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Meta kont għadni daqsxejn ta’ tfajjel kont nisma’
lill-anzjani jgħidu li l-għajnuna tajba fl-ikel, aħseb u
ara fix-xogħol. B’daqqa t’id mingħand kulħadd ixxogħol isir mingħajr wisq tbatija żejda. L-aqwa li
kulħadd ikun jaf x’qed jagħmel u ma jkunx hemm
min itellef iktar milli jgħin. Kollox bil-galbu u
kollox meqjus, pass pass, mingħajr għaġġla imma
mingħajr telf ta’ ħin.
U dan jgħodd ukoll, jew forsi iktar, f’għaqda bħal
din tagħna fejn ix-xogħol hu ħafna u differenti. Min
jiżbogħ u min inaddaf, min isewwi u min jirranġa,
min xogħol amministrattiv u min xogħol manwali,
insomma, ftit minn kollox. Imbagħad hemm
ukoll bżonn ta’ min jorganizza l-attivitajiet u min
jipprepara għalihom. B’hekk ir-rota ddur u nibqgħu
mexjin ’il quddiem. Kulħadd fuq xogħlu, kulħadd
mill-aħjar li jista’, kulħadd għal għan wieħed. Il-ftit
tal-ħafna huwa ġeneralment aħjar mill-ħafna tal-ftit.
Kulħadd bżonnjuż, u n-nuqqas ta’ persuna waħda
tinħass, kemm għax jonqos xi ħadd mill-familja,
imma speċjalment jekk il-kontribut li kienet tagħti
kien wieħed sostanzjali. Imma ma nistgħux nieqfu

u rridu nkomplu nħarsu ’l
quddiem. Xi kultant jitfaċċa
xi ħadd ġdid, jew forsi xi
ħadd li kien ilu nieqes għal
numru ta’ snin. Tieħu gost, u
allaħares mhux hekk, għax
inkella l-għaqda tmut mewta
naturali.
Bil-koperazzjoni ta’ kulħadd naraw kif inkomplu
nissaħħu u nikbru, xi minn daqqiet b’rata aktar
mgħaġġla minn żminijiet oħra, xi daqqiet ftit iktar
bil-mod. Imma l-aqwa li ma tieqafx għax inkella
tmur lura u titlef dak li tkun ilħaqt b’ħafna xogħol u
taħbit. L-importanti li kulħadd jiġbed ħabel wieħed,
b’mod kontinwu u mhux bi skossi li ma jagħmlu
xejn tajjeb għal ħadd.
U filwaqt li malajr fhimt għala l-anzjani tagħna
kienu jgħidu li l-għajnuna tajba fix-xogħol, għalfejn
hi tajba anke fl-ikel bqajt qatt ma fhimtha!
Nagħti l-festa t-tajba lil kulħadd, b’mod speċjali
lill-morda u lill-anzjani li ma jistgħux igawdu din
il-festa magħna.
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