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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!

Ġemma taf li l-ikel li tippreparalha l-mamà huwa tajjeb. 
Tagħtiha slajs ħobż bil-ġobon u werqa ħassa. Tagħtiha wkoll 
frotta: daqqa tuffieħa, daqqa mandolina u daqqa lanġasa.

Imma Ġemma ma tistax tifhem kif kollox jiswa l-flus.

“Meta jien u l-papà mmorru għax-xogħol naqilgħu l-flus,” bdiet 
tispjegalha l-mamà.  
 
“Bil-flus inkunu nistgħu nixtru l-affarijiet li għandna bżonn. 
Nistgħu nixtru l-ikel, il-ħwejjeġ u nħallsu wkoll il-kontijiet ta’ 
meta nużaw id-dawl, l-ilma, it-telefon u t-televixin ...”

Din hija Ġemma żunżana żgħira 
ħafna, ħafna. Tgħidx kemm 
tħobb l-iskola u, kull filgħodu, 
ikollha seba’ mitt sena sakemm 
tiltaqa’ ma’ sħabha. 

Qabel ma titlaq għall-iskola, 
il-mamà tagħha, is-Sinjura 
Żunżana, tippreparalha lanċ 
tajjeb u sustanzjuż.

“Tinsiex tieħu l-lanċ miegħek, 
Ġemma,” qaltilha l-mamà.   
“U qis li tieklu kollu għax mhux 
sewwa li naħlu l-ikel, binti.”

“Għaliex, ma?”

“Għax għandek bżonn tikber 
u, barra minn hekk, l-ikel jiswa 
l-flus.”



Ġemma qagħdet taħseb fuq dak li semgħet. 

“Jiġifieri l-flus jiġu mix-xogħol?” staqsietha.

Il-mamà qabdet tidħak. “Meta taħdem jagħtuk il-
paga li tmur ġol-bank. Imbagħad inkunu nistgħu 
nieħdu l-flus mill-bank biex nixtru l-affarijiet bħalma 
spjegajtlek.”

“U min ma jaħdimx?” staqsa ħu Ġemma, Fulinu.

“Min ma jaħdimx ma jkollux flus u ma jkunx jista’ jixtri 
affarijiet jew jgħix ħajja komda. Imma issa aħjar tlesti 
ruħek għax dalwaqt jgħaddi l-minivan. Isa, ħu kollox 
miegħek.”

Meta wasal il-ħin tal-brejk Ġemma kielet il-lanċ kollu. 
Kemm kien tajjeb! Imma rat lil wieħed minn sħabha 
jarmi l-ħobż tiegħu fid-dustbin.

“Għaliex armejtu?” staqsietu.

“Għax ma jogħgobnix,” qalilha Susu. Susu kien dudu 
tal-ħarir twil ħafna.

“Kont taf li l-ikel jiswa l-flus u li mhux suppost 
narmuh?”

Susu qagħad jitħasseb. “Jiswa l-flus?”

“Mela!” qaltlu Ġemma. “M’għadniex naħlu l-ikel għax 
dan mhux oġġett sewwa. Jekk narmu l-ikel inkunu 
qisna qegħdin narmu l-flus.”

Waqt li kienu qegħdin jieklu, Ġemma qalet 
lill-familja tagħha dwar dak li tgħallmet 
l-iskola; imbagħad qagħdu jaraw ftit it-
televixin.

F’daqqa waħda t-televixin spiċċa bla 
stampa u ntefa’. Ilkoll ħadu qatgħa.

“X’ġara x’waħda din?” staqsiet is-Sinjura 
Żunżana.

Il-papà beda jħokk rasu. “Naħseb li 
t-televixin bil-ħsara ...”

“Issa x’se nagħmlu?” staqsewh ilkoll f’daqqa.

Il-papà ċempel li wieħed li jsewwi 
t-televixins u qallu bil-problema.

“Niġi narah.”

“Meta?”

“Għada.”

Flok jaraw it-televixin qagħdu jilagħbu 
d-draughts.

L-għada ġie dak li jsewwi t-televixins. Dam 
ħafna jipprova jirranġah. Imbagħad kellu 
aħbar ħażina.

“Dan it-televixin ma nistgħux insewwuh,” 
qalilhom. “Għandu wisq ħsarat. Jaqbel li 
tixtru wieħed ġdid.”

Is-Sur u s-Sinjura Żunżana ħarsu lejn xulxin. 
Iddeċidew li jixtru televixn ġdid. Dan jiswa 
ħafna flus.

“Issa minn fejn se nġibuhom il-flus biex 
nixtruh?” staqsiet Ġemma

“Tinkwetax,” qalilha l-papà. “Aħna 
nġemmgħu l-flus biex meta tinqala’ xi ħaġa 
bħal din inkunu ppreparati.”

Fil-lezzjoni l-għalliema qaltilhom dwar l-importanza tar-reċiklar.

“Meta tarmu l-affarijiet qisu li tifirdu l-karti, il-plastik u l-fdal tal-ikel u titfgħuhom 
f’boroż għalihom,” spjegat Miss Ħanfusa. “Il-boroż għandhom kuluri differenti.”

“Għaliex nagħmlu hekk?” staqsewha t-tfal.

“MiIl-karti u l-plastik nagħmlu prodotti riċiklati. Il-fdal tal-ikel jingħata lill-
annimali jew jintuża fil-biedja ...”

It-tfal baqgħu skantati meta raw x’jista’ jsir mir-reċiklar tal-iskart.

“Aħna hekk nagħmlu d-dar, Miss.”

“Bravi. B’hekk ma jinħela xejn u nkunu qegħdin ngħinu l-ambjent.”



“Pa, kif nista’ naqla’ l-flus bħalek u bħal mamà?” staqsiet 
Ġemma darba fost l-oħrajn.

Is-Sur Żunżana qabad jidħak. “Int ma tistax tmur taħdem għax 
għadek żgħira,” qalilha.

“Imma rrid nagħmel xi ħaġa biex naqla’ l-flus.”

Il-papà ġietu idea. Kienu fil-garaxx u kellu l-karozza maħmuġa. 
“Ħalli ngħidlek x’tagħmel,” qalilha. “Jekk taħsel il-karozza tajjeb 
nagħtik żewġ ewro. Ftehemna?”

Ġemma qabdet il-barmil u ġabet il-karozza xummiema.

Il-papà taha żewġ ewro kif kien wegħedha.

Ġemma issa tgħdix kemm hi ferħana. Kienet qalgħet żewġ 
ewro bix-xogħol li għamlet. 

“Xi trid tagħmel bil-flus li tak il-papà,” staqsietha l-mamà.

“Irrid nixtri ħafna ħelu,” qalet Ġemma fil-pront.

“Le, mhux hekk,” qaltilha ommha. Is-Sinjura Żunżana xtratilha 
karus tal-fuħħar forma ta’ ħanżir oħxon. “Xtrajtlek dan il-karus 
biex tużah. B’munita waħda ixtri l-ħelu u l-oħra itfagħha  
fil-karus.”

“Għaliex, ma?”

“Biex tibda ġġemma’, Ġemma ruħi.”

U qabdu jidħku t-tnejn. Flus fil-karus ...

Ġemma marret iżżur lin-nanniet li kienu joqogħdu fl-istess triq tagħhom.  
Kienu xjuħ u ma tantx joħorġu mid-dar. Ġemma kienet iżżurhom ta’ spiss.

“Tista’ taqdini, ħanini?” staqsietha n-nanna.

Ġemma marret tixtri xi affarijiet. 

Qabel ma telqet lura d-dar, in-nanna tat lil Ġemma ftit flus u tgħanniqa kbira.

“X’se tagħmel bihom?” staqsietha n-nanna.

“Issa nitfagħhom fil-karus biex, meta jkolli bżonn xi ħaġa, insib il-flus li ġemmajt.”

“Tassew għandi neputija bil-għaqal,” faħħritha n-nanna. 



In-nanna u n-nannu ma jaħdmux għax issa xjuħ.

“Kif taqilgħu l-flus jekk ma taħdmux?” jistaqsihom Fulinu.

“Ix-xjuħ għandhom il-pensjoni,” jgħidlu n-nannu. “Din hija 
somma flus fix-xahar. Jiena u n-nanna noqogħdu attenti li ma 
nonfquhiex kollha mill-ewwel għax inkella ma jibqgħalna xejn.”

Ġemma tinkwieta imma n-nanna tispjegalha.

“Aħna x-xjuħ ma nixtrux affarijiet mingħajr bżonn,” tgħidilha. 
“Drajna ma nonfqux żejjed. Fi żmienna kulħadd kien jibża’ 
għas-sold.”

Min jidra bil-għaqal ma jonqsu xejn.

Fil-klassi Miss Ħanfusa qalet lit-tfal biex jidraw ma jaħlux. It-tfal 
qagħdu attenti jisimgħuha kif jagħmlu s-soltu.

“Qabel ma toħorġu mill-klassi, itfu d-dawl,” qaltilhom.

“Għaliex Miss?”

“Biex ma taħlux elettriku u tħallux vitijiet jagħtu għalxejn,” 
wissiethom.

“Għaliex Miss?”

“Biex ma taħlux ilma.”

It-tfal fehmu l-lezzjoni. Jekk kulħadd jibża’ għad-dawl u għall-
ilma niffrankaw ħafna flus. Barra minn hekk inkunu qegħdin 
nibżgħu għall-ambjent. Il-proverbju Malti jgħidlek: “Kull qatra 
tgħodd.” Kollha se jobdu lill-għalliema.

Is-Sur Żunżana juża l-karozza tiegħu. Huwa jsuq minn post 
għall-ieħor anke jekk ma jkunx fil-bogħod. Juża l-karozza biex 
imur il-pjazza. Juża l-karozza biex imur għand tal-merċa. Juża 
l-karozza biex imur ix-xogħol. Juża l-karozza biex imur sal-
każin ...

Is-Sur Żunżana sar oħxon.

“Tafu x’se nagħmel?” qal darba fost l-oħrajn. “Se nimxi iżjed u 
nsuq inqas.”

“Idea tajba,” qalet il-mamà.

“B’hekk nagħmel l-eżerċizzju u fl-istess ħin niffranka l-petrol.  
U l-Belt immur b’ tal-linja.”

Fid-dar fejn toqgħod Ġemma hemm bitħa mimlija bil-qsari. 
Il-bitħa sabiħa meta tkun mimlija fjuri. Is-Sur Żunżana jsaqqi 
l-pjanti bl-ilma tal-vit.

“Għax ma tibdiex tuża l-ilma tal-bir?” staqsietu Ġemma. “Meta 
ssaqqi bl-ilma tal-bir il-pjanti jieħdu aktar gost għax dak ilma 
tax-xita.”

“Prosit Ġemma,” qal il-papà. “Ħriġt b’idea tajba!”

“Il-pjanti jieħdu gost u niffrankaw il-flus,” żiedet tgħid il-mamà.

“Huwa importanti li nħaddmu moħħna u nagħmlu użu mill-
affarijiet li għandna,” qalet Ġemma.

Ġemma marret mal-mama s-supermarket. Riedu jagħmlu 
x-xirja flimkien. Qabel ma telqu mid-dar, is-Sinjura Żunżana 
kitbet lista tal-affarijiet li kellhom bżonn.

“Għaliex tikteb il-lista, ma?”

“Biex ma ninsa xejn,” weġbitha. “U biex ma nixtrux affarijiet 
żejda. Barra minn hekk inħaffu aktar.”

Ġemma toqgħod taħseb. Jekk tagħmel ix-xirja bil-għaqal ma 
jkollok bżonn xejn u ma jkunx hemm ħela. Kemm hi bil-għaqal 
il-mamà! La tikber, Ġemma tixtieq issir bħalha.

Susu, id-dudu tal-ħarir, kien l-iktar wieħed imqareb fil-klassi. 
L-għalliema qabditu jobrox il-ħajt u tatu kastig ħalli jitgħallem 
iġib ruħu sewwa.

“Għaliex għamilt hekk, Susu?” staqsietu.

“Għax il-ħajt mhux tiegħi, Miss.”

“Għandna nibżgħu għall-ħwejjeġ ta’ madwarna għax kollox 
jiswa l-flus,” spejgatilhom Miss Ħanfusa.

“Anki jekk l-affarijiet ma jkunux tagħna?” staqsietha Ċetta 
l-farfett.

“Iva,” weġbitha l-għalliema. “Għandna nieħdu ħsieb dawn 
l-affarijiet daqslikieku kienu tagħna għax dak li hu pubbliku 
huwa ta’ kulħadd.”



Il-famija Żunzana ddeċidiet li tmur sal-kampanja.  

“Ma ninsewx nieħdu x’nieklu,” qalet il-mamà. Ħadu magħhom xi sandwiches. 

“U ma ninsewx xi ħaga x’nixorbu,” qal il-papa. Daħħal xi fliexken tal-luminata 
ġol-cooler.

“Ma ninsewx xi ħaga tajba,” qal Fulinu, iż-żgħir tal-familja.

Ħadu magħhom biċċiet taċ-ċikkulata.

Sabu roqgħa taħt siġra u qagħdu jilagħbu u jiddevertu. Wara li kielu ġabru 
l-affarijiet kollha u ma ħallew xejn warajhom. Ħallew nadif bħalma sabuh.  
Il-familja Żunżana tibża’ għall-ambjent.

“Ara kif ħammġu kullimkien!” qalet il-mamà.

“Issa x’se jiġri?” staqsiet Ġemma.

“Il-boroż tal-plastik jispiċċaw fil-baħar u joqtol il-ħut u 
l-fkieren,” spjega l-papà.

“U xi ħadd jista’ jaqta’ siequ ma’ xi landa jew flixkun imkisser!”

M’għandniex inkunu maledukati. 
 

It-televixin ġdid li xtraw m’ilux kien bil-ħsara.

“Se nerġgħu nixtru ieħor?” staqsa Fulinu.

“Dak m’ilux li xtrajnieh,” qal il-papà. “Għadu bil-garanzija.”

It-tfal ma kinux jafu xi tfisser dik il-kelma. 

“Meta oġġett li tkun għadek kif xtrajt ma jaħdimx tajjeb tista’ 
tieħdu mingħand min xtrajtu u jagħtik ieħor floku,” qalilhom  
il-papà. “Dak huwa dritt tal-konsumatur.”

“Konsumatur x’inhu?” staqsiet Ġemma.

“Kulmin jixtri xi ħaġa huwa konsumatur. Aħna konsumaturi 
għax xtrajna dan it-televixin.”

Il-familja Żunżana marret ħdejn il-baħar. Raw 
nies jitfgħu kull xorta ta’ imbarazz mal-art. 
Kien hemm xi wħud tefgħu l-boroż tal-plastik. 
Oħrajn tefgħu l-qxur tal-frott. Kien hemm min 
tefa’ l-bottijiet u l-flixkien tal-ħġieġ.



“Mamà, dalwaqt tibda l-iskola u għandi bżonn basket ikbar,” 
qalet Ġemma lejn tmiem is-sajf.

Is-Sinjura Żunżana rat li t-tifla kellha raġun. 

“Għax ma mmorrux nixtruh issa?” staqsiet Ġemma.

“Nixtruh il-ġimgħa li ġejja meta jibdew is-sales fuq l-affarijiet  
tal-iskola.”

Ġemma ma setgħetx tifhem.

“Meta oġġett ikun bis-sale tiffranka l-flus għax tixtrih orħos milli 
tixtrih is-soltu,” spjegat il-mamà. 

“U int fejn taf li se jkun hemm sale l-ġimgħa d-dieħla?” staqsa 
Fulinu.

“Mir-riklami!”

It-tfal għamlu lista tal-affarijiet li kellhom bżonn għall-iskola. 
Ġemma riedet basket u uniformi ġdida għax kienet kibret tul 
is-sajf.

Fulinu kellu bżonn pocket u żarbun ġdid. Li kellu kien 
tqattagħlu.

“Ma, ixtri żarbun lili wkoll,” qalet Ġemma.

Imma l-mamà rat li ż-żarbun ta’ Ġemma kien għadu tajjeb u 
jiġiha sew. 

“Le. La m’għandekx bżonn mhux se nixtrilek. Meta tixtri trid 
tonfoq il-flus bil-għaqal, inkella malajr issib li m’għandek xejn.”

Ġemma toqgħod mal-papà meta jkun qiegħed jaħdem fuq  
il-laptop.

“Illum daħlet il-paga,” qalilha.

“Kif tista’ l-paga tidħol fil-laptop, papà?” 

Is-Sur Żunżana jinfaqa’ jidħak. Imbagħad jispjega kollox bil-
paċenżja.

“Fl-aħħar tax-xahar il-post fejn naħdem jibgħat il-paga tiegħi 
l-bank,” qalilha. “U l-bank jibgħatli messaġġ biex jurini li rċevejt 
il-flus.”

“U meta jkollna bżonn nixtru, nieħdu l-flus mill-bank,  
hux hekk?”

“Brava. Imma mhux kollox, għax irridu nġemmgħu ftit  
għall-futur.”

“L-istess bħalma nagħmel jien bil-karus!”

Il-papà jgħid li ħallas it-taxxa, imma Ġemma ma tifhmux. 

“Min iħallas it-taxxa, pa?” tistaqsi.

“Kulmin jaħdem u jaqla’ l-flus. Din tinġabar mill-gvern.”

“U xi jsir bil-flus kollha li jinġabru?”

Il-papà jitbissem. “Il-pajjiż qisu familja,” jgħidilha. “Il-flus tat-taxxi 
jintużaw biex il-poplu jkun jista’ jgħix tajjeb. L-istess bħalma 
bil-flus li naqilgħu nonfquhom biex ikollna l-ikel u l-affarijiet li 
neħtieġu.”

Ġemma titbissem. “Għalhekk l-għalliema qaltilna li l-affarijiet  
tal-pubbliku huma ta’ kulħadd.”

Is-Sinjura Żunżana tara programm interessanti fuq it-televixin. 
F’dan il-programm jgħidu x’jista’ jsir biex kulħadd iqassam flusu 
tajjeb.

“Tgħallimt ħaġa importanti,” qalet il-mamà waqt li kienu 
qegħdin jieklu. “Tgħallimt li hemm bżonn li taħseb sewwa qabel 
ma tixtri affarijiet li ma tkunx tiflaħ għalihom.”

Il-papà jaqbel magħha. “Dażgur! Tista’ nemla ġġorr ġebla tqila 
wisq għaliha?”

“Ma naħsibx,” twieġeb Ġemma.

“Hekk ukoll fid-dejn! M’għandniex nixtru affarijiet li nbatu ħafna 
biex inħallsuhom lura.”

Is-Sinjura Żunżana tibda ssajjar. Toħroġ l-affarijiet tal-ikel 
u tqis kemm se tagħmel. Ġemma u Fulinu joqogħdu 
ħdejha biex jgħinuha.

“X’qed tagħmel mamà?”

“Qiegħda attenta biex ma nsajjarx ikel żejjed.”

 “X’fiha billi narmu ftit ikel żejjed?” jgħid Fulinu.

Il-mamà mhux kuntenta.

“Min jaf kemm hawn nies li m’għandhomx x’jieklu 
msieken!” tgħid il-mamà. “Jekk naħlu l-ikel ma nkunux 
qegħdin nagħmlu ħaġa sewwa.”

Ġemma taqbel mal-mamà. Anki t-tisjir jeħtieġ li 
nagħmluh  
bil-għaqal.



Fulinu għalaq sninu u l-mamà għamlitlu kejk sabiħ.

In-nanna u n-nannu ġew biex jifirħu magħhom. Xtrawlu ktieb 
mimli stampi u stejjer sbieħ. Fulinu feraħ ħafna bih.

Il-mamà u l-papà xtrawlu l-ġugarell li kien ilu jixtieq.

Ġemma tatu pakkett imgeżwer f’karti kkuluriti. 

“Dan x’inhu?” staqsieha waqt li beda jneħħi l-karti.

Xħin fetħu sab li hu karus.

“Issa int ukoll għandek karus,” qalet oħtu. “Issa int ukoll tista’ 
ġġemma’ għal meta tikber.” 

It-tfal iridu jżejnu l-klassi għax wasal il-Milied. Is-surmast 
organizza kompetizzjoni għal min sa jżejjen il-klassi tiegħu 
l-isbaħ.

“Għax ma nużawx materjal riċiklat għat-tiżjin tal-klassi tagħna?” 
issuġġeriet Miss Ħanfusa. 

It-tfal qablu u bdew iġibu kartun, karti, tappijiet u flixkien tal-
plastik vojta.

Imbagħad bdew iżejnu l-klassi bihom. Għamlu siġra tal-Milied 
bil-flixkien tal-ilma tal-plastik. Tgħidx kemm ġiet sabiħa!

Il-klassi ta’ Ġemma rebħet l-ewwel post. 

“Aħna żejjinna l-isbaħ, l-orħos u bżajna għall-ambjient.”

Ġemma trid titgħallem iżjed kif tqassam il-flus tagħha. 
L-għalliema qaltilhom b’website li jistgħu jżuru għal iżjed 
informazzjoni.

“Għalhekk tiġu l-iskola,” qaltilhom Miss Ħanfusa. “Min jitgħallem 
ikun jaf kif jgħix aħjar.”

Ġemma tgħid bil-website lill-papà. Huwa jidħol fiha u jaqra dak 
l-artikli li hemm.

“Kemm hawn  ideat u affarijiet interessanti!” jgħidilha. “Issa 
ngħid lil sħabi biex jidħlu fiha huma wkoll.”

Ġemma tifraħ bil-website għax hemm isimha fih. 

Il-website hija www.gemma.gov.mt 



www.gemma.gov.mt


