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Attivitajiet Diċembru 2019 

Ħbieb, Diċembru huwa x-xahar favorit tiegħi, huwa ż-żmien meta nħoss li fl-arja jkun 

hemm xi ħaġa speċjali. Naturalment dan għax ikun ġej il-Milied u l-Milied jien inħobbu 

ħafna. L-hena tiegħi nħares lejn il-presepju u lejn il-Bambin. Snin ilu ddeċidejt li ma 

narmax siġar fil-Milied u ma nagħmilx ħafna tiżjin ieħor għax inħoss li ċ-ċkejken tarbija 

għandu jkun iċ-ċentru ta’ kollox. L-istorja tgħidilna li fis-sena 1223 San Franġisk t’Assisi 

għamel l-ewwel presepju wara li baqa' mpressjonat b’dak li ra ġewwa Betlem żmien 

qabel. Papa Onorio III tah permess biex joħroġ mill-kunvent ġewwa Greggio fejn sab 

għar, irranġah bħala post fejn kienu jitimgħu il-bhejjem u ħa baqra u ħmara imma 

mingħajr is-Sagra Familja. Wara għamel priedka quddiem folla kbira ta nies fejn wassal  

l-istorja tal-Milied lil dawk kollha preżenti. Illum il-Milied bħal kollox ħa xejra 

kummerċjali u dan tellef xi ftit mis-sinifikat ta’ din il-ġrajja.  

Meta kont żgħir kont immur il-mużew tal-Ħamrun u darba rbaħt grotta żgħira tal-

kartapesta. Għamilt festa. Kellha l-pasturi tat-tafal, ma kineix sabiħa, kull ma kien fiha 

kienu l-figuri tal-Bambin, il-Madonna, San Ġużepp, baqra u ħmara, imma għalija dak 

kien rigal speċjali. Minn hemm nibtet fija l-imħabba lejn il-presepju. Tajt ordni stretta lil 

ommi biex ma tersaqx u ma tfarfarx din il-grotta għax bżajt li tkissirli xi pastur. Niftakar 

missieri kien għamilli ftit dawl u poġġejtha fil-kamra tas-salott. 

Daqs kemm hu sabiħ il-Milied jaf ikun ikrah għal min ikun waħdu. Filwaqt li kulħadd 

jiekol u jixrob kemm jiflaħ, għadek issib min hu waħdu. Kullimkien dwal, festini u ikliet 

kbar u għadek issib min hu waħdu. Rigali, kartolini u xewqat sbieħ u għadek issib min hu 

waħdu. Kieku nista ma nħalli lil ħadd waħdu speċjalment f’dan iż-żmien għax din li tkun 

waħdek lil tagħtini ġewwa wisq. Meta kien  ġie nieqes missieri, fix-xahar ta Diċembru 

ommi kienet tiġi kważi xahar sħiħ għandi u wiċċha kien jixgħel, il-ħdax-il-xaħar l-oħra  

kienet tkun weħedha. Jien illum ngħid kemm kont insensittiv meta ma kontx immur 

naraha kuljum, kont inġib skuża li l-ħajja mgħaġġla u li għandi x’nagħmel. Daqqa skuża 

mod u daqqa skuża mod ieħor. Min jaf f’dawn iż-żminijiet kemm hawn romol li se jkunu 

weħidhom, forsi romol anke mill-grupp tagħna. 

Ikompli fl-aħħar paġna 

6 ta’ Diċembru: 8.00pm, Project House,                                                                             

Dr. Lara Camilleri se tkellimna fuq il-kura tas-saħħa. 

13 ta’ Diċembru: 8.00pm, Il-Party tradizzjonali tal-Milied ġewwa Palazzo Capua fejn 

għal din l-okkażżjoni l-kumitat ħaseb li jkollna Dj.                                                   

Selezzjoni ta’ finger food, birra, minerali, ilma u juices. Kollox inklużi fil-prezz.                                                                     

Prezz € 25, Booking John Trapani 99443481 

20 ta’ Diċembru: 8.00pm, Project House, Quiz ma’ John Muscat fejn xi ftit domandi 

fuq il-Milied ma jonqsux. 

27 ta’ Diċembru: 8.00pm, Project House, Taħdita 

bejn il-membri. 

31 ta’ Diċembru: 8.00pm, Alexandra Hotel- Buffett                                                                                                

Prezz € 65, Booking John Trapani 99443481 

 

Chairperson: Victor Galea– 99899072 Secretary: Charlotte Camilleri 99899751 

Ejja ngawdu lill-familjari u l-ħbieb tagħna diment li għadhom u għadna f’din id-dinja 

għax wara jibqgħu biss il-memorji tal-ikel, tax-xorb, tal-festini u tat-tiżjin li konna 

nagħmlu. Għal dan ix-xahar ħejjejna programm sabiex almenu darba f’ġimgħa ħadd ma 

jkun waħdu, se niltaqgħu anke meta tkun Festa Pubblika, se jkollna l-party tradizzjonali 

tal-Milied u l-ikla biex niċċelebraw flimkien il-wasla ta sena ġdida. Fuq bażi personali 

nixtieq nirringrazjakom tal-ħbiberija u s-sapport kollu li tajtuni matul din is-sena.   

Nagħlaq dawn l-erbgħa kelmiet billi f’ismi u f’isem il-membri tal-kumitat nawgura 

lilkom u lill-familji tagħkom il-Milied u S-Sena t-tajba.                                                                                  

           Dejjem tagħkom 

          Victor 



Il-mewt ta’ żewġi Frank kont naf li għad tasal għal għarrieda, dan wara li għaxar snin 

qabel kien iġġieled l-marda tal-kanċer u wara li kien meqjus bħala mfejjaq beda jbati 

bil-mard tal-qalb. Skont l-ispeċjalisti, dan kien kaġun tal-kemoterapija li kien ħa. Ħabta 

u sabta, f’Ottubru żewġi ħalliena waqt li jien kont xogħol. Kien xokk qawwi. Minħabba 

t-tfal kont determinata li nkompli bil-ħajja normali kemm jista’ jkun. Issa ili erba’ snin 

armla. 

 L-ewwel Milied ġie u għadda mingħajr żewġi.  Id-dar armajtha bħas-soltu u l-ikla li 

dejjem nagħmel saret ukoll. Urejt kuraġġ ta’ sur. F’ lejliet l-ewwel tas-sena kont waħdi 

d-dar, it-tfal ħarġu, kulħadd jiddeverti u jien ħassejt it-toqol ta’ bniedem waħdu. Bdejt 

inġib quddiem għajnejja sena ġdida WAĦDI u hemm iddeċidejt li rrid ngħin lili nnifsi. 

Ħadd mhu sa jgħini.   Kont diġà’ smajt bil-Minus One permezz ta’ ħabiba tiegħi li 

kellha oħtha li romlot ftit qabli u li kienet tattendi dan il-grupp. Ikkomunikajt mas-

segretarja ta’ dak iż-żmien u għamlitli kuraġġ biex nibda nattendi. Għall-ewwel kont 

xettika imma b’imbuttatura mill-kollegi tiegħi għamilt l-ewwel pass.  

l-ewwel laqgħa li mort ħassejtni ħuta barra mill-ilma, ma kont naf lil ħadd. X’ħin 

spiċċat il-laqgħa mill-ewwel ġew fuqi żewġ membri li huma wkoll kienu għadhom 

friski  għall-Minus One u  stednuni biex immur magħhom għall-kafè iżda l-ewwel 

darba ma mortx. Kelli ġenn biex immur lura d-dar u nibki bikja.  Ara f’ hiex gejt! Il-

ġimgħa ta’ wara kont deċiża li nerġa mmur u din id-darba mmur għall-kafè. Stedint 

ruħi b’ idejja u minn hemm nibtet ħbiberija kbira fejn sirna bħal aħwa li nifhmu lil 

xulxin.  

 F’dan il-grupp sibt familja oħra, anki soċjalment bdejt nattendi għall-attivitajiet 

regolari u noħorġu flimkien. Nagħmel kuraġġ lil kull min għaddej mill-istess ċirkostanzi 

biex jersaq ‘il quddiem u jingħaqad magħna sabiex isib lil min jifhmu.   Għalkemm lill-

għeżież tagħna mhux sa ninsewhom, il-ħajja trid tkompli u kif jgħid iċ-chairperson, 

aħna niċċelebraw il-Hajja!  

Sandra Mallia 

Jiktbu l–membri 

 

Il-Milied, Novelli, Teatri u Ċinema 

F’Jannar li ġej, niġbru l-miżata tal-membri li se tibqa €15 

Natale in Casa Cupiello, l-aktar kummiedja popolari li kiteb Eduardo de Filippo ttellgħet 

għall ewwel darba fit-Teatru Kursaal f’Napli fil- 25 ta’ Diċembru 1931. Dan ix-xogħol 

kien il-bidu għall kumpanija teatrali “Teatro Umoristico De Filippo” Tant kienet suċċess 

din il-kummiedja li baqgħet tittella’ sal- 21 ta’ Mejju 1932. Fil-bidu kienet kummiedja 

f’att wieħed li wara ġiet miżjuda għal 3 atti. Il-kummiedja kollha tiżvolġi f’żewġ 

kmamar, tas-sodda u fil-kamra tal- pranzu. Milied wara l-ieħor Luca Capiello jarma il-

presepju minkejja li Concetta l-mara ma kienx jinteressaha xejn. Lanqas Tommasino it-

tifel ma kien jinteressah. Dan it-tifel kien tifel apatiku moħħu biss biex joqgħod fis-

sodda jew li jargumenta ma zijuh Pasqualino li kien jakkużah li qiegħed jisirqu. Il-

qiegħa f’din id-dar tkompli tisħon bil-kriżi matrimonjali ta’ Ninuccia it-tifla l-oħra ta din 

il-koppja li tiddeċiedi li titlaq lil Nicolino ir-raġel sabiex toqgħod ma Vittorio il-maħbub 

tagħha u ħabib ta ħuha Tommasino. Dawn kollha jkunu mistiedna għal Pranzu ta lejliet 

il-Milied u hawn jinqala minn kollox u jirrovinaw kollox lil Luca miskin. 

Scrooge, film mużikali li ħareġ fl-1970 fuq kitba ta Charles Dickens “A Christmas Carol”. 

Dan il-film inġibed ġewwa Londra bejn Jannar u Mejju 1970 b’ Albert Finney fil-parti ta’ 

Scrooge. Dickens kien kiteb din in-novella fis-sena 1843, novella li titratta l-istorja ta’ 

Ebenezer Scrooge, xwejjaħ qammiel li jidhirlu Jacob Marley li kien sieħeb miegħu fin-

negozju u bosta spirti oħra tal-Milied mill-passat, preżent u tal-futur. Wara dawn l-

affarijiet Scrooge jinbidel u jsir qalbu tajba u ġentili.  

The Polar Express huwa film animat bil-kompjuter li nħadem fis-sena 2004 u huwa 

bbażat fuq il-ktieb bl-istess isem ta’ Chris Van Allsburg. Il-film jittratta l-istorja ta’ tfajjel 

ċkejken li lejliet il-Milied jilmaħ trejn misterjuż li kien sejjer in-North Pole. Dan it-tfajjel 

jiġi mistieden jitla fuq dan it-trejn mill-konduttur stess. Hawnhekk jiltaqa’ ma bosta tfal 

oħra f’dan il-vjaġġ sabiex jiltaqgħu ma’ Santa Klaws li jkun qiegħed jipprepara għall 

Milied ġewwa dan il-post enormi fejn kulħadd ikun qiegħed jaħdem u jistinka sabiex 

jiġu pprovduti r-rigali tal-Milied. Meta jaslu n-North Pole il-konduttur javża li se jiġi 

magħżul xi ħadd sabiex jirċievi l-ewwel rigal mingħand Santa 

Klaws innifsu.  F’dan Il-film Tom Hanks jinterpreta 6 karattri 

differenti.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Scrooge


Awstrija, matul l-Avvent, ħafna familji jagħmlu l- Advent Wreath li hija magħmula minn zkuk 

irqaq imżejna biż-żigarelli u erba’ xemgħat. Kull Ħadd tal-Avvent jixgeħlu xema' u jkantaw xi 

għanjiet tal-Milied. F’ħafna rħula ssib il-'Christkindlmarkt' li huwa l-monti tal-Milied fejn issib għal 

bejgħ bosta dekorazzjonijiet, ikel speċjalment ġinġer bread u Glühwein jew kif nafuh aħjar bl-

ingliz ‘mulled wine’. Bliet bħal Vienna, Insbruk u Salzburg ikunu ferm attivi f’dawn iż-żminijiet.  

Ċili , jemmnu ħafna bix-xenarji tan-nativita magħmulin minn pasturi tat-tafal, dan jissejjeħ 

'pesebre'. Ħafna Kattoliċi jiċċelebraw l-Avvent billi jmorru fil-knejjes għal funzjonijiet speċjali għal 

disatijiem konsekuttivi qabel il-milied. Dawn jissejħu ‘Novena’. Fil-lejl ta’ qabel il-milied jinġabru 

bosta familji u ħbieb għal ikla kbira msejjħa ‘asado’ fejn jissajru tiġieġ, sriedaq u majjal fuq il-

BBQ. Jagħmlu wkoll il- ‘pan de pasqua’ li huwa bħal pannettone. Ix-xarba tradizzjonali ta dan iż-

żmien hija l-'Cola de Mono' magħmula mill-kafè, ħalib, liquor, kannella u zokkor.                            

Costa Rica, il-Milied jasal fi tmiem is-sena skolastika u l-bidu tal-vakanzi. Hawnhekk jiddekoraw 

id-djar tagħhom bi fjuri tropikali u l-presepju li jissejjaħ ‘pasito’ jew ‘portall’ jitpoġġa fiċ-ċentru. 

F’dan il-pajjiż ir-rigali jwassalhom 'Colacho' (San Nikola). It-tuffieħ huma popolari ferm sakemm 

jasal il-milied u tista’ ssibhom f’bosta toroq. Fil-lejl ta’ qabel il-milied kulħadd jilbes l-aħjar ilbies u 

jmur il-quddies ta’ nofs il-lejl li hi magħrufa 'Misa de Gallo' jew il-quddies tas-serduk. L-ikla tkun 

tikkonsisti f-tiġieġ u majjal imsajjrin f’weraq apposta. Ix-xarba tkun magħmula minn bajd u rum.                                

Ċina, wieħed fil-mija biss huma Kristjani, għalhekk huma ftit dawk li jafu fuq din il-ġrajja. Il-milied 

jiġi ċċelebrat biss fl-ibliet il-kbar fejn jintramaw siġar kbar imdawwla u dekorazzjonijiet oħra fit-

toroq u stabbilimenti. Santa Klaws jissejjaħ 'Shen Dan Lao Ren' u ma teħodix bi kbira jew issib xi 

pustier liebes hekk. Illum il-ġurnata bosta koppji żagħżagħ jagħmlu xi festin fejn jagħtu lil xulxin xi 

rigali. Il-ħaġa stramba hi li l-maġġoranza tas– siġar tal-Milied u ħafna dekorazzjonijiet huma 

magħmula f’dan il-pajjiż. Tradizzjoni li dejjem qiegħda żżid fil-popolarità hija dik li lejliet il-milied 

jinbiegħu tuffieħ imgeżwra f’karti kuluriti. Dan għaliex lejliet il-Milied jew "Ping'an Ye" ifisser paċi 

jew lejla kwieta li ttieħdet mill– għanja ‘Oh lejl tas-skiet’. Tuffieħa bil-lingwa Mandarin tissejjaħ 

"píngguǒ" li tinstema bħall-kelma "Ping'an Ye" (paċi) 

Minn fejn ġejja t-tradizzjoni tal-Presepju?  
 
L-Evanġelisti Luqa u Mattew kienu l-ewwel li rrakkontaw din il-ġrajja liema ġrajja fil-Medjuevu 
saret il- "praesepium" mill-Latin "post magħluq", fejn jieklu l-annimali. 
 
Kien San Franġisk t’Assisi li beda l-presepju kif nafuh illum wara li kien Betlem u assista għall 
funzjoni dwar it-twelid ta Ġesu. Tant kien impressjona ruhu li meta mar lura l-Italja talab lil Papa 
Onorio III biex fil-Milied tas-sena ta’ wara jkun jista’ jagħmel din il-funzjoni ġewwa l-Italja. F’dawk 
iż-żminijiet rappreżentazzjonijiet sagri ma setgħux jittellgħu fil-knejjes għalhekk il-Papa tah 
permess sabiex din il-funzjoni ssir barra.  
 
Din saret l-ewwel darba ġewwa Greccio fis-sena 1223 ġewwa l-Umbria. San Franġisk waqqaf l-
ewwel presepju ħaj fl-istorja. Il-bdiewa u r-raħħala marru bi ħġarhom lejn il-grotta fejn il-patrijiet 
ħadu ħsieb idawwlu kullimkien bil-fjakkoli. Ġewwa l-grotta poġġew it-tiben, il-baqra u l-ħmara. 
 
Il-Presepju bil-figuri kollha jmur lura għas-sena 1283 fejn l-iskultur Arnolfo di Cambio ħadem 8 
statwi fejn daħħal is-Slaten Maġi. Dan il-presepju llum jinsab fil-Basilika ta’ Santa Maria 
Maggiore ġewwa Ruma. Minn dak iż-żmien sa madwar is-sena 1400 bosta artisti mmudellaw 
statwi bl-injam jew terracotta fejn din l-attività kienet l-aktar komuni ġewwa t-Toscana imma l-
presepju ma damx ma sab post fir-Renju ta’ Napli u nfirex ġewwa l-Italja kollha. 
 
Mal-milja tas-snin l-artisti Naplitani bdew idaħħlu personaġġi mill-ħajja ta’ kuljum liema 
tradizzjoni għada għaddejja sal-llum. Triq San Gregorio Armeno f’Napli għada popolari ferm 
mad-dilettanti tal-Presepju. Dawn l-artisti jaħdmu wkoll personaġġi bil-fildiferru u wara jlibsuhom 
bi drapp fin ħafna. 
 
Madwar is-sena 1800 il-Presepju sar popolari ferm. Dejjem f’dan is-seklu fir-reġjun ta’ Puglia 
bdew jużaw il-kartapesta sabiex jaħdmu l-pasturi fejn kien hemm kompetizzjoni kbira ferm bejn  
il-familji tan-nobbli dwar min jibni l-aktar presepju mponenti.  
 

 

 



Dwal ipetptu, kant sabiħ, xinxilli, tiżjin, siġar, ġugarelli, rigali, drinks, parties u elf ħag'oħra. Għal 
ħafna minna l-Milied mhu xejn ħlief okkażjoni oħra ta' xalar u divertiment. Imma x'inhi jew 
x'għandha tkun il-vera tifsira tal-Milied? 
 
Għal ħafna nies il-Milied huwa żmien ta' ferħ...ferħ artifiċjali? X'iġib il-vera ferħ? Rigali? Parties? 
Jew xi ħaġa aktar profonda? Għalina r-romol, speċjalment l-ewwel Milied wara li tormol jaf ikun 
żmien ta' dieqa u nostalġija. Iżda kuraġġ! Biż-żmien kollox jittaffa u sena wara l-oħra nibdew 
aktar inqumu fuq saqajna. Mod tajjeb kif inħossuna aħjar huwa li nippruvaw naħsbu f'xi ħadd 
ieħor li qed ibati u nippruvaw ngħinuh. B'hekk noħorġu mill-qoxra tagħna u meta nibdew 
naħsbu fl-oħrajn nindunaw li ma tantx nibqgħu niffissaw fuq id-dwejjaq tagħna biss u b'hekk 
intaffu d-dieqa li jkollna. 
                    
Waqt li għal ħafna nies il-Milied huwa żmien ta' ferħ, għal ħafna oħrajn jista' jkun żmien meta s-
solitudni u d-dwejjaq aktar jaħkmuh għax jara kuntrast bejn is-sitwazzjoni tiegħu u ta' nies oħra. 
Għal oħrajn il-Milied iġib stress u pressjoni ta' ħafna xiri, xogħol, preparamenti u ħsibijiet żejda. 
Kultant aħna stess u s-soċjetà' ta' madwarna nikkumplikaw il-ħajja wisq u nżidu aktar stress. 
Żmien il-Milied jista' wkoll iġib piż finanzjarju għax nidħlu f'ħafna spejjez...ħafna minnhom żejda. 
Imma la kulħadd jagħmel hekk inħossuna obbligati nagħmlu l-istess. 
                  
Mela kif nistgħu nagħmlu Milied aktar ħieni u bis-sens? L-ewwel nett nifhmu is-sinjifikat 
spiritwali tal-Milied...li Kristu ċekken lilu nnifsu biex ikun wieħed minna u jkun dejjem fostna. 
Qatt ma ħassejtu li l-Mulej ikun dejjem magħna f'mumenti diffiċli...għax kieku waħedna ma 
nagħmlu xejn? Kristu ġie u baqa' magħna. 
 
It-tieni nħarsu madwarna u nkunu konxji tal-bżonnijiet tal-oħrajn...u niftħu qalbna biex ngħinu. 
Hemm xi persuna qribek li tgħix waħedha u se tqatta' Milied fis-solitudni? Għax ma tistediniex 
tqatta' xi ftit ħin miegħek? Hemm xi nies li taf li nhar il-Milied mhux se jkollhom ikla tal-Milied? 
Tista' forsi toffrilhom xi ħaġa tal-ikel? Taf b'xi tfal li ommhom ma tistax tixtrilhom xi ġugarell 
għall-Milied? Rigal żgħir għal dawn it-tfal mhux se jiswielek xi fortuna! 
 
Hemm xi persuna fil-grupp li forsi tista' tgħin billi ssabbarha, toqgħod tismagħha jew tgħinha 
tirbaħ is-solitudni billi żżommilha kumpanija? Meta aħna niftħu qalbna għall-oħrajn nibdew 
infiequ mid-dwejjaq tagħna u nsibu l-ferħ. Milied ħieni huwa wieħed mimli mħabba lejn l-
oħrajn u naħdmu għall-paċi .Meta tara tbissima fuq wiċċ ħaddieħor u taf li int kont kaġun ta' dik 
it-tbissima int titbissem bla ma trid. Hekk u hekk biss nistgħu nagħtu tifsira lil Milied...meta 
noħorġu mill-comfort zone tagħna, naqbdu id ta' min hu fil-bżonn u nduru ma Ġesù' Bambin. 
J'Alla jkollkom Milied sabiħ mimli ferħ u paċi! 

Victor Galea– Tajjeb li ngawdu dawn il-festi iżda t-tgawdija tkun akbar meta ngħinu lil 

ħaddieħor. J’Alla l-ispirtu tal-Milied jibqa tul is-sena kollha. Minn qalbi nixtieq nirringrazjakom 

ta’ din is-sena li qattajna flimkien u nawgura lilkom u lill-għeżież tagħkom il-festi t-tajba fil-paċi 

u trankwillità. 

John Trapani– Nawgura Milied qaddis u sena ġdida mimlija risq, hena u saħħa lil membri 

kollha u l-familji tagħhom. 

Charlotte Camilleri– Nawgura Milied ħieni u sena mimlija saħħa lill-membri u l-familji kollha. 

Maria Caruana– Nixtiqilkom l-isbaħ xewqat għall Milied qaddis u sena ta’ risq hena u paċi. 

Joyce Bartolo– Nixtieq lilkom u lill-familja tagħkom inħabba, paċi u sliem għall– festi tal-Milied 

u għas sena l-ġdida. 

Rita Attard– Nawgura l-Milied u s-sena t-tajba mimlija saħħa u risq lill-membri kollha u l-familji 

tagħhom. 

Mary Micallef- Awguri lilkom u lill-familji tagħkom u j’Alla l-Ispirtu ta' dan iż-żmien jimla’ l 

ħajjitkom b ħafna ġid u paċi tal-qalb u tal-moħħ. 

Albert Zammit- Victor talabni biex nikteb erba’ kelmiet lilkom, il-membri preżenti ta’ Minus 

One għan newsletter ta’ Diċembru. Diċembru jġib miegħu ħafna memorji, xi wħud li jġibulek 

tbissima u oħrajn li jqabbżulek demgħa. Naf, kull okkażjoni fiċ-ċirkustanzi tagħha aktarx li aktar 

iġġib demgħat milli tbissim. Madanakollu, bl-għajnuna tal-grupp il-weġgħat żgur li jkunu anqas. 

Hekk, kif Diċembru huwa l-aħħar xahar tas-sena, Jannar huwa l-bidu, allura wieħed irid iħares 

‘il quddiem. Anke l-fatt li llum issib lil min lest jaqsam miegħek il-ferħ u d-dwejjaq li jista’ jkollok 

huwa pass ieħor biex tagħraf li llum għandek ħajja ġdida u huwa dmir tiegħek li tagħmel l-aħjar 

minn din il-ħajja. Naf, m’ hijiex il-ħajja li għażilna b’mod ħieles għaliex ġiet imposta fuqna, Issa 

sta għalik li tagħmel l-aħjar minn dan il-grupp li issa ilu aktar minn 22 sena jgħin persuni 

bħalek. Fiċ-ċirkustanzi tiegħek, nixtieqlek l-aħjar Milied li jista’ jkollok. 

 

 

 


