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Esebizzjoni
‘Iċ-Ċaħda’
Ryan Micallef

Waħda mill-attivitajiet organizzati millKummissjoni Żgħażagħ fi ħdan l-Għaqda Mużikali
Imperial tul din l-aħħar sena kienet wirja marbuta
mat-tema tal-Ġimgħa Mqaddsa bl-isem ta’ ‘IċĊaħda’. Attività bħal din tirrikjedi ħafna ħsieb u
preparamenti u għalhekk kif bdiet is-sena bdejna
naħdmu biex naraw li dan il-proġett isir realtà.
Sa mill-bidu ħsibna biex din il-wirja tkun
kemmxejn differenti minn wirjiet oħra li nsibu filMellieħa. Għalhekk iddeċidejna biex parti millwirja tkun xena mill-Bibbja rrappreżentata b’figuri
life-size. Għażilna l-episodju fejn San Pietru
ċaħad lil Kristu, episodju importanti fil-ġrajja talpassjoni li xi kultant jintesa. Dan l-episodju kellu
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jiġi rrappreżentat bil-figuri ta’ Kristu u ta’ San
Pietru nnifsu. Minn hawn nixtieq nirringrazzja lil
Edmund Camilleri, Vince Parnis u Carmen Vella
li taw l-għajnuna sħiħa tagħhom biex jinħadmu
l-manekini u jinħietu l-ħwejjeġ tagħhom. Idea ġġib
lill-oħra u minn hemm bdejna naħsbu fuq ix-xena li
għandha ddawwar il-figuri.
Bl-għajnuna tal-ħbieb tagħna Clayton Vella
u Michael Cauchi bdejna nibnu x-xena, attenti
għal kull dettall biex naraw li din ix-xena tinbena
bl-aħjar mod possibbli. Din ix-xena kompliet
tiżżewwaq bi ftit dawl addattat u mużika gregorjana
li joħolqu atmosfera sagra. Nixtieq nirringrazzja
wkoll lil Carl Caruana minn CLD Lighting għaddawl li kkumplimenta sew ma’ din
ix-xena.
Din
il-wirja
kompliet
tiżżewwaq b’wirja oħra: sett ta’ vari
artistiċi ta’ John Sammut flimkien
ma’ xi pitturi fuq l-injam ta’ Ġiġi
Gauci. B’hekk il-wirja offriet post
għal xogħlijiet differenti minn
diversi Melleħin li kellhom iċċans jesebixxu x-xogħol u t-talenti
tagħhom lill-bqija tal-komunità
Melliħija.
Il-ftuħ uffiċjali sar nhar id-9
t’April 2019 mis-Sindku talMellieħa s-Sur John Buttigieg u
tbierket mill-Arċipriet tal-Mellieħa
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r-Rev. Dun Joe Caruana. Waqt din is-serata qasira
ħadu sehem il-Kor Imperial u s-Sur Ġanni Camilleri,
li kien mistieden biex jaqra l-poeżija tiegħu stess blisem ‘Iċ-Ċaħdiet ta’ Pietru’. Għalhekk nixtieq ngħid
grazzi lid-Direttriċi tal-Kor, lill-koristi u lill-ħabib
tagħna Ġanni tas-sehem tagħhom fil-ftuħ ta’ din ilwirja. Fil-ġimagħtejn tal-wirja, il-konkorrenza tan-
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nies kienet waħda konsistenti b’diversi nies li ġew
iżuruha.
Il-kummenti li rċivejna mingħand in-nies li ġew
iżuru din il-wirja kienu pożittivi ħafna. Dan jimla
lilna ż-żgħażagħ bil-kuraġġ u bl-entużjażmu biex
inkomplu naħdmu u nirsistu dejjem iktar favur ilkomunità Melleħija u l-Għaqda għażiża tagħna.
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Iċ-Ċaħdiet ta’ Pietru
Ġanni Camilleri

Meta Ġuda bies lil Kristu,
Is-suldati qabdu Fih.
U ħaduh fil-palazz magħhom
Biex in-nies malajr tixlih.

Wara siegħa, rah raġel ieħor.
“Galilew dan. Żgur kien miegħu!”
Iżda stqarr: “Ma nafx x’int tgħidli!”
Tah il-ġenb, ma tax kas tiegħu.

Pietru baqa’ miexi magħhom,
Isegwihom ftit mill-bogħod.
U xħin kebbsu n-nar fil-bitħa,
F’nofshom qagħad bil-bard jirtogħod.

Minnufih, is-serduk idden
Kif kien għadu hemm fis-skiet.
U mal-ħarsa li tah Kristu,
Ftakar f’dawk it-tliet ċaħdiet.

Hemm lemħitu waħda mara.
U għajnejha waħħlet fih.
“Dan ukoll kien miegħu, dar-raġel!”
U ħarġet idha biex turih.

Pietru ħareg jibki ’l barra
Għax tassew iddispjaċih.
Qalbu ħassha se tinqasam,
Għax bil-kbir ħass l’offendih.

Pietru ċaħad u qalilha:
“Dak ir-raġel ma nafux!”
U bħal speċi nħeba naqra,
Biex in-nar żgur ma jikxfux.

Nista’ wkoll niċħad lil Kristu,
Mhux daqs Pietru, tliet darbiet,
Iżda għal ħafna drabi aktar;
Meta naqa’ f’tant dnubiet.

Wara ftit għarfu ħaddieħor
Moħbi ftit kif kien bil-friex.
Iżda Pietru reġa ċaħad;
“Le, ħabib, jien żgur miniex!”

(Meħuda mill-ktieb ta’ Ġanni Camilleri (2009)
“Poeżija: Għalikom minn qalbi” 1el Volum.)

George’s Bakery
22, Main Street, Mellie˙a
Tel: 21 520685
Jawgura l-Festa t-Tajba lil Kul˙add
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