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Inħares lejn iż-żmien 
li għandna quddiemna 
b’ottimiżmu u entużjażmu 
kbir. Konxju mill-fatt li 

quddiemna għandna xogħol mhux żgħir x’nagħmlu, 
xogħol fl-istruttura tal-każin, jiġifieri xogħol ta’ 
upgrades, biex dejjem nippruvaw nagħmlu każin li 
jkun aktar attraenti għall-membri u kull min jidħol 
fih.

Xogħol li baqa’ jsir fuq il-planċier li kultant ċertu 
dewmien ma jkollniex kontroll fuqu. Xogħol fis-
sala tal-kunċerti, li biex ikollna sound sodisfaċenti, 
għamilna tapiti wall to wall, żidna xi għamara u 
’l quddiem irridu naraw x’jista’ jsir mal-ħitan tas-
sala kollha, biex forsi għad jiġi żmien li tkun tista’ 
tintuża anke għar-recordings.

Banda
Rigward il-Banda, fil-fehma tiegħi bix-xogħol 

bla waqfien tas-Surmast Anthony Borg u t-tagħlim 
ta’ Philip Schembri naħseb li qegħdin fit-triq it-
tajba. Illum trid taddatta għaż-żmien li qegħdin fih 
għalkemm dejjem wieħed jittama li jkun hemm 
iżjed studenti biex il-banda tkompli tikber b’talent 
ġdid. Jien naħseb li bil-bandisti li ġew lura u dawk li 
ħarġu din is-sena, l-għan tagħna qiegħed jintlaħaq. 
Prosit.

X’nisma’
Tkun qiegħed fil-bar tieħu flixkun xorb kiesaħ u 

xi biċċa ħobż biż-żejt u l-kunserva kif jaf jagħmel 

Pietru (il-barman) u bħas-soltu tibda tiddiskuti, 
jew insomma targumenta ma’ sħabek, u d-diskors 
jaqa’ fuq x’jista’ jsir jew x’ma jistax isir, u jibdew 
ħerġin is-suġġerimenti, biċċa tajbin u oħrajn inqas 
tajbin. Inti tisma’ u toqgħod naqra lura milli tidħol 
fl-argument. Jien nifhem li l-intenzjoni tkun tajba, 
però t-tajba hi li kulħadd ikun irid risposta dak il-
ħin.

Jien ir-risposta tiegħi dejjem tkun, bil-mod 
kollox jista’ jsir, u meta tibda tfissrilhom kemm 
flus trid għall-ċertu proġetti, u kemm trid taħdem 
biex takkwistahom, u kemm il-kumitat irid joqgħod 
attent kif jonfoq, għax ma dan kollu dawn huma 
flushom ukoll, aħna dejjem ħdimna bis-sistema li 
l-ewwel ikollna l-finanzi, imbagħad jibda x-xogħol. 
Min jirraġuna jgħidlek hekk għandu jkun, imbagħad 
hemm min jgħidlek li intom kollha qammelin, però 
aħna nirrispettaw l-opinjoni ta’ kulħadd. 

Jien għandi l-unur ngħid li s’issa dejjem ħriġna 
ta’ rġiel u iva issa ngħiduha kif inhi, fil-fehma tiegħi 
mingħajr dawn il-battibekki, is-Soċjetà Imperial 
tkun mejta.

Grazzi lil Pietru u l-familja tiegħu tal-għajnuna 
li dejjem jagħtuna (il-bar team). Grazzi lill-
Kor, suċċess kull fejn jidhru. Prosit. Grazzi lill- 
membri u lil dawk kollha li tul is-snin ikkontribwew 
biex is-Soċjetà Imperial tibqa’ waħda mill-aqwa 
baned li hawn f’Malta. F’kelma waħda grazzi lil 
kulħadd.

Jien u l-familja tiegħi nixtiequ lil kulħadd festa 
mill-isbaħ. Grazzi.
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