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Wara l-maltempata...
Dr John Baptist Gauci
Segretarju Ġenerali
Il-bniedem tkun taf xi jsarraf meta tpoggih
fil-prova bħal meta tgħaddi ħadida min-nar talforga. Meta kollox ikun ward u żahar, ftit li xejn
joħrog il-karattru tal-individwu, imma meta tigi
s-siegħa tal-prova, hemmhekk tkun taf eżatt ilvaluri u l-prinċipji li jkun iħaddan. Issib min,
meta jħabbat wiċċu ma’ żmien diffiċli, dlonk
jitfa’ l-isponża u jlebbet ’il bogħod, jew inkella
jdawwar wiċċu daqslikieku lilek qatt ma kien
jafek, forsi wkoll ikun hemm min jitħajjar
jeħodha kontrik u jipprova jagħtik majnata
ikbar biex hu jitla’ iktar ’il fuq. Imma mbagħad
issib min jurik l-id tal-ħbiberija, min ikun lest li
jnewwillek driegħu biex jgħinek mill-aħjar li
jkun jista’, anke jekk forsi dan ikun jitlob
sagrifiċċju personali akbar. Teħodha iktar bi
kbira meta ma ssibx is-sapport minn dawk ilpersuni li tkun qed tistenna, u tkun sorpriż jekk
xi ħadd li forsi qabel kien fil-periferija jersaq
viċin biex jgħin. U dan li għidt jgħodd mhux biss
fil-ħajja personali ta’ dak li jkun, imma wkoll filħajja ta’ għaqda soċjali bħalma hi din tagħna.
Dawn l-aħħar xhur gegħluna nħabbtu wiċċna
ma’ dak li qatt ma konna qed nistennew jew
nimmaginaw. Bħal donnu kollox ikkrolla qisu
kastell tal-karti quddiem għajnejna. Xi wħud
mill-pjanijiet li konna għamilna b’ħafna ħsieb u
li kellna kontra qalbna nipposponu spiċċaw
xorta waħda sfaxxaw fix-xejn, saru duħħan, taru
mar-riħ. Żgur li ħadd ma kien qed jistenna li se
tolqotna din il-maltempata, u daqstant ieħor
żgur li ħadd ma kien qed jobsor li din ilpandemija kienet ser ittul daqshekk. Lekonomija tal-pajjiż ħadet daqqa ta’ ħarta, issettur turistiku kważi sfaxxa fix-xejn, bosta
negożji kellhom jiffaċċjaw sfidi liema bħalhom,
xi wħud tilfu lil xi ħadd għażiż għalihom, rajna
problemi kbar ta’ saħħa mentali kawża tassolitudni, u l-għaqdiet volontarji, fosthom ilkażini tal-banda, raw l-entużjażmu li
jikkaratteriżżahom jonqos u, nażżarda ngħid,
kemm kemm jibqa’ ħjiel tiegħu. Kien, għadu u
se jibqa’ għal bosta xhur, żmien diffiċli, u hu
propju għalhekk li f’dan iż-żmien tista’ tkejjel
sew min huma dawk li tista’ sserraħ fuqhom, lil
min tista’ tafda u fuq min tista’ ddur.
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Nibda minn dawk ta’
gewwa
nett.
Wara
diversi xhur bil-bibien
magħluqa,
fl-aħħar
kellna ċ-ċans li nerggħu
nibdew nagħmlu l-kunċerti ta’ kull gimgħa talbanda u tal-kor. U l-bandisti u l-membri tal-kor
tagħna rrispondew bi ħgarhom. Hemm xi wħud
li baqgħu ma dehrux, imma dawn tista’
tgħoddhom fuq is-swaba ta’ id waħda. Hemm
min għandu raguni tajba għalfejn mhux qed
jattendi, imbagħad hemm oħrajn li forsi birdu xi
ftit. Ma tlum lil ħadd. Irridu nkunu aħna li
nagħmlu l-almu tagħna sabiex dawk li għadhom
mhux qed jattendu nilħquhom u nħajruhom
jerggħu jigu lura. Il-fatt li ma tistax tippjana fittul u ma tistax tagħmel objettiv għal xiex
timmira żgur li mhux qed jgħin, anżi jtellef.
Madanakollu, l-attendenża li qed ikollna
timliena b’kuragg u ottimiżmu. Ninkwieta kieku
dorna fuq in-nies tagħna u ma sibnihomx, jew
sibna ftit wisq. Għallinqas hekk nasal biex
nemmen li xi ħaga tajba għamilna, qed nagħmlu
u nittama li nibqgħu nagħmlu.
Jekk indawwar ħarsti daqsxejn iktar ’il
bogħod, nara diversi membri li reggħu bdew
jattendu l-każin. Bil-mod il-mod, in-numru qed
jiżdied. Wieħed irid iqis li m’għamilniex ftit jiem
jew gimgħat magħluqin, imma xhur twal u
kefrin. Hemm min laħaq qabad xi mod ieħor kif
iqatta’ l-ħin liberu. Ma tlum lil ħadd. Il-granet
kesħin u mdallmin tax-xitwa trid timliehom b’xi
ħaga. Imma li tara l-membri tiegħek imdawrin
ma’ mejda jgħidu kelma, speċjalment dawk li ssolitudni ta’ dawn l-aħħar xhur fniethom,
jagħtik sodisfażżjon. Nittama li meta jerga’
jkollna l-opportunita li nibdew norganiżżaw xi
attivitajiet, in-numru jerga’ jiżdied u fiduċjuż li
nigbdu lura lil dawk li għadhom ftit beżgħana
jew mwiegħra milli jidħlu lura fil-każin. Iżżmien biss jagħtina parir.
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Mill-banda l-oħra, hemm min jara kif se
jżomm kelmtu dwar dak li wegħdek li se

jagħmel meta kien żmien ieħor u forsi żmien
aħjar. Hemm persuni li lesti jagħmlu dak li hu
gust u sewwa, anke jekk forsi jafu li mhux se
jżidu fil-popolarita, imma għax jemmnu bissħiħ li l-gustiżżja u s-sewwa m’hemmx aqwa
minnhom. Hemm nies li l-kelma ta’ ragel u lkelma ta’ mara għad għandha valur għalihom u
mhux lesti li jmorru lura minnha. Nies bħal
dawn jagħmlu komunita b’saħħitha, magħquda,
tiflaħ għall-maltemp, u kapaċi tqum lura malajr
wara li l-gwaj jibda jitbiegħed.
Il-maltempata għad tgħaddi, għad li kemm se
ddum u meta se tgħaddi m’għandniex kontroll
fuqhom aħna. Imma li nemmen li għandna
kontroll fuqu hu x’se tħalli warajha. Irridu
nkunu aħna, jien l-ewwel wieħed, li naraw li
dan is-saram iħalli komunita iktar gusta,
soċjeta iktar magħquda, u għaqda iktar
qawwija. Dan għall-gid ta’ pajjiżna, ta’ raħalna,
imma b’mod speċjali tal-għaqda li tant għandna
għal qalbna, l-Għaqda Mużikali Imperial.
Il-festa t-tajba lil kulħadd!
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