
Il-Malti jgħid: “Bil-flus tagħmel triq fil-baħar”, 
u bla flus? – “La tgħannaq u lanqas tbus”. Il-
flus importanti wisq fil-ħajja ta’ kuljum. Hawn 
saħansitra min jaħdem mid-dlam sad-dlam biex 
jaqla’ l-flus. Ħafna nies, meta titlobhom daqqa 
t’id u ma ssemmilhomx il-qligħ ta’ lira, tarahom 
idawru rashom u jtuk daharhom, u jitilqu jlebbtu ’l 
hemm b’kemm jifilħu. Kos, fejn spiċċa s-sens ta’ 
volontarjat? Qabel konna tant ħerqana biex naħdmu 
għall-ġid tas-soċjetà inġenerali. U dan mhux qed 
ngħidu jiena. Biżżejjed inħarsu lejn il-każin tas-
Soċjetà tagħna stess. Min jaf kemm nies ħadmu 
bla waqfien, wara l-ħin tax-xogħol biex bnew il-
post li għandna llum. U dawn ma kinux xi nies 
sinjuri. Imma xorta waħda qatt ma talbu sold għal 
xogħolhom. Kienu jafu li dak li qed jagħmlu kien se 
jservi ta’ ġid għall-komunità.

Imbagħad tiġi llum, u biex issib min jagħtik daqqa 
t’id togħroq l-għaraq tad-demm, jew inkella tiżvojta 
butek. Trid tara b’għajnejk u tisma’ b’widnejk biex 
temmen. Biżżejjed issemmi li hawn baned f’Malta 
li lill-bandisti tagħhom, wara li b’sagrifiċċju kbir 
tawhom it-tagħlim mużikali, iridu jħallsuhom biex 
jattendu għas-servizzi tal-banda tagħhom. U dan 
għalxiex wassal? Wassal biex il-banda ma baqgħetx 
passatemp, imma saret mod kif taqla’ l-flus, saret 
negozju sfaċċat, fejn lanqas rispett lejn min tak 
it-tagħlim ma għad fadal. Il-banda tiegħek tieħu 
l-aħħar post, biex ma ngħidx wara l-aħħar.

Tifhmunix ħażin, m’iniex qed ngħid għal 
kulħadd. Għad baqa’ nies li għalihom il-flus 
m’humiex kollox. U lil dawn in-nies nammirahom 
u nagħmlilhom kuraġġ biex ma jdurux mal-kurrent. 

It-taqbida hija ħarxa, u 
t-tentazzjoni kbira, imma 
b’determinazzjoni soda, it-
tajjeb dejjem joħroġ rebbieħ. 
Dawn in-nies jixhdu kemm 
hu sabiħ il-volontarjat, u li s-sodisfazzjon li jagħtik 
ix-xogħol volontarju huwa ħafna ikbar minn dak li 
jagħtuk il-flus. 

Dan m’iniex qed noħlom, imma jgħidulhulek 
ħafna nies li qattgħu xi żmien fix-xogħol volontarju. 
M’hemmx għalfejn immorru ’l bogħod. Biżżejjed 
induru u nħarsu daqxejn madwarna. Nitkellmu ma’ 
missirijietna u huma stess jgħidulek li qabel ma 
nxterdet daqshekk il-kilba għall-flus, il-kuntentizza 
kienet kbira. Jgħidulek li dak li kienu jagħmlu bla 
ħlas fil-ħin liberu tagħhom kien jagħtihom il-ferħ li 
ma kinux isibu fil-flus.

Veru li l-flus huma ta’ importanza kbira fil-ħajja 
tal-lum, u li mingħajr flus ma tgħixx, imma mbagħad 
m’għandniex nibdew ngħixu għall-flus biss. Jeħtieġ 
li f’kull soċjetà, kemm mużikali u kif ukoll ta’ kull 
xorta oħra, jerġa’ jqum fuq saqajh l-ispirtu tal-
volontarjat. Hemm bżonn li nifhmu li mingħajr ix-
xogħol volontarju ma nistgħu qatt nagħmlu xejn. 
Meta naslu fl-istat li ma jibqax jeżisti x-xogħol 
volontarju f’soċjetà bħalma hi tagħna, ikun aħjar li 
nagħlqu l-bibien u nżarmaw minn ħidmietna.

Għall-grazzja t’Alla, l-Għaqda tagħna għadha 
’l bogħod minn din is-sitwazzjoni, imma jeħtieġ 
li niftħu għajnejna għax il-periklu hemm qiegħed. 
Mela ejjew noqogħdu attenti u ma nħalluhx jidħol 
la fl-Għaqda tagħna, u lanqas fil-Mellieħa.

Il-Festa t-tajba lill-Melleħin kollha.
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