija kienet dejjem togħrok, kienu 

għosfru għal kollox. Fejn marru dawk is-siġar tal-larinġ tad-demm li kienu jsaħħru lil 

min iħares lejhom dejjem imdewdin biż-żahar? U d-dwieli fejn sparixxew b’kull 

għanqud għeneb li jinżillek għasel? Jien u ħija ħarisna lejn xulxin u b’għajnejna 

jdemmgħu tkellimna filwaqt li bdejna nħarsu lejn is-swimming pool mimlija bl-ilma, 

b’deckchairs bojod mgħottija b’umbrelel ta’ lewn kaħlani magħluqin u marbutin 

b’qafla mmaljata. 

B’vizzju għorokna t-tnejn żaqqna, iżda kien kollu ta’ xejn. Ir-riħa tal-minestra taret 

maż-żmien. Il-bużnanna kienet dejjem tedha fit-tisjir fid-daqsxejn ta’ kċina li kellha, 

b’saqaf sewdieni bid-dħaħen tal-ispiritieri ta’ bit-tlieta dejjem mixgħula, għaddejjin 

isajru l-ikel fuq nar bati. Ta’ spiss iċ-ċumnija kienet iddaħħan u tfewwaħ l-arja tal-

madwar bir-riħa li taqsamlek qalbek ta’ xi ħbejża jew inkella xi torta tal-ġbejniet 

friski. 

Issoktajna ngħidu, “Fejn hu r-razzett taż-żgħożija tan-nannu?” Ix-xemx bdiet titbaxxa 

u ħsibna biex inkomplu triqitna meta nħsadna xħin ilmaħna tikka bajda tixgħel. 

X’sorpriża kienet għalina meta ndunajna li dik l-istatwa artistika tal-Madonna li n-

nannu kien ħadem b’idejh stess kienet għadha teżisti. 

“Kos mur ġib lill-bużnannu jara r-razzett mibdul f’bini lussuż u modern!” Ħassejna 

għafsa ta’ qalb. Sewwa kien jgħid in-nannu li ż-żmien ibiddel kollox. 


