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Trid tipprova taqta’ xi tħobb iġġemma’ Ġemma?

żż ... biżżż!

Mhix ħaġa waħda biss ... biż

Ħa nagħtik ċans taħseb ... sakemm ngħodd sal-għaxra.
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Ġemma n-naħla tħobb iġġemma’ l-ilma tax-xita fil-bramel.

Ġemma tħobb iġġemma’ ż-żerriegħa tal-fjuri.

B’hekk fil-jiem meta ma tinżilx xita, xorta jkollha:

Imbagħad titfa’ ż-żerriegħa fil-ħamrija,
skont l-istaġun u jikbru pjanti ġodda,
li ma jdumux wisq biex jagħmlu l-fjuri kollha kuluri.

... x’tixrob
... biex tinħasel
... biex issaqqi l-pjanti.

żż!

“Biż
Kemm huwa tajjeb!
Kemm jagħmel ġid l-ilma tax-xita!
Nista’ nżommu fil-bramel u anki fil-bir.”

Ġemma n-naħla tħobb iġġemma’ l-fdalijiet tal-frott u l-ħxejjex.
B’hekk ikollha biex tagħmel il-kompost.
Dan jagħti s-sustanzi lis-siġar u lill-pjanti.

!
“Biżżż Jien dejjem naħseb bil-quddiem
biex tul is-snin
ikolli l-isbaħ ġnien!”

Ġemma tħobb tiġbor il-polline
u n-nektar mill-fjuri.
Dan kollu huwa l-ikel tagħha.
Kemm tagħmel għasel bnin
b’dak in-nektar!

żż!

“Biż

Xi ġmiel ta’ ġnien!
B’ambjent sabiħ ilkoll henjin.”

żż! Tixtieq idduq prodott ġenwin

“Biż

minn dak li tant naf nagħmel jien?
Imbagħad tista’ taqbel man-nanna:
l-għasel tiegħi ħelu manna!”
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Kif tista’ Ġemma n-naħla ma ġġemmax il-vażetti tal-ħġieġ?
Kieku fejn titfa’ l-għasel pur biex imbagħad ikun jista’ jinbiegħ?

żż! Għadek m’għidtlix x’jidhirlek!

“Biż

Togħma tajba, hux tassew?
Tinsiex tagħmilli r-riklam
U jien ngħid grazzi, xi ħlew!”

Meta Ġemma n-naħla tbigħ l-għasel,
iġġemma’ l-flus fil-karus.
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Il-ħabiba tagħna Ġemma għandha qawl ieħor, li spiss tistqarr li huwa l-favorit tagħha.

Trid tipprova taqta’ liema huwa?
Għandek minuta ċans biex taħseb ... Is-sittin sekonda jibdew issa ...
Sittin ... ħamsin ... erbgħin ... tletin ... għoxrin ...

żż! Bil-qatra l-qatra timtela l-ġarra! L-importanti li qatt u qatt ma naqta’ qalbi.”

“Biż

... għaxra, disgħa, tmienja, sebgħa, sitta, ħamsa, erbgħa, tlieta, tnejn, wieħed!
Il-qawl favorit ta’ Ġemma huwa:

Tista’ tgħin lil Ġemma tgħodd il-flus?

Erfa’ u sorr għal meta tiġi

bżżż ... onn!

Dan l-aħħar Ġemma n-naħla bdiet iġġemma’ wkoll il-fosdqa tad-dudu tal-ħarir.
Minn dak il-ħajt irqiq irqiq, isir id-drapp fin fin.
“Tgħid Ġemma tixtieq xi libsa sabiħa għal xi okkażjoni speċjali?”
bdew jistaqsu l-annimali.
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Li huwa żgur li
Ġemma tħobb
il-kumpanija tal-ħbieb.

In-naħla, il-farfett, il-qanfud u l-mazzarell
spiss jagħmlu xi festin sabiħ,
fil-ġnien ta’ Ġemma,
qalb il-ġmiel tan-natura.

Kulħadd iġib miegħu xi ħaġa tajba.
Imbagħad kulħadd jaħsel idejh sewwa,
iġib platt nadif u jibda jħallat u
jaqsam minn dak l-ikel bnin.
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Ġemma għandha aħbar x’tagħti lill-ħbieb.

żż!

ż e

meta jkolli flus biż ... jjed nixtieq niftaħ ħanut.
“Biż
Inbigħ prodotti ġenwini magħmulin mill-għasel tiegħi.”

“Jien insejħilha intelliġenti u ħabrieka!” wera l-għerf tiegħu l-qanfud.

“Jien niġi nixtri mingħandek!” qal il-farfett.
“Il-ħbieb jgħinu lil xulxin.”

“Determinata!” faħħarha l-mazzarell.
“Kapaċi tasal fejn trid!”

żż ... Il-bieb ikun miftuħ għal kulħadd!”

“Biż

“Tassew nixtieq niftaħ il-ġwienaħ u ntir bħalha,” tbissem il-farfett.

“Jekk nagħmillek riklam tajjeb!” qal il-qanfud.
“L-għajjat nofs il-bejgħ.”
“Jien nixtieq li naħdem miegħek!”
wera x-xewqa l-mazzarell.

Bħalissa qed tiġini kelma f’moħħi biex jien niddeskrivi lill-ħabiba tagħna Ġemma.
Ħa nipprova ngħinek taqta’ x’inhija din il-kelma:

! ... Biżżż! ...

Biżżż

“Jien naf kelma oħra biex niddeskrivi lil Ġemma,” qal il-farfett.
“Għaqlija!”

!

BIEŻLA
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“Ġemma n-naħla tatni ħafna ideat tajbin!” qal il-qanfud.
“Jaqaw, inti trid tiftaħ xi ħanut biex tbigħ it-tuffieħ?”
staqsieh minnufih il-farfett ta’ ħafna kuluri.
“Naħsibha,” qal il-qanfud.
“Għandi flus imġemmgħin u nista’ nissellef iktar mill-bank.”
“L-importanti li tagħmel il-kontijiet sew!” fakkar il-mazzarell.
“Qis mitt darba u aqta’ darba!”

żż! Biżżż! Il-ħbieb għalhekk qegħdin

“Biż

Biex ngħinu u nitgħallmu minn xulxin!
Tfal ħelwin daqs l-għasel tiegħi
Henjin miegħi, nirnexxu lkoll flimkien!”
Inġemmgħu!
Naħsbu!
Nistudjaw!
Ninvestu!
Ma nħallux għal għada dak li nistgħu nagħmlu llum.

żż ... Parir jien nagħti spiss

“Biż

żż!

Taħsibx int darba biss ... biż

Trid tiftakar f’kull mument
Lill-klijent iżżomm kuntent!
Il-prodott agħtih ġenwin
M’għandix jien nidħak bin-nies!”

Inti tixtieq li tkun bieżel bħal Ġemma?
Tista’ tgħidli x’beħsiebek iġġemma’?

żż ... biżżż!

Kuraġġ! Tista’ tagħtini lista twila twila,
imma għalissa mqar issemmi ħaġa waħda biss ... biż

! Għadu mhux biżż...ejjed!

Biżżż

Tgħidx li jiena fitt iżżejjed!
Imma tista’ tgħid lil Ġemma
int x’se tagħmel b’dak li se ġġemma’
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