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MOĦĦA FIL-ĠIRIEN
Tonina ma kinitx mara ħażina imma kellha difett kbir u ikrah. Kienet tħobb
tilħaq salib ħaddieħor, jiġifieri dejjem moħħha x’inhu jagħmel ħaddieħor.
Dejjem moħħha fil-ġirien u trid tkun taf x’inhu jagħmel dak u x’inhi tagħmel loħra. Kienet tqatta’ ħin twil jew fil-bieb tad-dar jew fit-tieqa ħalli tara x’inhu
jiġi madwarha.
Darba waħda waqt li kienet qed issajjar, semgħet ħafna għajjat barra t-triq.
Tonina mill-ewwel intebħet li kien ġara xi ħaġa u wiċċha xegħel bil-ferħ.
Marret tara x’kien qiegħed jiġri u hemm sabet li xi ġirien kienu qegħdin
jiġġieldu u jitgħajru. Tonina ntasbet wara l-bieb tad–dar tagħha minn fejn
setgħet tara kulma kien qiegħed jiġri fit-triq. Hija baqgħet hemm barra għax
ma riedet titlef xejn minn dak li kien għaddej fit-triq. Min-naħa l-oħra kellha xi
ftit biża’ li jekk jiġu il-pulizija, jistgħu jtellgħuha bħala xhud. U Tonina tgħidx
kemm kienet tibża’ mill-qorti! Imma d-drawwa kerha li kellha li tilħaq salib
ħaddieħor tant kienet qawwija fiha li ma ħallithiex titħarrek minn fejn kienet!
Tant kienet mitlufa tara dik it-tilwima li nsiet li kellha l-ikel fuq in–nar! Meta
spiċċat il-ġlieda u l–ġirien li kienu qed jitgħajru daħlu ġewwa f’darhom,
Tonina daħlet ġewwa hi wkoll biex tkompli ssajjar u tlesti l-ikel. Imma kif qorbot
lejn il-kċina li kienet fuq in–naħa ta’ wara tad-dar , Tonina xammet riħa ta’ ikel
maħruq.
“Ara xi ġrali! Ara xi ġrali!” bdiet tibki u tgħajjat Tonina. Ftit ħin wara wasal ir –
raġel tagħha mix-xogħol u ma kellhiex ikel x’tagħtih. U għal dak inhar Tonina
u r-raġel kellhom jieklu biċċtejn ħobż bil-ġobon għax l-ikel kien inħaraq kollu!
“M’hemmx li titgħallem int !” qalilha żewġha. “Lill-ġirien ħallihom. Dak li jiġri
mill-għatba ‘l barra m’għandekx x’taqsam miegħu! Ħu ħsieb darek u
ħwejġek u tgħix aħjar!”
Imma Tonina baqgħet dejjem moħħha fil-ġirien! Kif jgħidu min jitwieled tond
ma jmutx kwadru!

