Festa 2018

Għaqda Mużikali Imperial
il-Mellieħa

Tifkiriet sbieħ
ta’ Jimmy Muscat

L-ewwel ħsibijiet tiegħi jmorru fix-xahar ta’ qabel
il-festa meta l-Għaqda Mużikali Imperial tkun qed
tipprepara biex tkun tista’ toħroġ dan il-ktejjeb talfesta.
Jien u Jimmy konna nieħdu ħsieb il-qari talprovi tal-artikli li l-Bord Editorjali kien jgħaddilna
biex nagħtuhom daqqa t’għajn. Dan isir biex kemm
jista’ jkun l-artikli jarawhom erba’
għajnejn għal Malti miktub kif
għandu jkun speċjalment wara
l-ħruġ tad-Deċiżjonijiet 1 millKunsill tal-Malti.
Konna nqattgħu sigħat flimkien
naqraw, nikkoreġu u niddiskutu
xi kelma kif għandha tinkiteb billi
nsibu l-għerq tagħha u nkomplu
niddiskutu minn hemm. Kultant
meta tkun qed tikkoreġi, tidħol
f’dubju li ma tkunx qed tistenna. Imma b’diskussjoni
bejnietna konna naslu għal dak li rridu.
Ma kinux jonqsu min-naħa ta’ Jimmy xi stejjer jew
anneddoti fuq xi ħaġa li nkunu qegħdin naqraw. Nista’
ngħid li Jimmy, bl-esperjenza vasta li kien iħaddan,
kien enċiklopedija fuq suġġetti relatati mal-Mellieħa,
speċjalment fuq is-Santwarju.
F’dawn id-diskussjonijiet tgħallimt ħafna
mingħandu fuq dak kollu li għandu x’jaqsam malMellieħa bħalma huwa d-djalett, postijiet storiċi,
drawwiet, il-festa fl-imgħoddi u diversi suġġetti oħra.

Grazio Barbara

Kien ikun tagħrif ġdid speċjalment għalija li mhux
imwieled u mrobbi fir-raħal pittoresk tal-Mellieħa.
Ma nista’ ninsa qatt ukoll is-sehem tiegħu fil-Fiera
tal-Ktieb li jien inżur kull sena. Dejjem kont insibu
fuq l-istand tal-Kunsill Lokali tal-Mellieħa fejn bejn
kelma u oħra, malajr kienet tgħaddi xi siegħa. Matul
dan il-ħin kont nammira li ma kienx jonqos li jagħti
wkoll pariri u tagħrif fuq il-Mellieħa
lil kull min kien jieqaf biex isaqsi
xi ħaġa u jixtri xi ktieb. Kont
nibqa’ hemm biex nisimgħu jfisser
u jfiehem b’dak il-mod paċenzjuż
tiegħu u wara li dak li jkun jitlaq,
konna
nkomplu
d-diskursata
bejnietna sakemm jerġa’ jitfaċċa xi
ħadd ieħor.
Jimmy dejjem kien jilqgħek
bi tbissima fuq wiċċu, iħabbrek
b’ħeġġa kbira f’dak kollu li kien jidħol għalih, fejn
ma kien jiddejjaq xejn imidd idejh anke għal xogħol
manwali. Kien jixtieq li kellu ħafna aktar ħin mill24 siegħa tal-ġurnata biex ilaħħaq ma’ kollox. Dan
għaliex Jimmy ma kienx jaf jgħid le lil min kien jitolbu
xi għajnuna. Titolbu x’titolbu kien jara kif jista’ jgħin
minn dak li seta’ joffri.
Grazzi Jimmy tal-ħinijiet li qattajna flimkien għax
l-ispjegazzjonijiet u t-tagħlimiet li ħadt mingħandek
ma ninsiehomx.
Grazzi ħabib.
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