
Veru li f’nofs Awwissu speċjalment ġol-
Mellieħa, tibda tinħass l-arja tal-festa, imma dawk li 
jorganizzawha jkunu ilhom jaħdmu qatiegħ biex din 
tkun suċċess.

Forsi hawn min jgħid - “M’għadx baqa’ żmien 
għall-festi”. Ngħid il-verità f’dawn iż-żminijiet li 
qegħdin ngħixu fihom, postijiet ta’ divertiment hawn 
ħafna imma l-ispirtu tal-festa huwa xi ħaġa li jdum 
biex imut.

Nibdew bin-novena fil-knisja. Ħafna huma dawk li 
jippruvaw ma jitilfux waħda u kemm jgħiduha bil-qalb 
it-talba tan-novena lill-Bambina. Veru li m’għadekx 
tara dawk in-nies jimxu mal-marċ imma tista’ tgħid 
li ftit huma dawk li ma joħorġux minn djarhom biex 
jaraw il-banda għaddejja. L-isbaħ parti tal-baned hija 
xħin iż-żewġ baned tagħna jiltaqgħu fil-pjazza sabiħa 
tagħna. Tara familji jifirħu b’xulxin u kultant tisma ’l 
min ilissen, “Kif intom? Ilna sena ma naraw lil xulxin.”

Imma l-qofol tal-festa huwa l-ġurnata tal-festa 
speċjalment il-mument sabiħ li toħroġ il-vara tal-
Bambina fuq iz-zuntier tal-knisja. Dak il-ħin fl-isfond 
tal-murtali, il-pjazza tinfexx f’ċapċip u l-espressjonijiet 
fuq kull min ikun preżenti huma xi ħaġa li ma tintesiex. 
Dak il-ħin tilmaħ xi anzjana tiffissa għajnejha lejn 
il-Madonna u tistħajjilha qed tgħidilha, “Grazzi 
Madonna li tajtni x-xorti nerġa’ narak sen’oħra. Ma 
tonqosx xi demgħa f’għajnejn xi emigranti li bir-raġun 

ikunu ħallew iż-żjara tagħhom ġol-Mellieħa għal dan 
il-perjodu. Wiċċ it-tfal, ġeneralment fuq spallejn il-
ġenituri tagħhom, ikun jixgħel bil-ferħ u jalla li dawn 
il-mumenti sbieħ ma jinsewhomx. Tara wkoll xi turisti 
jħarsu lejn dawk preżenti li għalkemm jaħsbu li l-festa 
hija xi tradizzjoni, jirrealizzaw li hemm ukoll fidi 
sħiħa.

Nistħajjilkom tgħidu, “Imma dan x’għandu 
x’jaqsam mal-għaqda tagħkom?” Daż-żgur li għandu 
x’jaqsam. Kieku ma jkunux l-għaqdiet u l-kumitat 
tal-Knisja Parrokkjali flimkien li jaħdmu biex il-
festa tkun suċċess nibża’ li xi darba dawn il-festi u 
tradizzjonijiet jistgħu jispiċċaw. Min-naħa tal-Għaqda 
tagħna nwegħdukom li nibqgħu dejjem naħdmu.

Għalkemm ma tkellimtx fuq ix-xogħol li jsir mill-
Kummissjoni Nisa, naf li intom ċerti li x-xogħol 
baqa’ għaddej l-istess. Ta’ dan nirringrazzja lil sħabi 
li dejjem naħdmu id f’id biex nagħtu dak li nistgħu 
lis-Soċjetà tagħna.

Ma nistax nispiċċa dan il-messaġġ mingħajr ma 
niftakar fi sħabna morda u anzjani li ma jistgħux igawdu 
l-festa magħna kif jixtiequ. Min hawn insellmulhom u 
nawguralhom is-saħħa.

Nawgura l-festa t-tajba lill-Kumitat u l-membri 
tal-Għaqda Mużikali Imperial, l-għeżież emigranti li 
hawn fostna u l-Melleħin kollha.

Viva Marija Bambina.

Waslet il-Festa!!
Carmen Cini

Kumitat Nisa

Għaqda Mużikali Imperial
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