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Il-Ġid Li Tagħmel Jerġa’ Lura Għandek. 

 
Naqraw ftit... 
Waħda mara Indjana kienet kuljum taħmi ‘chapatti’, ħobż tipiku indjan, għall-membri kollha tal-

familja.  Pero dejjem kienet taħmi waħda żejda.  Il-mara kienet iżżomm din il-waħda żejda fuq il-
ħoġor tat-tieqa għal kull min jista’ jgħaddi minn hemm u jkollu l-ġuħ. 
Filfatt kuljum kienn jgħaddi raġel fqir u batut u kien jieħu din il-biċċa ħobż.  U minnflok kien 

jirringrazzjaha, kien jgħid “Il-ħażin li tagħmel jibqa’ miegħek. Il-ġid li tagħmel jerġa’ lura għandek!”   
 
Din il-ħaġa kienet qed tiġri ta’ kuljum.  Kuljum dan ir-raġel fqir u batut jieqaf jieħu chapatti żejda 

minn fuq il-ħoġor tat-tieqa ta’ din il-mara Indjana, jlissen l-istess frażi, “Il-ħażin li tagħmel jibqa’ 
miegħek. Il-ġid li tagħmel jerġa’ lura għandek!”  Il-mara kienet tassew qed tiddejjaq b’din l-imġiba 
ta’ dan ir-raġel. “Lanqas kelma waħda ta’ ringrazzjament ma’ jgħidli,” kienet tgħid lilha nnifisha 

rrabjata! “Dejjem l-istess frażi jgħid! X’irid ifisser bih dan il-kliem li jgħid?”  U ġurnata minnhom 
tant ħassitha ma tifilħux iktar dan il-kliem li ddeċidiet li teħles minnu darba għal dejjem!  U tafu 

x’għamlet? Tefgħet il-velenu fl-ingredjenti ta’ dik il-wahda żejda li kienet dejjem tagħmel apposta 
għalih! 
 

Hekk kif kienet se tpoġġi l-ħobż fuq il-ħoġor tat-tieqa fejn is-soltu tpoġġiha, idejha bdew jirtodu u 
qalet,”Jien x’qed nagħmel?.”  U minnufih irmietha fin-nar, ippreparat oħra minghajr velenu u 
poġġietha fuq il-ħoġor tat-tieqa.  U bħas-soltu r-raġel fqir għadda minn hemm ħa chapatti u qal l-

istess frażi, “Il-ħażin li tagħmel jibqa’ miegħek. Il-ġid li tagħmel jerġa’ lura għandek!”  Ir-raġel 
kompli fi triqtu, mingħajr ma nduna bil-battalja ta’ rabja li kienet għaddejja minn moħħ dik il-mara. 
Din il-mara Indjana kull darba li kienet tpoġġi chapatti fuq il-ħoġor tat-tieqa kienet toffri talba għal 

binha li telaq mid-dar bit-tama li jsib futur aħjar x’imkien ‘il bogħod.  Issa ilu xhur li telaq mingħajr 
ma rċievit ebda aħbar dwaru.  Kuljum titlob biex tarah lura d-dar qawwi u sħiħ! 
 

Dak inhar, mal-lejl kien hemm taħbita mal-bieb ta’ din il-mara Indjana.  X’ħin fethet tara 
quddiemha lil binha.  Kien irqaq ħafna u kien jidher batut.  Ħwejġu kienu kollha maħmuġin u 
mqattgħin.  Kellu ġuħ kbir u kien verament bla saħħa!  L-ewwel kliem lil qal lil ommu kienu, “Ma’, 

jien b’miraklu ninsab quddiemek!  Kien kont ftit mili ‘l bogħod mid-dar ħassni ħażin bil-ġuħ li kelli.  
Kont immut li ma kienx għal raġel fqir u batut li għeni u tani mill-kel tiegħu!  Dan ir-raġel kien 
ghaddej minn ħdejja u jien tlabtu bil-ħniena biex jagħtini x’niekol! Ir-raġel kien qalbu tajba ħafna 

għax tani chapatti sħiħa kollha kemm hi.  Miskin kienet l-unik waħda li kellu.  Hekk qalli waqt li 
newwilili.  Imma peress li rani ħafna iktar fil-bżonn taha lili!” 
 

Kif il-mara semgħet dawn il-preċiżi kelmiet, wiċċha sfar u kellha tistrieħ mal-bieb!  Ftakret fil-
velenu li kienet poġġiet fil-ħobż.  Lil kieku ma tefgħetiex fin-nar kien ikun binah stess li jiekol 
chapatti bil-velenu.  Kieku kienet tkun hi li qatlet lil binha u tkun tilfitu għal dejjem!  Dak il-ħin 

stess irrealizzat it-tifsira tal-kliem tar-raġel! 
 
Naħsbu ftit... 

Kemm huma kliem li wieħed għandu ferm jirrifletti fuqhom!  Il-ħażin li tagħmel ma’ ħaddieħor 
jibqa’ miegħek. Il-ġid li tagħmel jerga’ lura għandek!  Mela ma tantx hemm x’wieħed iżid ma dawn 
il-kliem ħlief li jaqbel lilna lkoll li nagħmlu ġid biss avolja xi kultant mhux dejjem se jkun apprezzat 

mill-ewwel. 
 
Nidħku ftit... 
Adam u Eva 
Missier: Ma jmissekx tistħi Peter!!!! Għaliex weġġajt lil oħtok iżgħar minnek? 
 
Peter: Għax pa’, konna qed nilagħbu ta’ Adam u Eva bit-tuffieħa u hekk.  U flok ittantatni bit-tuffieħa, qabdet u 
kilitha kollha hi!!! 
 

 

Tislijiet, 
Josette Attard u Elisa Vassallo 


