
Ħbieb, waħda mill-istejjer ħelwin li lili togħġobni ferm hija l-istorja tat-tigra, il-ħmar u 

l-kulur tal-ħaxix. Xi kultant stejjer bħal din ikun fihom tagħlima tajba ħafna li tgħinek 

anke kif għandek iġġib ruħek fis-soċjeta, man-nies fuq xi argument li jista’ jinqala. 

Naqblu li ma naqblux jew ma naqblux li naqblu. 

Il-ħmar, it-tigra u l-kulur tal-ħaxix. Fil-ġungla ma nafx la fejn u l-anqas meta, il-ħmar 

qal lit-tigra, "Il-ħaxix huwa blu." It-Tigra weġbitu, "Le, il-ħaxix huwa aħdar." Imbagħad 

id-diskussjoni bejn it-tnejn saħnet mhux ħażin. It-tnejn li huma żammew sodi fi 

kliemhom.  Biex tintemm din il-kontroversja, it-tnejn marru għand l-Iljun, is-Sultan tal-

Ġungla. F'nofs is-saltna tal-annimali, bilqiegħda fuq it-tron kien hemm l-iljun. Eżatt kif 

waslu, il-ħmar beda jgħajjat qabel ma t-tigra setgħet biss tiftaħ ħalqha. "Altezza, il-

ħaxix huwa blu, mhux hekk?"  

L-Iljun qal, "Iva! Il-ħaxix huwa blu. Din it-tigra ddejjaqni ma temminx, hija għandha tiġi 

kkastigata kif suppost, "kompla l-ħmar.  Ir-re ddikjara, "It-Tigra se teħel sena ħabs. Kif il

-ħmar sema l-verdett tas-Sultan beda jaqbeż bil-ferħ u jiġri  mal-ġungla kollha.  

It-tigra ġiet ikkundannata għal sena ħabs."It-Tigra marret ħdejn l-Iljun u staqsietu, 

"Għaliex ikkundannajtni Altezza! Il-ħaxix huwa aħdar, mhux hekk?"  

L-Iljun wieġeb, "Iva! Il-ħaxix huwa aħdar." "Allura għaliex ikkundannajtni l-ħabs reġgħet 

staqsietu t-tigra?" L-Iljun reġa wieġeb, "inti ma ġejtx ikkastigat fuq jekk il-ħaxix hux blu 

jew aħdar. Inti ġejt ikkastigata għax bdejt tiddibatti ma’ dak il-ħmar stupidu. “Kreatura 

kuraġġuża u ntelliġenti bħalek bdejt targumenta ma’ ħmar fejn saħansitra ġejt hawn 

għal deċizzjoni mingħandi”. 

Xi kultant niġu f’sitwazzjoni fejn l-affarijiet quddiem għajnejna jkunu loġiċi u ċari daqs il

-kristall. Ħaddieħor jista’ jkun qiegħed jara l-affarijiet mod ieħor u jkun konvint li dak li 

qiegħed jgħid hu, huwa s-sewwa anke jekk ikun żbaljat. Hawn min, jekk ma jieħux 

raġun fuq kull ma jgħid hu tinħoloqlu problema.  

Ikompli f’paġna 2 
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Chairperson: Victor Galea– 99899072- Secretary: Charlotte Camilleri 99899751 -Email-info@minusone.eu 

3 ta’ Settembru – Picnic Smart City: 19.45 

8 ta’ Settembru – Fenkata għand Ta’ Richard il-Baħrija: 12.30 

Menu-  Starters– Bebbux, Soppa, Spaghetti tal-fenek u Prawn cocktail. 

Main– Fenek, Laħam taż-żiemel, Tiġieġ u Ħut (swordfish) 

Ħelwa tat-tork u Karawett— Soft drink u Flixkun House Wine kull 4 persuni 

Prezz €20.  Booking: Maureen Tarpey - mob. 79896387 

10 ta’ Settembru – Niltaqgħu l-Għadira hdejn il-Kiosk La Sosta. 18.30 ‘il quddiem 

17 ta’ Settembru – Comino Sunset Cruise. Se nkunu nistgħu ngħumu wkoll. Tistgħu 

ġġibu l-ikel magħkom.  

Tluq minn Sliema Ferries fis-13.00 u lura fid-21.30 

Tluq minn Bugibba Jetty fis-14.15 u lura fit-20.30 

Prezz €12.  Booking: Maureen Tarpey - mob. 79896387 

24 ta’ Settembru -  The Pebbles Resort – Buffett Dinner: 20.00 

Menu – Selezzjoni ta’ antipasti, Selezzjoni ta’ ġobon, 4 main courses, ħut, laħam u 

tiġieġ, 2 tipi ta’ għaġin, deserta. Tazza nbid u tazza ilma. 

Prezz €25.  Booking għad-dinner sas-17 ta’ Settembru mingħand Maureen Tarpey - 

mob. 79896387 

Night Stays – Se nkunu qed norganizzaw night stays ghal wara d-dinner– Għall-

booking tal-kmamar u nformazzjoni oħra tkellmu dirett mal-Hotel fuq 20102222 

Lejl wieħed—Prezz Kamra biss– €98 għal  2 persuni 

Lejl wieħed Bed and Breakfast €112, karma b’2 persuni.  

Single room supplement at 75% of the total price. Extra person supplement at 

Eur12.50 per person on RO. Breakfast supplement at Eur7 per person. All prices are 

inclusive of VAT, exc. ECO tax. 



Hawn qiegħed nitkeb fuq affarijiet żgħar u mhux fuq affarijiet li huma dritt tagħna l-

aktar jekk ikunu qed jaffetwawlna ħajjitna. Fuq affarijiet żgħar u rrelevanti, jien dejjem 

għalaqt ħalqi u tajt ir-raġun lil ħaddieħor anke jekk kont naf li jien qiegħed ngħid is-

sewwa. Wara kollox billi nieħu r-raġun fuq xi argument żgħir mhux se nirbaħ xi premju. 

Nagħmel hekk forsi għax nibża li jiġrili bħat-tigra u neħel sena ħabs.  

Ħalli nkun ċar, minn naħa tagħna ma rridux nagħmlu l-iżball tal-ħmar, dak li naħsbu li 
dak li ngħidu aħna biss huwa tajjeb jew li aħna biss dejjem ikollna raġun, ikun x’ikun l-
argument. B’hekk dejjem nisħaq jien fuq l-importanza li nisimgħu lil xulxin, mhux 
importanti min ikollu raġun. Importanti li niddiskutu u nippruvaw nifhmu.  
 

Victor. 

Għeżież membri, m’ilux wisq bejn logħba ballun u oħra rajt intervista fuq stazzjon 

Malti, intervista ma’ persunaġġ Malti li għoġbitni ħafna. Waqt din l-intervisa din il-

persuna bdiet tgħid li waqt li kienet għaddejja minn mument ħażin ħafna persuna oħra 

kienet tagħtha ktieb li kien jittratta t-tixbiħa li hemm fil-ħajja ta’ min ikun qiegħed 

għaddej minn żmien ħażin mat-traffic lights, iva sewwa qed taqraw, naħseb qed 

tistaqsu “ x’għandom x’jaqsmu dawn it-tnejn, żmien ħażin u t-traffic lights”?  

Ħa nipprova nagħti l-opinjoni tiegħi fuq din il-biċċa. Meta  nkunu għaddejjin minn 

żmien ħażin nieqfu bħal ma nieqfu meta d-dawl fit-triq ikun aħmar, nieqfu u 

nistennew u niddejqu nistennew, vera? Pero jasal il-ħin meta d-dawl jaqleb isfar, dan 

ifisser li nkunu qed nirkupraw u li qed nippreparaw biex nerġgħu nibdew nimxu ‘l 

quddiem. Kif id-dawl jaqleb aħdar irridu nkunu lesti u nimxu. Jekk nibqgħu weqfin jiġi 

xi ħadd minn warajna u jibqa’ dieħel fina biċ-ċans li nweġġgħu. 

Dawn l-istejjer lili jgħoġbuni ferm. Jispjegaw ir-realta tal-

ħajja bi kliem u sitwazzjonijiet li jifimhom kulħadd. Meta 

ormolna ħajjitna saret ħamra u waqafna, u kien żmien 

diffiċli ħafna ħafna. Pero fittixna s-sapport u sibna l-

għajnuna u ħajjitna bdiet issir safra, bdejna nirpiljaw u 

bdejna nħossuna aħjar. Bdejna nindunaw li l-aħmar 

għadda, kien il-passat tagħna, issa qed nistennew l-aħdar 

biex nerġgħu nsibu s-saħħa u l-kuraġġ li nimxu l-

quddiem.  

Jekk kif jaqleb l-aħdar nibqgħu wieqfa se nkunu qed 

nitilfu orizzont ġodda li f’ħajjitna jibqgħu misteru 

sakemm insibuhom. 

Naturalment, nimxu l-quddiem bil-galbu u noqogħdu 

attenti għal xi sinjali tat-traffiku oħra li jista’ jkun hemm 

għal għonq it-triq. 

Kif tafu f’Ġunju 2022, il-Grupp tagħna jalgħaq 25 sena li ġie mwaqqaf. Kif inhu xieraq, 

bħala kumitat, diġa bdejna naħdmu għal dan l-anniversarju. Kif kont wegħdkom se 

naħdmu biex nieħdu sehem fi Cruise. Għadu kmieni sabiex ikollna d-dati u l-prezz 

eżatti pero mportanti ferm li min hu mħajjar biex jiġi, jikkuntattjana. Dan sabiex 

ikollna numri f’idejna sabiex inkunu nistgħu nakkwistaw prezz aħjar.  

Fl-24 ta’ Ġunju, 2022, lejliet l-anniversarju se nippruvaw norganizzaw get together, 

post u prezz jitħabbar aktar tard. Qedgħin naħdmu wkoll sabiex norganizzaw quddiesa 

ta’ ringrazzjament għal dak iż-żmien fil-katidral, nisperaw li jirnexxielna. Għal dawn l-

attivitajiet se nkun qiegħed nistieden lill-ex membri sabiex jattendu magħna, wara 

kollox kienu huma li bnew dak li qed ingawdu minnu aħna llum. Lil dawn l-ex membri 

wkoll qiegħed insir nafhom ftit ftit. Meta ltqajt ma‘ wħud minnhom stajt ninnota 2 

affarijiet, l-imħabba li għad għandhom lejn il-grupp u li jgħaddi kemm jgħaddi żmien 

xorta waħda r-romol jibqgħu romol b’dak kollu li ġġib magħha din il-ħajja.  

Kif taraw il-ħidma mill-kumitat hija kontinwa. Waqt il-pandemija kien hawn min seta’ 

ħaseb li jien stajt tlift xi ftit l-interess jew li mhux nagħti każ biżżejjed, mhux problema 

tiegħi,  kulħadd jaħseb li jrid. Ix-xogħol ta’ sapport xorta baqa’ għaddej fil-kwiet 

mingħajr ħafna daqq ta’ trombi. Jiena naħseb li attur tajjeb joħroġ jirrexta fuq il-palk 

fejn jarah kulħadd u mhux joqgħod jirrexta wara l-kwinti fejn jarawh 4 min-nies biss. 

Nixtieq nirringrazzja lil dawk il-membri li jersqu b’xi ideat fuq li nistgħu nagħmlu u lil 

dawk li joffru l-għajnuna tagħhom għall-ġid ta’ membri oħra. Dan huwa s-sapport li 

jogħġob lili. Cruise Sajf 2022 


