L-Esperjenza Tiegħi fit-Tfal
Jaddottaw Anzjan
F’2011 smajt bit-‘Tfal Jaddottaw Anzjan,’ inizjattiva tal-Kunsil Lokali
Żejtun. Din l-idea mill-ewwel għoġbitniu xtaqt li nkun parti minna. Issena ta’ wara applikajt u dħalt. L-anzjana li addottajt jisimha Alice Aguis
u dak iż-żmien kellha tlieta u tmenin sena. Kull meta mmur għajnejha
jixegħlu. Normalment nieħu miegħi ktieb bil-Malti u xi logħba. Il-favoriti
tagħna huma l-ludo u ‘snakes and ladders.’ Noqogħdu naqraw ftit,
nilagħbu xi logħba u nitkellmu fuq dak li hi għaddiet minnu. Xi ftit pariri
ma jonqsux. Għal jum għeluq sninha u għall-Milied inħobb nagħmlilha
kartollina. Tapprezzahom ħafna u żżommhom fil-kexxun tal-kommodina.
Fil-kamra ma’ Alice kien hemm ukoll anzjana oħra, Rita, magħha wkoll
immur tajjeb ħafna. It-tnejn dħulin b’karattru simpatiku, ferrieħi u
ċajtier. Sfortunatament Rita kienet waqgħat u kisret ġenbha. Damet
ħafna l-isptar u morna narawha diversi drabi. Miegħi kont ħadt il-ludo u
minkejja l-uġigħ u dwejjaq li kellha, għaddejna ftit ħin nilagħbu flimkien.
Baqgħet issemmihieli sal-lum, kemm kienet ħadet pjaċir. Affarijiet żgħar
li għalihom ifissru ħafna.
L-anzjani li qegħdin viċin il-kamra ta’ Alice drawni, u meta mmur arahom
ġejjin biex insellmu l-xulxin u ngħidu kelma. (waħda tgħid!!)
Kien ta’ sodisfazzjon u pjaċir għalija li l-Kunsil tani rikonoxximent għassehem tiegħi, imma nista’ngħid li din hija esperjenza mill-isbaħ. Għal ftit
ħin li nagħti, rċevejt lura ħafna u ħafna mħabba. Esperjenza li minna
titgħallem ħafna, timmatura u tapprezza aktar il-valuri sbieħ tal-ħajja
bħal ma huma l-imħabba u r-rispett għall-oħrajn.

Jien u Alice fil-kamra tagħha

Rikonoxximent għas-sehem tiegħi fit-‘Tfal Jaddottaw Anzjan’
Mejju 2013

Kelmtejn li kont ktibt għall-okkażżjoni
f’Mejju 2013
Xtaqt mill-ewwel darba li saret li nkun parti mit-‘Tfal
Jaddottaw Anzjan. Kienet ħaġa tajba għaliex hija
esperjenza verament sabiħa. Jiena nagħmel mezz li niġi
nzur lil Alice darbtejn fil-ġimgħa. Tista’ tgħid li saret parti
mill-familja tagħna. Alice hija mara dħulija, simpatika u
pożittiva, dejjem bit-tbissima u b’kelma tajba fuq
fommha. Meta niltaqgħu noqogħdu nilagħbu xi logħba,
naqraw u nidħku daħka flimkien. Alice tgħidx kemm
tinkwieta għalija meta ma mmurx għax inkun ma niflaħx,
u jien tgħidx kemm nimmisja meta ma nkunx nista’ niġi
minħabba mard jew studju tal-eżamijiet. Issa minflok
waħda għandi tnejn għaliex ma’ Alice għandi wkoll lil
Rita. Rita hi persuna simpatika ħafna u tar-rispett.
Immorru tajjeb ħafna flimkien.
Għalija Alice u Rita huma qishom un-nanniet propji tiegħi.
Inħobbhom ħafna u naf li huma jħobbuni wkoll u
nwegħdhom li sa fejn ikun possibli se nibqa’ niġi nżurhom

