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Ġużepp Bartolo L-Umli Maħbub

Philip Borg

Fil-paġni tal-Istorja taċ-ċiviltajiet
jibqa’ fil-memorja tagħna - eżempju
kollha nsibu dawk li ħallew isem
bnin ta’ kif ħaddiem jaf jogħla millfost il-ġnus u oħrajn li tellfu l-ġieħ
modestja bil-bżulija għall-istima
ta’ dinastiji u monarkiji sħaħ. Hemm
ta’ kull min kien jafu. Jien niftakru
dawk li sabu ruħhom fil-għoli bla
ħabib kbir ta’ missieri Ġużeppi, itxejn taħbit għax inzertaw twieldu fuq
tnejn mill-irħajjel sbejjaħ ta’ Selmun,
satin fin qalb il-linef u l-pavaljuni talbiex issa reġgħu ltaqgħu jkomplu
palazzi. Hemm oħrajn li mqar jekk
l-ħbiberija f’mergħat aktar mifruxa
twieldu fuq it-tiben jew silla, qatt ma
u safja fl-eternità.
biss ħolmu li għax ħadmu qatigħ se
Tul il-karriera twila fil-posta,
tkun tixirqilhom kull kariga u kull
Alla biss jaf kemm ferraħ qlub li
stima ta’ ġenshom. Tassew, il-kejl
kienu jistennew bil-ħerqa li jieħdu
tal-ħajja ta’ kull wieħed u waħda
aħbar uliedhom emigranti, meta
minna mhux fil-qies ta’ mnejn ġejna,
biċċa karta ċelesti mitwija f’erbgħa,
imma safejn wasalna.
mimlija tislijiet sal-iċken rokna,
Ġużepp Bartolo tal‑Imperial
Hekk għaddew bħal ħżuż
kienet il-mezz waħdieni kif kienet
mgħaġġlin il-ħsibijiet minn moħħi meta s-Sibt li tibqa’ marbuta l-familja mill-bogħod sal-qrib.
għadda l-Mellieħa sellmet għall-aħħar darba lil Min jaf Ġużepp kemm fetaħ xtiebi ta’ rziezet biex
Ġużepp Bartolo - ta’ Selmun, tal-posta jew tal- newwel minnhom f’idejn jirtogħdu bil-ferħ. Min
Imperial, kif konna nsibuh aħna li konna nafuh. jaf ukoll kemm ra dmugħ iġelben ta’ ommijiet u
Tfaċċaw ritratti f’moħħi ta’ raġel ħabrieki f’kulma missirijiet meta kienu jitolbuh jieqaf ħdejhom biex
jagħmel, lest bi tbissima ġenwina, mehdi bl-għożża jaqralhom x’ikunu kitbulhom uliedhom. Afli, kien
tal-familja, iħabrek b’ħeġġa kbira u jixtieq kellu żmien meta l-pustier ma kienx biss impjegat, imma
seba’ saħħiet biex ilaħħaq ma’ kollox.
baxxar tal-aħbar għal tant familji. Għax hekk kienet
Fis-skiet ħsibt fil-kobor umli ta’ Ġużepp. Kobor il-benna umana ġenwina qabel ivvintaw it-telefonija
sieket imma ġenwin, li ma ssibux f’kulħadd kif ġieb u l-għodod tat-teknoloġija - li ħafna llum jaħsbu li
u laħaq. Madwarna, fid-dinja kollha, nafu b’nies kienu minn dejjem ta’ dejjem!
li jiddandnu għax ta’ madwarhom jgħidulhom
Għall-Melliħin, Ġużepp jibqa’ aktar magħruf
eċċellenza jew onorevoli għax, kif kont qed ngħid, għas-snin twal ta’ servizz bħala membru, kaxxier u
kienu ambizzjużi jew b’xi mod sabu ruħhom f’xi president tal-Banda Imperial. Kienet it-tieni familja
kariga li għandha dawk it-titli marbutin magħha tiegħu u fi żmienu l-banda kibret, issaħħet u firxet
bħala tradizzjoni. Imbagħad hemm oħrajn li sew il-popolarità tagħha. Kif nista’ ninsa t-telefonata
m’għandhomx bżonn titli biex juru xi jsarrfu. L-unur tiegħu kull sena, kmieni kmieni kif jgħaddi l-Għid
ġenwin jispikka fihom iktar milli jixxaħxaħ fit-titlu biex naħsiblu għal artiklu għall-ktieb tal-festa talonorevoli. L-imġiba tajba u ġenwina ta’ ħajjithom Banda Imperial. Kellu ħeġġa kbira għall-annwal taltaf tkun akbar u tinħass aktar fil-fond milli fit-titli Imperial għall-festa.
tal-eċċellenzi.
Kienet tinħass f’leħnu li bi ħlewwa u sinċerità ta’
Nistħajjel kieku qed jismagħni ngħid dan kollu min jemmen dak li qed jgħidli - imħabbat kemm kont
bħalissa Ġużepp, wiċċu kien jiħmar u rasu tixxengel inkun imħabbat - qatt ma stajt b’ebda mod ngħidlu
kif soltu kien jagħmel meta xi ħadd ifaħħru jew le. Kellu dejjem ħerqa kbira li kemm ħija Pawlu
jifraħlu għal xi biċċa xogħol li jkun għamel. Kien - u u kemm jien niktbu xi ħaġa. Kont inħossha bħal
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devozzjoni għall-ħbiberija li kellu għal missieri li
tnejn minn uliedu jkunu parti mill-festa tal-Vitorja!
Dik it-telefonata ma naqsitx, dis-sena wkoll, u
għidtlu li kien għadu kmieni wisq. Weġibni li aħjar
wieħed jaħseb għax iż-żmien malajr jgħaddi. Tassew
Ġuż, malajr għadda u ħadek miegħu imma ħallielna
munġbell tifkiriet tal-kobor tiegħek - il-kuraġġ, ilħeġġa, l-għaqal u l-ifjen kuruna fuq kulma kont u
tibqa’ tfisser għal kull min kien jafek - l-umiltà!
Strieħ fis-sliem ħabib u s-sabar lill-familja kollha u
lil sħabek tal-Banda Imperial!
Qatt ma xtaqt nikteb vers minn dan kollu għall-

festa tal-Vitorja! Dis-sena l-festa se tkun differenti
għalija u għal ħafna mingħajrek Ġuż, il-Ħallieq
għażel li dis-sena lill-Bambina tgawdiha ferm eqreb
fis-sema. Lilna ħallielna l-frott sabiħ tal-eżempji
li tajtna. Il-Banda Imperial u l-komunità Melliħija
ma jħossuhomx orfni bit-tluq tiegħek din is-sena,
għax sehmek u l-frott tiegħu jibqa’ jtul is-snin.
Huwa l-eżempju, hija x-xhieda ta’ nies bħalek Ġuż
li jagħnu l-mixja taċ-ċiviltà umana!
Sa ma nerġgħu niltaqgħu, grazzi li kont teżor ta’
umiltà fostna!
18.07.2018

DAILY FRESH IS BEST
We also produce Fresh Traditional
100% Pure Cheeselets
at our sheep farm

Ġbejniet Friski

Door to Door Free Delivery
Especially in the North

For orders call Mark on
7747 7427 / 9947 7427

Evergreen

V. Debono
Ironmongery

Discount Mini Market

Triq Napuljun Caruana Dingli
Tel: 2152 2738
Mob: 9985 9100

Free Delivery
Óinijiet tal-Ftu˙:
Kuljum mis-6.00am sas-6.00pm
ma nag˙lqu xejn.
Fis-Sajf mis-6.00am sas-1.00pm
u mit-3.30pm sas-6.00pm.
L-Erbg˙a mis-6.00am sas-1.00pm
u s-Sibt mis-6.00am sas-2.00pm.
Óanut fejn il-mara tad-dar issib kollox
bl-ir˙as prezzijiet
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Colour Tinting
and
Hardware Store
Tel: 21523892
No.8,
Triq l-G˙oljiet,
il-Mellie˙a

www.imperialbandclub.com

