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Darba waħda …

kien hemm gżira żgħira

‘l bogħod minn artijiet oħra



In-nies 
kellhom 
kollox:

temp sabiħ, 
frott u 

ħxejjex, ilma 
ġieri.

Kienu 
jiftiehmu 

bejniethom, 

jgħinu lil 
xulxin fejn 

jistgħu.



Għal 

żmien 

twil 

in-nies 

ta’ din 

il-

gżira

kienu jgħixu kuntenti u ferħanin.



Imma t-temp inbidel: ix-xemx bdiet taħraq is-
siġar, il-frott u l-ħxejjex.

Ix-xita għarrqet kull ma baqa’.

Waqa’ ħafna ġuħ

u n-nies bdew igergru.



Wasal raġel ħażin ħafna.

Kien isaħħar lin-nies bi kliemu.

Għamluh il-Kap tagħhom.



“Tridu tkunu ferħanin?
Warrbu lil min ma jismax, lil min ma jimxix sewwa

u lil min jitgħallem bil-mod!

Dawn ma jiswew għal xejn!!

Insibulhom post sabiħ wara l-muntanji
fejn jgħixu kuntenti u ma jfixklu lil ħadd.”



Kull min kien differenti ħaduh 

joqgħod wara

l-muntanji ‘l bogħod

minn kulħadd
Salvu rrabja. Martin, Rosie u Abigail

bkew. Kollha riedu jibqgħu flimkien

mal-familji tagħhom



“Martin kien jgħini bil-faċendi u xi kultant konna 
nidħku xi waħda.

Ikolli naħdem wisq iżjed għax id waħdi!
Ma kienx mument li smajt mill-Kap!

Kelli nitlef lil Martin biex 
ninduna kemm inħobbu u 

kemm kien jiswa”

qalet Biċe, omm Martin.



Ċensu l-bidwi qabel 
magħha

“Binti Abigail ukoll kienet 
tgħinni fix-xogħol.

L-annimali lilha biss kienu 
jobdu.

Imma l-Kap qalli li postha 
kien wara l-muntanji.

Kelli nitlifha biex inkun 
naf kemm ma jien xejn 

mingħajrha.”



Nikol kien ragħaj tal-merħla tar-raħal.

“Il-Kap qal li ħija Salvu ma jarax u li kien piż fuq il-

familja.

Salvu u l-kelb tiegħu kienu jiġu

miegħi nieħdu ħsieb 

il-mogħoż.

Meta Salvu kien idoqq 

il-fifra, il-ġurnata 

kienet tgħaddi malajr!

Kemm nixtieq li kien 

fostna.”



“Rosie tagħna ma tistax timxi u tagħmel 

xogħol iebes. Aħna ridna l-aħjar għaliha 

u bgħatniha tgħix wara l-muntanji kif 

qalilna l-Kap.

Rosie kienet tiġbor it-tfal iż-żgħar tar-

raħal. Tgħidilhom l-istejjer, 

tgħallimhom jiktbu u jaqraw, u 

tivvintalhom il-logħob.

Kemm kienet tieħu 

ħsiebhom!

Tlifniha u issa nafu 

kemm kienet 

kapaċi.”



Fl-aħħar, in-nies tal-gżira fehmu li 

uliedom li kienu differenti kienu 

teżor u mhux piż.

Il-vera piż f’ħajjithom kien il-Kap li ma 

jiswa għal xejn ħlief paroli.

Daru fuqu u bagħtuh jgħix hu wara l-muntanji 

mdawwar bis-suldati biex qatt ma jerġa’

jagħmel ħsara b’ilsienu ħazin.



Ħaġa tal-għaġeb ... 

il-ħajja tan-nies tal-gżira

bdiet timxi ‘l quddiem bil-ħidma ta’

kulħadd.

Issa kulħadd kien jaf

kemm kellhom kapaċitajiet moħbija

Martin, Abigail, Nikol u Rosie.



Martin, Abigail, Nikol u Rosie

tgħidx kemm ferħu meta reġgħu lura d-
dar.

Huma qatt ma riedu jkunu maqtugħin

mill-familji tagħhom.

“Issa aħna vera kuntenti u ferħanin għax 
erġajna qed:
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