
Ġużeppi Psaila 

Din is-sena l-kumitat għażel lil Ġużeppi Psaila 
jew aħjar magħruf Ġużeppi l-Bott biex jiġi ddikjarat 
l-anzjan tar-raħal f' din il-pubblikazzjoni. Ġużeppi 
twieled fl- l ta' Jannar ta' 1-1909 minn Pawla nee 
Farrugia u Pietru Psaila. 

Ħafna drabi ġrajjiet bħal dawn jiġu segwiti billi 
ssir xi żjara lill-individwu magħżul u hawn naqsmu xi 
esperjenzi tal-passat li dak li jkun jibqa' jiftakar. Fil
każ tagħna ma kienx hemm il-ħtieġa li jsir dan, għax 
Ġużeppi mimli b'għomor ta' tmienja u disgħin sena 
għadu jiffrekwenta l-każin kuljum. Kemm jekk xita, 
kemm jekk bard il-mawra ta' Ġużeppi sal-knisja u l
każin ma tonqos qatt. Erħilu jirrakkonta dwar tfulitu 
u żgħożitu, fost tbissima jew daħqa meta jsemmi xi 
ġrajja li tkun timmerita dan. 

Fi tfulitu Ġużeppi jiftakar li l-iskola tal-Qrendi 
kienet tinsab fid-dar ta' Gerit (ta' Gobba) fi triq it
Torri. Aktar tard din ġiet trasferita għal triq il-Kbira 
fil-post imsejjaħ ta' Samuel. Jgħidilna li meta ommu 
ħaditu biex jinkiteb għall-iskola, dan ħarab u qatt 
iżjed ma resaq 'l hemm. 

Żgħożitu għaddiha fl-għelieqi u jieħu ħsieb il
merħla li kellu flimkien ma' ħuh Pawlu. Hemm 
diversi episodji li Ġużeppi jiftakar qishom ġraw illum. 
Meta l-puliżija kien iwissih li ma għandux permess 
tal-merħla għax għadu żgħir. Huwa kien imur tliet 
darbiet kuljum l-Imqabba bil-mogħoż tiegħu ibigħ il
ħalib u għadu jiftakar ħafna mill-familji li kienu jixtru 
minn għandu. 

Ġużeppi ħalla dan it-tip ta' xogħol meta b'nuqqas 
kbir ta' ikel fi żmien il-gwerra l-gvern ħadlu parti 
mill-merħla għall-qatla. 

Kien hawn Ġużeppi li wella l-kumplament tal
merħla lil ħuh u mpjega ruħu baqqunier mal-gvern 
u fit-Tarzna ta' Malta. Hu ħa sehem fit-tħaffir ta' l
art tal-Power Station tal-Marsa. Qisu l-bieraħ jgħid li 
qed jara l-btieti ta' l-inbid ta' Coleiro deħlin fil-baċir 
tat-Tarzna. 

Iżda żgur li l-ors ta' Gużeppi meta jitkellem dwar 
il-festa u l-każin. Huwa pprofissa fratell f'età żgħira 
iżda li ma jiftakarx. Jiftakar l-ewwel fiera li saret 
f' San Mattew. Propjament din kienet saret fl-għalqa 
ta' Salvu Catania mlaqqam Salvu Ravjula, fil-ħabel ta' 

quddiem Ċetta tal-Kwella. Din l-għalqa kienu jsibuha 
tal-Landar. Jgħid li kienu jifirxu inċerata kbira fl-art 
u jsemmi kemm ferħet iz-zija Ġużeppa mlaqqma ta' 
Ħarbat meta rebħet żinġla waqt din il-fiera. 

B 'mod impressjonanti Ġużeppi jsemmi kif kienet 
tiġi ċċelebrata l-festa tal-Madonna ta' Lourdes, kif 
ukoll il-festa Nazzjonali. Episodju sabiħ issir taf 
kif kienet titħaddem l-eċitaliena biex tagħti d-dawl. 
Jgħid li kien Mikiel ta' Liena li kien jieħu ħsieb it
tank tal-gas tagħha. 

Jidħaq u jifraħ x'ħin jiftakar fis-seba' baned li 
kien hawn fil-festa nazzjonali u qisu jrid jgħid, tgħid 
nerġgħu niċċeleraw il-festa ta' Lourdes b'seba' 
baned? Lil Ġużeppi ngħidulu, iva u anke b'aktar. 
Biss f'sebgħat ijiem. 

Lil Ġużeppi nsellmulu u nawgurawlu li jkompli 
jaqsam mas-soċjetà l-festa u l-każin. 


