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Ġuljetta, iċ-Ċinja s-Sewda, kienet ilha tgħix fil-Ġnien Sigriet tal-President minn żmien żemżem. 
Kienet l-unika ċinja li kienet tgħix hemm. Kienet tqatta’ l-ħin tnaqqar il-ħaxix, tixxaħxaħ fid-dell tal-ħitan 

għoljin u tippassiġġa qalb il-fjuri.

Is-siġar kienu jinbidlu ma’ kull staġun u n-nies kienu jiġu u jmorru, imma Ġuljetta ma kienet titħallat 
ma’ ħadd.  Kienet drat tgħix għal rasha, kburija li kienet iċ-Ċinja tal-Ġnien. Kienet taħseb li hi kienet

l-isbaħ ħlejqa fil-Ġnien Sigriet.  

Darba minnhom, waqt il-passiġġata tagħha fil-Ġnien, inzertat semgħet xi ilħna ġejjin mill-Fondazzjoni 
tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà.  Grupp ta’ tfal kienu miġbura madwar mejda żgħira taħt il-loġġa.

Kienu jinstemgħu eċitati jitħaddtu bejniethom.

Ġuljetta għarfet il-mara li kienet bilwieqfa ħdejhom, għax mhux l-ewwel darba li kienet ratha tilgħab 
mat-tfal li kienu jiġu fil-Ġnien Sigriet tal-President. Kienet taf li din kien jisimha Angie, mara dħulija dejjem 

titbissem u li tħobb tidħak tgħajjat. 





qalet Angie, u t-tfal kollha qablu magħha. Ġuljetta ħasset mistoqsija tberren f’moħħha. Kif telqet biex 
tkompli bil-passiġġata tagħha fil-Ġnien Sigriet, din il-mistoqsija bdiet tieħu s-sura.

Bħal leħen ġo qalbha kien qed jgħid 

“Irridu nuru ‘l xulxin kemm hu importanti l-ġid f’ħajjitna”, 

“Il-ġid bilfors li huwa importanti ladarba Angie u t-tfal hekk jaħsbu
imma, ngħid jien, x’inhu l-ġid?”

Għadda ż-żmien u gerrbu l-istaġuni. Kien is-sajf u l-arja fil-Ġnien Sigriet kienet tqila bis-sħana u 
 r-riħa tal-fjuri.  

Fuq wieħed mill-bankijiet kien hemm xaħmet l-art imbaċċaċ, ileqq fix-xemx. Ġuljetta resqet lejh, għall-ewwel 
daqsxejn imbeżża’. Qatt qabel ma kienet kellmet lil xi ħaddieħor fil-Ġnien Sigriet għax kienet tippreferi toqgħod 

għaliha waħedha.  



qal ix-xaħmet l-art wara li ħasibha ftit

Ġuljetta qawset għonqha twil u nefħet nifs ‘l barra, b’ħoss qisu ta’ trumbetta stunata. 

Jekk dak huwa l-ġid mela mhux xi ħaġa tal-għaġeb. Bla ma qalet kelma oħra, Ġuljetta daret u kompliet bil-
passiġġata fil-Ġnien Sigriet.

Ftit ġimgħat wara, meta s-sħana tas-sajf kienet għadha tagħmel tagħha fil-Ġnien, Ġuljetta kienet qed 
tongħos qrib l-għadira. Kienet kważi marret għajnha biha meta mazzarell żgiċċa fuq wiċċ l-ilma tal-għadira 

u spiċċa fuq imneħirha.

Ġuljetta kienet għoddha tajritu b’nefħa, meta reġgħet semgħet dak il-leħen ġo fiha. Bħal żiffa melliesa fis-
sħana tas-sajf, il-leħen ġo qalbha reġa’ staqsa x’inhu il-ġid.

“ Ħeqq,” 

“Il-ġid tiegħi huwa l-ġmiel ta’ dan il-Ġnien.  
L-ambjent miftuħ, ħadrani, nadif u ħieles. Il-ġid tiegħi huwa l-ħaxix b’saħħtu 

u s-sħana tal-ġebel li tant inħobb. Dak huwa l-ġid tiegħi.”

qalet Ġuljetta, 

Ix-xaħmet l-art ħareġ ilsienu twil u  baram dahru, tant li d-dbabar suwed fuq qoxortu bdew ileqqu bħal 
donnhom maħsuda. Qatt qabel ma kien kellem liċ-Ċinja tal-Ġnien Sigriet, u ħadd qatt ma kien għamillu 

mistoqsija bħal din.

“ Skużani ta,”

“ taf tgħidli… jekk jogħġbok…
x’inhu l-ġid?”







staqsiet lill-mazzarell, 

Il-mazzarell ħares lejha b’għajnejh djamanti, u, mħasseb, għalaq ġwinħajh.

“ Skużani ta,”

“ Taf tgħidli jekk jogħġbok
x’inhu l-ġid?”

“Il-ġid tiegħi huwa l-ħoss tal-ilma u d-dwawar li jfeġġu f’wiċċ l-ilma meta jien 
niżfen fuqu. Huwa x-xita friska u nadifa f’nofs ta’ sajf. Huwa r-rispett li nagħti 

u nirċievi mingħand sħabi li jindukraw dan il-Ġnien. 
Dak huwa l-ġid tiegħi.”

Ġuljetta ferfret munqarha u l-mazzarell tar bħal vleġġa. S’issa, l-kreaturi li kienet kellmet kienu qalu li l-ġid 
għalihom kienet id-dinja naturali. Hi wkoll kienet taħseb li l-ġmiel tal-Ġnien Sigriet, il-ġebel u l-ħaxix u 

l-ilma ta’ ġo fih, kienu importanti imma l-mistoqsija baqgħet tberren f’moħħha.

Għaddew is-sigħat u għaddew il-ġranet u għaddew il-ġimgħat.  Ġuljetta rħitilha sa tarf il-Ġnien Sigriet, 
tiddandan bil-ġmiel ta’ rixha iswed rifless f’għadira ilma. Lill-Qattusa tal-Palazz ma semgħethiex miexja 

warajha, fuq saqajha bellusin. Il-Qattusa tal-Palazz ħarset lejn iċ-Ċinja għal ftit, imbagħad ittewbet, 
u mattret ġisimha, twil u ġinġli. 



“ Skużani ta,” 

“ Ma ndunajtx bik warajja. Taf tgħidli… jekk jogħġbok…
x’inhu l-ġid?”

Ġuljetta bilkemm leħqet fehmet dak li qaltilha, li l-qattusa b’tixjira ta’ denbha, ma kinitx sparat ’l fuq u 
sparixxiet wara l-ħajt tal-Ġnien. It-tweġiba tagħha żammitha f’qalbha, flimkien mat-tweġibiet tax-xaħmet  

l-art u tal-mazzarell. 

Li tħobb il-post fejn tgħix, li tindukrah, li tkun dak li tixtieq li tkun… 
kienet din it-tweġiba għall-mistoqsija tagħha? Ġuljetta kompliet tippassiġġa fil-Ġnien, mitlufa fi ħsibijietha. 

Għadda ż-żmien u nbidlu l-istaġuni. Il-ħarifa ġabet magħha ir-riħa ta’ umdità u l-weraq kbar u kannella li 
għattew il-mogħdijiet. Nofshom mistoħbija wara munzell weraq niexef f’rokna tal-Ġnien Sigriet, 

Ġuljetta lemħet familja papri mgeddsa flimkien biex jorqdu. 

Ġuljetta tawlet għonqha biex tarahom sewwa. Għamlet il-kuraġġ għax qatt qabel ma kienet kellmet
 lill-papri.  

“X’mistoqsija stramba qed tistaqsini,”

 “Jien ukoll nippassiġġa fil-Ġnien Sigriet bħalma tagħmel int, imma mmur ukoll 
fil-kmamar u s-swali u l-irkejjen minsijin tal-Palazz. Nieħu ħsieb il-Palazz 
sew u nindukrah bis-saħħa kollha ta’ ġismi u ta’ moħħi. Meta nagħmel dmiri 

kif imiss inħossni li jien inkun sibt lili nnifsi. Dak huwa l-ġid tiegħi.”

Ġuljetta nħasdet u resqet pass lura, dritt għal ġol-ilma tal-għadira. Il-Qattusa tal-Palazz infaqgħet tidħak.

qalet Ġuljetta meta stejqret mill-ħasda

Il-Qattusa tal-Palazz, li iktar kienet imdorrija tisma’ dawn il-mistoqsijiet mingħand in-nies milli miċ-ċinji, 
bexxqet għajnejha kbar ħodor.  

qalet il-qattusa







qalet, 

Iċ-ċkejknin papri nfexxew ilaqilqu.  Stagħġbu kif is-sabiħa Ċinja s-Sewda kienet qed tkellimhom.
Kienet ommhom, papra kannella mibruma sew, li wieġbet.

“ Skużawni ta”,

“ Tafu tgħiduli… jekk jogħġobkom, x’inhu il-ġid?”

Ġuljetta xenglet rasha ‘l fuq u ‘l isfel, tat ħajr lill-papra u għaġlet ‘l hemm. Bdiet tħoss xi ħaġa ġdida ġo fiha.  
Il-papra kienet qalet li l-familja tatha l-imħabba u l-ġid, imma Ġuljetta kienet waħeda. Fis-skiet ta’ qalbha 

ħassitha mnikkta.

Bilkemm kienet imxiet ftit passi li ma ħassitx xi ħaġa tqila u iebsa taqa’ mis-sema dritt għal fuq rasha. Bħal 
ma jiġri ħafna drabi, in-niket tagħha inbidel f’rabja. Ħarset lejn is-sema. Sew sew fuqha kien hemm is-Siġra 

tal-Ġewż tal-Ġnien Sigriet, bil-friegħi jitbandlu maż-żiffa. 

“ X’minnek Ġuljetta, xi pjaċir għandi nkellmek. Ilna ngħixu f’dan il-Ġnien dan 
iż-żmien kollu u qatt ma tkellimna. Ili s-snin ngħix hawn mal-ħafna uliedi u 
għalija l-ġid huwa l-imħabba tal-familja tiegħi. Huwa l-għaxqa li nara il-frieħ 

tiegħi jiskopru l-misteru tal-ħajja. Dak huwa l-ġid tiegħi.”

qaltilha b’dak il-leħen kwiet u melliesi li s-siġar għandhom.

“Aħfirli,” 

“Rajtek qalbek sewda u għidt bejni u bejn ruħi li jekk tiekol xi ħaġa
 tħossok aħjar.”



Il-ġilda ta’ madwar il-ġewża kienet tqattgħet u l-qoxra iebsa kienet inkisret. Ġuljetta baxxiet rasha u kielet 
mil-laħam tal-ġewża.  Bit-togħma tajba, in-niket u r-rabja ta’ Ġuljetta malajr għebu.

qalet lis-siġra,

“ Grazzi,” 

“Ili żmien nimxi ‘l hemm u ‘l hawn fil-Ġnien Sigriet, nipprova nsib it-tweġiba 
għall-mistoqsija tiegħi. Inti taf tgħidli… jekk jogħġbok… x’inhu l-ġid?”

Is-Siġra nfexxet tidħak kif is-siġar biss jafu jidħku u malli għamlet hekk, aktar ġewż waqgħu fl-art u nfetħu.  
Fil-pront tfaċċaw il-papri li bdew inaqqru l-ġewż.  Magħhom ingħaqdu l-għasafar tal-bejt u l-ħamiem u 

l-ħlejjaq żgħar l-oħra kollha tal-Ġnien Sigriet.

“Jien naqsam it-tjubija tal-art ma’ ħaddieħor u nithenna bil-pjaċir tagħhom.  
Jien b’saħħti għax l-art fejn ngħix hi ndukrata sew. Jien insib lili nnifsi meta 
mbagħad nindokra lil ħaddieħor. Jien nagħti lili nnifsi lilkom kollha, għax aħna 

lkoll parti mill-ġmiel ta’ dan il-Ġnien. Dak huwa l-ġid tiegħi.”

Ġuljetta ġibdet nifs ‘l ġewwa xħin semgħet lis-siġra titkellem hekk, imdawra bil-ħlejjaq l-oħra kollha 
ferħanin, jieklu sa ma jixbgħu. Is-Siġra kienet parti mill-ispazju sikur tal-Ġnien u hi kienet tagħraf lilha 

nfisha f’dak li kienet tagħmel biex taqsam dan il-faraġ ma’ ħaddieħor. Kienet ħolqot familja għaliha nfisha 
fil-firxa tal-għeruq tagħha fil-ħamrija sħuna tal-Ġnien Sigriet, kif ukoll fil-qlub ta’ dawk kollha li kienu 

jgħixu fih. 

Għaddew ħafna xhur qabel ma Ġuljetta reġgħet staqsiet il-mistoqsija tagħha. Il-leħen ta’ ġo qalbha reġa’ 
beda jbaqbaq, reġa’ beda jħeġġiġha tiskopri x’inhu l-ġid.

Fil-Ġnien kienet daħlet ix-xitwa u Ġuljetta kienet qed timxi wara pitirross, jaqbeż minn fergħa għall-oħra.  
Riedet tistaqsih fejn kien isib il-ġid tiegħu qabel ma jitlaq biex ikompli l-vjaġġ tiegħu ‘l hemm 

mill-Ġnien Sigriet. Kif fetħet ħalqha biex tkellmu, il-pitirross tar ‘l fuq u ma deherx iżjed.

Fid-daqqa u l-ħin, ftit ‘l hemm minn roqgħa fjuri, Ġuljetta lemħet mara bilqiegħda fuq bank tal-ġebel.  
Ġuljetta għarfitha mill-ewwel. Kienet taf li din kienet il-President ta’ Malta, u li huma lkoll kienu joqogħdu 

fil-Ġnien Sigriet tal-President.







Ġuljetta reġgħet għamlet il-kuraġġ u resqet lejn il-President.

“ Eh, skużani,”

“ taf tgħidli… jekk jogħġbok…x’inhu l-ġid?”
L-Eċċellenza Tagħha l-President tbissmet u mellset għonq Ġuljetta, twil u iswed.

“Il-ġid ifisser xi ħaġa differenti għal kull wieħed u waħda minna, imma hemm 
xi ħaġa li aħna lkoll inħossu. Huwa r-rispett kbir li għandna għad-dinja 
naturali ta’ madwarna u x-xewqa li nindukrawha. Huwa l-għerf li  bih nagħrfu 

min aħna tassew. Hija d-dinjità li biha naħdmu biex ngħinu lil xulxin.
Fuq kollox, hija l-imħabba li nuru lejn il-familji tagħna, lejn ħbiebna, il-komunità  

u s-soċjetà tagħna. Għalija dak huwa l-ġid.”
Il-leħen fil-fond ta’ qalb Ġuljetta qal minn taħt l-ilsien,

“Iva, anke għalija, dak huwa l-ġid.”
Ġuljetta fetħet ġwinħajha u bdiet tiżfen bil-ferħ.

“Weġibtek għall-mistoqsija tiegħek?” 

wieġbet Ġuljetta.

“Iva, iva,” 

“Issa trid toħroġ barra minnek innifsek fid-dinja ta’ madwarek u tibda tgħix 
ħajja ġdida. Meta tagħraf it-tweġiba, inti tħossok tinbidel. Issa int sirt attivista 

tal-ġid, ħanini. Jien kburija ħafna bik.”
Ġuljetta riedet ittir bil-ferħ u dawret ħarsitha lejn il-Ġnien Sigriet. Issa qalbha faret bil-possibilitajiet kollha 

li bdiet tagħraf; bdiet tara l-ħlejjaq l-oħra kollha tal-Ġnien u kif setgħet taqsam magħhom u  trawwem il-ġid 
tagħha stess bihom u magħhom.

Fil-bogħod Ġuljetta lemħet ukoll lil Angie, mill-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà, l-istess 
bħalma kienet ratha tant staġuni qabel. 

staqsiet bir-rispett kollu,



Angie kienet qed tilqa’ grupp ġdid ta’ tfal fil-Ġnien Sigriet. Ġuljetta kienet taf li dawn ukoll kienu ġew biex 
isiru jafu x’inhu l-ġid, biex jgħaddu minn din l-esperjenza, biex jiskopru lilhom infushom.

Ġuljetta raddet ħajr lill-President. Farfret rixha u fetħet gwinħajha u rħitilha lejn Angie u t-tfal.

Issa, Ġuljetta ċ-Ċinja s-Sewda kienet lesta li taqsam is-sigriet tal-ġid tagħha magħhom ukoll.

Tmiem





Ikteb messaġġi qosra. Ikkupjahom u ħallihom għal ħaddieħor mingħand



Iksi din il-paġna billi tuża affarijiet li ssib madwarek li jfakkruk f’



Sib biċċa spaga u waħħalha hawn f’forma ta’



Pinġi stampa li tfisser ġid għalik bħalissa!



 Għin lil                                             issib il-ġid!

                                                          Imla l-vojt bit-tweġibiet tiegħek

Meta nħossni mdejjaq,        jġiegħlni nitbissem.

Meta nħossni ferħan, naqsam il-ferħ tiegħi ma’                          .

Meta nħossni mitluf, naħseb dwar                           u nsib lili nnifsi!

Meta nkun irrabjat, nagħmel        u r-rabja tisparixxi.

Meta nkun       , inħossni mimli ġid!


