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					MINISTERU	GĦALL-FAMILJA,		
DRITTIJIET	TAT-TFAL	U	SOLIDARJETÀ	SOĊJALI

SEGRETARJAT	PARLAMENTARI		
GĦALL-FONDI	EWROPEJ	U	DJALOGU	SOĊJALI

Programm Operattiv II – Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 2014-2020
“Ninvestu fir-riżorsi umani sabiex noħolqu aktar opportunitajiet

filwaqt li nippromwovu t-tisħiħ tas-soċjetà”
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew

Rata ta’ ko-finanzjament: 80% Fondi mill-Unjoni Ewropea; 20% Fondi Nazzjonali

Bħala żagħżugħ/a,
il-futur tiegħek huwa f’idejk.
Ibda faddal mil-lum!

Kien l-għada ta’ Santa Marija u Nathan kien ilu jistenna din 
il-ġurnata mill-bidu tas-sajf. Qam kmieni sabiex imur ħdejn 
in-nannu ma’ missieru. In-nannu kien sajjied u kien għadu 
kif daħal bil-luzzu fuq il-moll tas-soltu, mgħobbi bil-lampuki 
wara lejl bnazzi. 
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Xħin waslu, in-nannu flimkien mas-sajjieda l-oħra li kienu jaħdmu 
miegħu, kienu qed iniżżlu l-kavetti mimlija bil-lampuki. Il-lampuki 
kienu stivati puliti u miksija bis-silġ biex iżommu friski u jaslu fl-
aħjar stat għand il-konsumatur. In-nies kienu ilhom xi ħmistax 
jistaqsu lin-nannu meta kien ser jiftaħ l-istaġun tal-lampuki u kif 
jgħidu min jistenna, jithenna!

Nathan dar fuq missieru u qallu: “In-nannu sa jibigħ dawk il-
lampuki kollha u jaqla’ ħafna flus? Mela issa jkun jista’ jixtri dak it-
televixin il-kbir li għoġbu u li rajna l-aħħar darba fir-reklam meta 
kont għandu u għand in-nanna.”

“Kieku tajjeb kieku l-flus kollha li jdaħħal mill-bejgħ in-nannu jkun 
jista’ jonfoqhom u jixtri dak kollu li jrid.  L-ewwel in-nannu jrid 
jara li jħallas l-ispejjeż li għamel u li għandu biex ikun jista’ jmur 
għal-lampuki.”

“Dawn l-ispejjeż tan-nannu li jridu jitħallsu l-ewwel, x’inhuma 
papà?” 

“Sabiex  mar għal-lampuki, in-nannu kellu jara li ħallas il-liċenzja 
tal-luzzu bħalma jiena u l-mamà nġemmgħu mill-paga biex 
inħallsu l-liċenzja tal-karozza darba fis-sena. Kellu bżonn jixtri 
l-korlin u l-knatan tal-ġebla tal-franka biex ikun jista’ jagħmel 
il-kannizzati bil-weraq tal-palm. Kull darba li joħroġ ikun irid jara 
li l-luzzu tah il-fjuwil mill-pompa ta’ fuq il-moll, li xtara biżżejjed 
silġ għall-ħut li jkun ser jaqbad u jkun irid joħroġ il-pagi tas-
sajjieda li jaħdmu miegħu.”

“Tiftakar meta morna l-Furjana?”

“Meta qgħadna nistennew li jgħajtu n-numru tagħna?”

“Iva, dakinhar! Hemmhekk morna sabiex nimlew il-karti tat-taxxa 
tan-nannu ħalli mbagħad ikun jista’ jħallasha. ”

“Mela n-nannu jkollu jħallas it-taxxa wkoll? Din xi tkun 
eżattament? Jien ma nafx kemm ser jibqagħlu flus biex jixtrih dak 
it-televixin tar-reklam!”

“Kull min jaħdem irid iħallas dik li ngħidulha ‘taxxa’. Din tkun 
ammont ta’ flus li kull ħaddiem irid iħallas lill-istat, jiġifieri lil min 
jieħu ħsieb il-flus tal-pajjiż kollu, biex imbagħad dawn il-flus 
jintefqu għall-bżonnijiet tal-pajjiż.” 

“Xi bżonnijiet huma?” 

“Biex it-tfal ikunu jistgħu jmorru l-iskola b’xejn, nagħmlu użu 
mis-servizzi taċ-ċentri tas-saħħa u tal-isptar b’xejn, isiru toroq 
ġodda u aħjar, u biex Malta tinżamm nadifa. Barra t-taxxa trid 
titħallas dik li ngħidulha l-bolla wkoll.”

“U iva pa, jekk hi minn dik li nagħmlu fuq l-envelops meta 
nimpustaw l-ittri, din ma tantx fiha spiża. Dik tiġik inqas minn 
ħamsin ċenteżmu meta tibgħat ittra minn Malta għal Malta! ”

“Le, le. Ma kontx qed nirreferi għal dik it-tip ta’ bolla. Il-bolla 
li semmejtlek jien titħallas minn kull min jaħdem. Tintuża biex 
meta wieħed jilħaq l-età tal-irtirar, jiġifieri ma jibqax jaħdem 
għax ikun kiber fl-età, jibda jirċievi l-pensjoni.”

“Iva, lin-nanna l-aħħar darba smajtha tgħid li s-sena d-dieħla 
n-nannu ma jkollux għalfejn jibqa’ jmur għax-xogħol għax sa 
jibda jirċievi ċ-ċekk tal-pensjoni. Mid-dehra tgħidx kemm hi 
inkwetata għax in-nannu avżaha li meta jirtira l-kċina sa tibda 
tkun f’idejh.”

“Hekk hu. Issa l-flus li jibqgħulu fil-but wara li jħallas dan kollu 
ngħidulu ‘qligħ’. ” 

“Mela meta jagħtini xi muniti jew xi karti tal-flus għal ġol-karus 
ta’ ĠEMMA n-Naħla jkunu xi ftit mill-qligħ tan-nannu?”

“Eżattament, Nate. Sajjieda bħan-nannu jridu jaraw ukoll li ma 
jonfqux dak kollu li jdaħħlu f’daqqa. Iridu jkunu jafu jqassmu 
l-flus sew u jġemmgħu wkoll.”

“Imma għaliex papà?”
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“Ġieli kien bnazzi, imur jistad u jispiċċa jidħol idu f’idu. Jekk 
ikun maltemp, in-nannu jkollu joqgħod xi ġimgħa l-art bla ma 
jaqbad u jbigħ ħuta. Meta jiġri hekk ikollu jdur fuq il-flus li jkun 
qala’ u li bil-għaqal tiegħu u tan-nanna jkunu ġemmgħu meta 
kien bnazzi biex ikunu jistgħu jixtru u jħallsu l-bżonnijiet ta’ 
kuljum.”

“Barra minn dan, ikollu bżonn iwarrab xi flus biex meta jkollu 
xi ħsara fil-magni tal-luzzu, fix-xbieki jew ikollu bżonn jiġbed 
il-luzzu sabiex jiżbgħu mill-ġdid u ma jidħollux ilma, ikun jista’ 
jħallas lin-nies li jagħmlulu x-xogħlijiet  li jkun hemm bżonn.”

“Kemm għandi x’nitgħallem m’għand in-nannu!”

Wara dik id-dawra max-xatt, Nathan ħadu l-ġuħ u diġà kien 
qed joħlom bil-lampuki aljotta, torta jew mixwijin b’xi insalata 
kkulurita u bnina. Bħal ħafna oħrajn, il-lampuki kienu l-platt 
favorit tiegħu u kien beħsiebu jibqa’ jgawdihom fi platti tajbin 
għal saħħtu ta’ kull ġimgħa, sa wara l-Milied. 

L-għada filgħodu, in-nannu Żepp kellu jibqa’ l-art għax kienet 
ġurnata bir-riħ u biex jaqbdu l-lampuki, il-baħar irid ikun żejt. 
Għalhekk Nathan sab ix-xoqqa f’moxta biex imur ikellem 
lin-nannu dwar il-qligħ u l-ispejjeż tas-sajda tal-ġurnata ta’ 
qabel. Kien baqa’ jhewden dwar kif in-nannu kien ser jirnexxilu 
jixtri t-televixin li tant xtaq. Miegħu ħa basket li fih tefa’ pitazz, 
karta, lapes u lil ĠEMMA n-Naħla forsi bis-saħħa tan-nannu  
jitfgħalha xi ħaġa f’żaqqha.

“Għasel niżlitli dik il-lampuka lbieraħ, nann.”

“Tajbin ta’ din is-sena hux?”

“Tiċċajta!”

“Kellna sajda tajba u sabiħa. Morna tajjeb.”

Nathan kien ferħan sa jtir meta sema’ lin-nannu jgħid hekk. 
“Vera, Nann? Mela kemm-il kaxxa qbadtu nann? Kollox 
begħtu?”

“Iva, ta’. Kellna tnax-il kaxxa li kien fihom għaxar kili l-wahda u 
kull kilo begħnih bis-sitt ewro.”

Nathan malajr ħareġ dak kollu li kellu fil-baskett u beda 
jħarbex u jaħdem is-somom f’moħħu u fuq subgħajh.

F’daqqa waħda għolla ħarstu lejn in-nannu u qallu: “Mela 
għandek biex tixtri tnejn minn dawk it-televixins tat-tliet mija 
u ħamsin ewro li rajt u ridt l-aħħar darba u jibqagħlek għoxrin 
ewro!”
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“Ara verament qed issir tajjeb!” 

“Allura hekk tiġi li kważi tista’ tħallas nofs t-televixin, nann! 
Forsi tagħmlu xi żewġ  sajdiet oħra dil-ġimgħa u nkunu 
nistgħu nibdew naraw il-futbol qisna qegħdin il-grawnd fi 
tmiem il-ġimgħa!”

Xirfet tbissima ħelwa fuq fomm in-nannu jiggosta l-innoċenza 
taċ-ċkejken.

“Qatt smajt bil-kelma ‘prijoritajiet’, Nate?”

“Kemm hi kelma twila. Din id-ditta tat-televixin, nann?”

In-nannu beda jogħxa bid-daħk.

 “Il-prijoritajiet tagħmilhom meta tagħżel x’inhu l-aktar 
importanti u bżonjuż fil-ħajja. Allura, li kelli nagħtihom lilek 
dawn il-mija u ħamsin ewro x’tagħmel bihom?”

“Mhux immur għand tal-ħanut u nħallihom bħala depożitu fuq 
dak it-televixin forsi nilħqu wieħed?”

In-nannu kemmex xofftejh u taptap tnejn fuq żaqqu: “U 
l-ixkora tħalliha vojta? U mhux aħjar ma ngħoddux il-flieles 
qabel ma jfaqqsu? Ħaġa oħra Nate, mhux imbilli rajna 
r-reklam tal-offerta u għoġobna. Qabel nixtruh irridu naraw 
naqra l-kwalità, il-garanzija, nistaqsu u nfittxu naqra kemm 
fuq il-prodott u anke fuq is-servizz li joffri l-ħanut. Tajjeb ukoll 
naraw naqra x’qed joffru ħwienet oħra ħalli nkunu nafu x’hawn 
fis-suq sabiex inkunu nistgħu nqabblu u nixtru dak li jaqblilna.” 

“Toqgħod tara l-kummenti li ħallew in-nies li xtrawh jew li 
xtraw mill-ħanut qablek bħalma jagħmlu l-mamà u l-papà 
qabel ma jixtru xi ħaġa mill-internet?”

“Iva ta’, kieku nitlobhom jagħtuni daqqa t’id fiha dil-biċċa tax-
xogħol bħalma għamlu meta xtrajna l-karozza għax hekk tkun 
tista’ tqis mitt darba u taqta’ darba!”

Imbagħad Żepp fetaħ l-armarju u ħareġ tliet vażetti tal-ħġieġ. 
Nathan qabeż u qallu: “Mela diġà sar ħin it-te, nann?”

“Dawn jgħinu lili u lin-nanna nużaw flusna bil-għaqal. 
F’tal-kafè dejjem nitfgħu nofs il-qligħ li nkunu qlajna għall-
bżonnijiet tal-ħajja ta’ kuljum.”

“Hemm bżonn titfa’ daqshekk, nann? Ħa titfa’ ħamsa u 
sebgħin ewro hemm?”

“Dażgur, bihom irridu nixtru l-ikel, prodotti tal-ħasil, mediċini, 
nagħtu l-fjuwil lill-karozza, nixtru l-ħwejjeġ u nħallsu 
l-kontijiet tad-dawl u l-ilma.”

In-nannu Zepp tbissem: “Donnok qed toqgħod attent għal-
lezzjonijiet tal-Matematika dan l-aħħar! Imma hemm xi 
affarijiet oħra li hemm bżonn tibda titgħallem dwarhom.”

“Iva, bilħaqq kif ħarbuli minn moħħi dawk l-ispejjeż li beda 
jkellimna dwarhom il-papà!”

“Tridx naħdmu kemm nistgħu nwarrbu għat-televixin, sieħbi?” 
In-nannu għemżu u ntasab fuq is-siġġu ta’ ħdejh għall-kwiet 
fil-kċina. “Mela, ara agħmel kolonna ħalli nniżżlu l-ispejjeż li 
rridu nnaqqsu mid-dħul kull darba li noħorġu għal sajda.”

In-nannu beda jgħodd l-ispejjez fuq subgħajh u Nathan jikteb.

“Irridu nniżżlu:

Mela kemm jiġu li għandna spejjeż għal din is-sajda?”

“Mitejn u sebgħin ewro, nann. Dak ifisser li meta tneħħi 
l-ispejjeż jibqa’ erba’ mija u ħamsin ewro.”

“Prosit, Nate! Issa dawk iridu jinqasmu bl-eżatt bejni, bejn 
Ġamri u Charlie.”

“Hekk tiġi li inti qlajt mija u ħamsin ewro, nann!”
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Xħin in-nannu lesta mit-tqassim, Nathan ta titwila fil-vażett 
taz-zokkor u donnu għamel qalbu sewda għax dan il-vazett 
kien kważi vojt peress li n-nannu u n-nanna kienu għadhom 
kif użaw dawn il-flus biex ħarġu karozza ġdida. Iżda mbagħad 
bħal donnu sema’ lil ĠEMMA n-Naħla tgħidlu: “Tibżax, bil-
qatra, il-qatra timtela l-ġarra!” U hekk hu. Iż-żmien ta raġun 
lil ĠEMMA u lin-nannu Żepp għax għall-vaganzi tal-Milied, 
Nathan mhux talli kien għadu qed jiekol il-lampuki imma beda 
wkoll igawdi t-televixin il-ġdid kull meta jżur lin-nanniet. 

“Għandek raġun titfa’ daqshekk għax qisha lista ma tispiċċa 
qatt. Allura dawn il-prijoritajiet tagħkom, nann?”

“Hekk hu. Hawn donnok ġibt lil ĠEMMA l-karus miegħek.”

“Iva ta’ nann għax kien beħsiebni nara x’fiha ħalli nkun nista’ 
ngħinek tixtrih.”

“Donnu anke lilek għoġbok dak it-televixin! Itfgħalha dil-karta 
tal-ħames ewro milli fadal.”

“Grazzi nann, imma naħseb aħjar iżżommha int!”

“Tinkwetax,  meta tagħmel baġit tal-flus sew, bil-mod kollox 
jasal!”

“Mela anke int tagħmel baġit, nann?”

“Dażgur! Imma mhux darba fis-sena u jien ma nagħmlux biex 
nara kif ser inqassam il-flus tal-pajjiż kollu. Xi wgigħ ta’ ras 
u kemm irrid vażetti kieku! Jien nagħmel baġit kull darba li 
naqla’ xi ħaġa ħalli nara kif ser inqassam il-flus ġo dawn il-
vażetti għall-bżonnijiet tiegħi u tan-nanna.”

“Anke l-mamà u l-papà jagħmlu hekk, imma mhux bil-vażetti. 
Huma jużaw il-Planner ĠEMMA tal-Baġit Tiegħi minn fuq il-
mowbajl, it-tablet jew il-kompjuter biex ikunu jistgħu jixtru u 
jħallsu dak kollu li jkollna bżonn.”

“Tajjeb ukoll. Mela kemm fadal issa, Nate?”

“Sebgħin ewro, nann.”

“Sewwa, sewwa. Imbagħad jien u n-nanna dejjem nippruvaw 
infaddlu nofs dak li jkun fadal f’dan il-vażett tat-te għax il-
ħajja fuq il-baħar lili għallmitni biex nerfa’ u nsorr għal meta 
niġi bżonn. In-nofs li jibqa’ għal ġo taz-zokkor għax fih dak 
infaddlu ħalli nkunu nistgħu nixtru dak li nixtiequ. Mela kemm 
sa nitfa’ f’kull wieħed?” 

“Jekk qed naħdimha sewwa ħamsa u tletin ewro, nann.”

“Bravu! Ġib ħamsa ’l hawn.”
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