
Naħseb kulħadd 
jinduna li waslet il-festa, 
għax il-qanpiena tal-bieb 
ma tiqafx. Dak ix-xahar 
t’Awwissu kull għaqda 

tibda tħabbel rasha kif ser tkopri ftit mill-ispejjeż, 
aħna tal-Imperial inklużi. “Grazzi” tal-ġenerożità 
tagħkom.

Ta’ min iħares ftit lura, biex inkun eżatt xi 55 sena 
ilu, ta’ meta jien u sħabi konna għadna żgħażagħ ta’ 
bejn 15 u 17-il sena [circa 1960].

Kienet tiġi ġurnata fejn konna niftiehmu li se 
nitgħallmu xi strument, konna mmorru xi 5 f’daqqa, 
wara xahar ma kienx jibqa’ wieħed. Jien ma nafx kif 
issaportejt u ħadt il-klarinett, però beda l-inkwiet, 
għax ħsibt li kien fih toqob iżjed milli suppost, u 
fuq hekk skoprejt is-sax sopran għax innotajt li 
t-toqob jingħalqu bid-dentijiet, f’kelma waħda ħsibt 
li solvejt il-problema, però indunajt li l-problema 
kont jien, mhux il-klarinett.

Ta’ bravi li konna kultant konna nagħmlu xi 
battalja fil-pjazza, bil-larinġ tal-bakkaljaw li konna 
naqtgħu mill-ġardina tal-każin [dak iż-żmien 
ma kienx ikun hemm il-karozzi li hemm illum]. 
Ħa ngħidlek, kien ikollok xorti ma tmurx id-dar 
immankat.

Il-bravura l-oħra meta kien jasal ix-xahar tar-
rużarju, konna nkunu grupp ta’ żgħażagħ, ngħaddu 
ż-żmien, min jara t-T.V., min jilgħab il-bixkla, 
min xi rami, naturalment għal xejn għax flus ma 
kellniex. Niftakar filgħaxija kien jingħad ir-rużarju, 
kienu jiġu Toni t-Taċċu, jew Eddy tal-Baqrambun, 
żewġt irġiel ta’ veru. Aħna kif konna nindunaw li 
riesaq wieħed minnhom, ġirja waħda għall-bieb 
ta’ barra. Kien ikun qisna ġrieden jaqbżu vapur 
jaqbad. Li kieku kien hemm Ġieħ il-Mellieħa dak 
iż-żmien ma kien jeħodulna ħadd. Wara mmorru 
d-dar u ommok issaqsik għidtx ir-rużarju, u int biex 
tgħaxxaqha tgħid iva. Ma kinux affarijiet li tiftaħar 
bihom, imma għalina kienet bravura.

Wara ndunajna bit-tfajliet li kienu joħorġu mill-
knisja wara xi funzjoni. Konna noqogħdu quddiem 
il-każin wieħed ma’ ġenb l-ieħor qisna ġurija għal 
Miss Malta. Mhux waħda jew tnejn, kif jgħaddu, 
bis-serqa jħarsu waħda lura. Wara li skoprejna 
t-tfajliet addio l-larinġ tal-bakkaljaw, il-każin beda 
ġej għan-normal.

Fażi oħra kienet meta ġew biex jixtru l-każin. 
Kienu saru ħafna attentati, kont tisma’ li sejrin 
ikellmu lis-sid, kulħadd jittama, meta tarahom 
ġejjin lura geddum sal-art, tinduna li n-negozjati ma 
marrux tajjeb. Din ix-xena damet sejra snin.

Jien wara li żżewwiġt waħda mit-tfajliet li 
semmejt iżjed ’il fuq, morna ttantajna xortina f’art 
oħra f’Mejju tal-1968. Ħallejt is-sitwazzjoni tax-
xiri tal-każin l-istess.

Wara ftit snin mhux ħażin, nirċievi ittra mingħand 
tal-familja fejn qaluli li l-każin inxtara. Kien żmien 
fejn il-kuntatt ma’ sħabek kien jinqata’ ħlief għal 
kartolina li kienu jibagħtu s-Soċjetà għall-Milied.

Meta tkun wieħed bħalma kont jien, inqum 
u norqod il-każin, bdejt naħseb kif ser isibu tarf 
jibnuh, għax allavolja tkun ilek snin imsiefer, ma 
tinsa qatt minn fejn tlaqt.

Kif għidt, kuntatti ftit, biex iċċempel l-ewwel ridt 
iċċempel lil Marì ta’ Żwiru. Din Marì kellha ħanut 
u kellha telephone, kienet ġara tagħna, kif tirċievi 
t-telefonata kienet tibgħat għal Anni, tgħidilha li 
għandha telefonata mill-Kanada, miskina qalbha 
kienet tibda tħabbat sitta, sitta, għax l-omm dejjem 
ħażin taħseb. [dak Internet!] Kien żmien ieħor.

Lura għall-każin
Beda jinbena u kif inbena jaf kulħadd, wara 

ħafna snin ġejna lura, u sibt ruħi involut fit-tmexxija 
tas-Soċjetà. Ma għandniex xi ngħidu, sħabi bdew 
jirrakkontawli stejjer ta’ kif waqa’ u kif inbena. 
Ftit minnhom ma nistax nikteb fuqhom għax ma 
jgħaddux miċ-ċensura. Semmewli l-kuntratturi li 
taw sehemhom fil-bini. Min waqqa’, l-anzjani jlestu 
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t-tajn għall-bennejja, nies minn naħa oħra jpoġġu 
l-madum, żgħażagħ iġorru x-xaħx bil-karretti għal 
ġol-pjazza b’imħatra min jiġri l-iżjed, insomma 
Torri ta’ Babel. Kif kienet qaltli ommi qishom 
qegħdin jibnuh ix-xjaten, jien naħseb li biex inbena 
fi żmien daqshekk qasir xi forza moħbija kien 
hemm, li kienet kif jgħidu l-Ingliżi, ‘Where there is 
a will, there is a way’. Nazzarda ngħid li nies ta’ 
stoffa bħal ta’ dak iż-żmien ftit baqa’ “Jien ma kontx 
wieħed minnhom”.

Però l-irġiel ta’ għada li għandna illum “Iż-
Żgħażagħ”, li għalija huma tal-ġenn. Jien naħseb 
li allaħares ma kienux huma, biex jorganizzaw 

attivitajiet, exhibitions ta’ kull xorta, jgħinu lis-
Surmast u mitt ħaġa oħra. Prosit, ibqgħu sejrin 
hekk. Il-Kumitat tan-Nisa, ma tistax tgħid biżżejjed 
prosit. Il-Kummissjoni Banda. Prosit. Lili ħalluni 
ngerger.

Minn qalbi nsellem lil dawk kollha li verament 
emmnu u ma għadhomx magħna, u kif ukoll lil 
dawk li jemmnu fis-sehem tagħhom fit-tmexxija 
tas-Soċjetà Imperial, minkejja kemm kultant ikun 
diffiċli dan ir-rwol.

Grazzi u Prosit
Int min Int
Il-Festa t-Tajba
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