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Attivitajiet Ottubru 2019 

Ħbieb, Ippermettuli llum inkun ftit personali u nikteb fuq il-ġenituri tiegħi. Missieri 

Manwel mir-Rabat għamel madwar 40 sena jaħdem fl-isptarijiet ta’ dak iż-żmien bħala 

SRN. Dar l-isptarijiet kollha. Mal-familja mar jgħix il-Ħamrun sabiex ikun aktar viċin l-

isptar San Luqa. Niftakar meta kont żgħir kien jeħodni miegħu għand Anton Buttigieg 

fejn xi poeżija ma kienet tonqos qatt.  Niftakar meta Toni, kif kien isejjaħlu missieri kien 

bagħat lix-xufier tiegħu għalija b’karozza sewda enormi u ħaduni l-palazz u dawruni kull 

kamra li kien hemm għax kont għidtlu li nħobb l-istorja tal-kavallieri. Meta għidt lil sħabi 

tal-iskola  b’din l-avventura, ma emminni ħadd u ħasbu li spissjajt. Ta’ ftit aktar minn 50 

sena missieri tilef il-mara. Kellu żewġ tfajliet u żewġ ġuvintur. Biex jgħaddi l-ħin u 

joqgħod ftit għall-kwiet Manwel kien imur il-barrakka ta’ fuq. 

Ommi Polly kienet Beltija pura minn Strada San Paolo. Familja kbira li kienet tirrikjedi li 

ommi ta’ età żgħira titlaq mill-iskola sabiex tkun tista’ tgħin lil ommha f’dak kollu li jkun 

hemm bżonn. Ħutha l-bniet telqu lejn l-Awstralja u hi kellha tieħu ħsieb ukoll lil ħutha s-

subien. Ħajja frenetika ħajja ta’ tbatija. Biex tgħaddi l-ħin u toqgħod ftit għall-kwiet Polly 

kienet tmur il-barrakka ta’ fuq. 

Naħseb indunajtu, ommi u missieri ltaqgħu l-barrakka ta’ fuq. Għadda ż-żmien u żżewġu 

u għaxquha għax kellhom lili. Ommi kienet dejjem tinkwieta li se nweġġa’ għax meta 

kont żgħir ma kellix kwiet, dejjem interraq fit-toroq tal-Ħamrun. Meta kienu jilagħbu l-

Ispartans jew f’San Gejtanu l-inkwiet kien jirdupjalha. Dejjem fuq l-għatba tal-bieb 

tistenna li nidher għax se jiksaħ l-ikel. Ma’ missieri kont aktar liberu li ma jkollix kwiet. 

Missieri kien 30 sena akbar minn ommi u wara 30 sena żwieġ b-imħabba vera missieri 

ġie nieqes. Kellu 84 sena. Il-ħajja għal ommi spiċċat, inqafflet ġewwa u ma riedet taf 

b’xejn. F’kelma waħda qisha mietet ma’ missieri, bdiet teżisti u mhux tgħix. 

Waqaf il-ħruġ, kważi waqaf it-tisjir, insomma waqaf kollox. Ommi kellha 54 sena 

meta romlot.  

                                                                                      

                                                                                                               Ikompli fl-aħħar Paġna 

4 ta’ Ottubru: Project House, 8.00pm, Nibdew l-ewwel laqgħa ġewwa b’quddiesa ma’ 

Fr. Saviour 

11 ta’ Ottubru: Project House, 8.00pm, Quiz imħejji minn John Muscat 

13 ta’ Ottubru, Hop on Hop off, Se niltaqgħu fid-9.30 am ħdejn l-Education u niġu 

lura għall- ħabta tat-3.30 pm. Se jkollna waqfa fil-pjazza ta' Buġibba fejn nieħdu xi 

ħaġa, kulħadd fejn irid hu. Ibbukjaw malajr sabiex naraw kemm se nkunu.                                                                                                          

Prezz 10euros (l-ikel mhux inkluż) Booking John Trapani 99443481.  

18 ta’ Ottubru: Project House, 8.00pm, Flower Arrangement ma’ Maria Cordina 

25 ta’ Ottubru: 8.00pm, Birthday Celebrations all inclusive ġewwa s-Soreda Hotel 

Prezz € 23, Bookings, Maria Caruana 99890727 

Tinsewx, il-Ħadd 17 ta’ Novembru se jkollna l-irtir annwali ta’ Novembru. Dettalji 

aktar tard. 

Chairperson: Victor Galea– 99899072 Secretary: Charlotte Camilleri 99899751 

Telqet fl-istess jum li għalqet 68 sena. Spiċċajt mingħajr l-akbar żewġ pilastri u għalliema 

li kelli f’ħajti.    

Qiegħed nikteb dan kollu għax jien meta tlift lill-mara, ftakart u pprattikajt dak li 

tgħallimt minn ommi u missieri. Ma ridtx nagħmel bħal ommi ninqafel ġewwa u nibda 

neżisti. Ridt inkompli ngħix. Tgħallimt minn missieri li bit-toqol kollu tagħha, il-ħajja trid 

tkompli u ddeċidejt. Ridt inkompli ngħix 

L-Għan ewlieni tal-grupp tagħna huwa li aħna l-membri ngħinu lil-xulxin ngħixu għax 

minkejja dak li għaddejna minnu, minkejja li l-ħajja tagħna r-romol hi diffiċli ħafna u l-

mewġ dejjem iħabbat qalil, xorta ngħid li l-ħajja hi sabiħa. Aħna rridu ngħixu. Għandna d

-dritt u d-dover li ngħixu. Tinsewx ħbieb, taħlux l-enerġija fuq il-mewt imma wżawha fuq 

il-ħajja. 

                                                                                                              Dejjem tagħkom 

                                                                              Victor 

                                                                                                 



Dan ix-xahar imiss lili sabiex naqsam magħkom l-esperjenzi li għaddejt minnhom u li 

qatt ma bsart li se jolqtu lili u lil-familti avolja aħna m’aħniex speċjali.  

Tlift lir-raġel fi tlett ġimgħat biss u ħassejt li d-dinja spiċċat. Hu kellu sebgħa u erbgħin 

sena u jien kelli tlieta u erbgħin sena. Saħħti marret lura.  

Nistqarr magħkhom li kull meta kien ikolli nilbes l-uniformi tal-pulizija kienet tkun 

daqqa ta’ stallett għax it tnejn li aħna konna fil-Korp. Ma kienet faċli xejn li negħleb din 

is-sitwazzjoni.  

Niftakar kont fittixt online fejn nista’ insib l-għajnuna għax ridt li nkompli għaddejja bil-

ħajja tiegħi. Sibt il-grupp tar-romol ‘Minus One’ għamilt kuraġġ, mort  u hawn tgħallimt 

ħafna minn nies li kienu diġà esperjenzaw din id-dieqa u l-firda li ġġib magħha din l-

esperjenza. L-aqwa għalliem hu dak li jkun ġarrab u li jifhem il-weġgħat tiegħek. Huwa 

sewwa u xieraq li nagħtu ħafna attenzjoni fuq it-tfal biex ma jitkissrux imma ma rridux 

ninsew lilna nfusna. Wara kollox aħna r-romol m’għandniex dritt nieħdu gost?. 

M’għandniex dritt nagħmlu l-affarijiet li jagħtuna sodisfazzjon? 

Kollha kemm aħna bl-istorja partikolari tagħna. Kieku jkollna niġbru l-istejjer u l-

esperjenzi tagħna lkoll u niffurmaw ktieb żgur li niktbu Best Seller.  

Dħaqna u bkejna flimkien. Kellna esperjenzi sbieħ bħal meta l-grupp morna Trapani 

f’għeluq l-għoxrin sena mit-twaqqif tiegħu. Esperjenza li ma ninsa qatt. 

Fil-ħajja taqla ħafna daqqiet iżda bl-għajnuna tal-familja, tal-ħbieb u bil-kuraġġ li trid 

tagħmel bil-mod il-mod terġa tibda tqum fuq saqajk. Hawnhekk tara u tħoss il-ġid li 

joħroġ minn dan il-grupp li l-iskop tiegħu hu li jagħti support.  

Min welled dan il-grupp u min ħadem biex dan il-grupp jibqa’ għaddej u jissaħħaħ 

ħaqqu kull tifħir.  

Minn qalbi nawgura lill-kumitat u lill-membri biex dejjem nibqgħu maqgħudin biex dak 

li bnew ta’ qabilna, insaħħuħ. 

Maureen Tarpey 

Jiktbu l–membri 

 

l-idjoma Saved by the Bell xi tfisser u mnejn oriġinat? Hemm min jgħid li din oriġinat 

meta madwar is-sena 1500 fl-Ingilterra kien hemm marda stramba, li tant kienet 

tnaqqas it-taħbit tal-qalb u n-nifs li persuna kienu jaħsbuha li mietet. Meta bdew 

jaqilgħu twiebet antiki sabiex jidfnu lin-nies li mietu bdew isibu marki ta’ grif minn 

ġewwa. Dan kien ifisser li qabel kienu difnu nies ħajjin. Għalhekk ħarġu bl-idea li jorbtu 

ħabel ma’ id il-persuna midfuna u jagħmlu qanpiena barra. Naturalment jekk tkun 

għadek tferfer kemm iċċaqlaq idejk u ssalvak il-qanpiena. 

Minn naħa l-oħra hemm dawk li jgħidu li din l-idjoma ħarġet minn logħba jew ġlieda 

boxing. Fi Frar tas-sena 1893 il-gazzetta ta’ Massachusetts, The Fitchburg Daily Sentinel 

kitbet din il-frażi wara li boxer li kien qiegħed jaqla mhux ħażin ġie salvat mill-qanpiena 

li temmet ir-round. Insomma jgħidu x’jgħidu jien la rrid nindifen ħaj u lanqas naqla xi 

xebgħa papali fuq xi ring. 

Saved by the Bell 

Il-ħajja tkompli                   

Mingħajr waqfien                    

Ħajja diffiċli                            

B’ħafna ilwien 

Ġranet mill-isbaħ                  

Ġranet xejn sbieħ                 

Granet ta’ saħħa                   

Ġranet ta’ wġieħ 

Il-Ħolm li kelli                             

Tar, mar mar-riħ                        

Ridt nerġa’ noħlom                                                                                                                       

Futur sabiħ 

Bil-kuraġġ tagħna                            

Nimxu ‘l quddiem                       

Iva għall-ħajja                              

Saħħa u Sliem 

Victor 


