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Il-bniedem tkun taf xi jsarraf meta tpog g ih   
fil-prova bħal meta tgħaddi ħadida min-nar tal-
forg a. Meta kollox ikun ward u ż ahar, ftit li xejn 
joħrog  il-karattru tal-individwu, imma meta tig i 
s-siegħa tal-prova, hemmhekk tkun taf eż att il-
valuri u l-prinċ ipji li jkun iħaddan. Issib min, 
meta jħabbat wiċ ċ u ma’ ż mien diffiċ li, dlonk 
jitfa’ l-isponż a u jlebbet ’il bogħod, jew inkella 
jdawwar wiċ ċ u 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 
sagrifiċ ċ ju personali akbar. Teħodha iktar bi 
kbira meta ma ssibx is-sapport minn dawk il-
persuni li tkun qed tistenna, u tkun sorpriż  jekk 
xi ħadd li forsi qabel kien fil-periferija jersaq 
viċ in biex jgħin. U dan li għidt jgħodd mhux biss 
fil-ħajja personali ta’ dak li jkun, imma wkoll fil-
ħajja ta’ għaqda soċ jali bħalma hi din tagħna. 
Dawn l-aħħar xhur g egħluna nħabbtu wiċ ċ na 

ma’ dak li qatt ma konna qed nistennew jew 
nimmag inaw. 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 spiċ ċ aw 
xorta waħda sfaxxaw fix-xejn, saru duħħan, taru 
mar-riħ. Ż gur li ħadd ma kien qed jistenna li se 
tolqotna din il-maltempata, u daqstant ieħor 
ż gur li ħadd ma kien qed jobsor li din il-
pandemija kienet ser ittul daqshekk. L-
ekonomija tal-pajjiż  ħadet daqqa ta’ ħarta, is-
settur turistiku kważ i sfaxxa fix-xejn, bosta 
negożji kellhom jiffaċ ċ jaw sfidi liema bħalhom, 
xi wħud tilfu lil xi ħadd għaż iż  għalihom, rajna 
problemi kbar ta’ saħħa mentali kawż a tas-
solitudni, u l-għaqdiet volontarji, fosthom il-
każ ini tal-banda, raw l-entuż jaż mu li 
jikkaratteriżżahom jonqos u, nażżarda ngħid, 
kemm kemm jibqa’ ħjiel tiegħu. Kien, għadu u 
se jibqa’ għal bosta xhur, ż mien diffiċ li, u hu 
propju għalhekk li f’dan iż -ż mien tista’ tkejjel 
sew min huma dawk li tista’ sserraħ fuqhom, lil 
min tista’ tafda u fuq min tista’ ddur. 

Nibda minn dawk ta’ 
g ewwa nett. Wara 
diversi xhur bil-bibien 
magħluqa, fl-aħħar 
kellna ċ -ċ ans li nerg għu 
nibdew nagħmlu l-kunċ erti ta’ kull g imgħa tal-
banda u tal-kor. U l-bandisti u l-membri tal-kor 
tagħna rrispondew bi ħg arhom. Hemm xi wħud 
li baqgħu ma dehrux, imma dawn tista’ 
tgħoddhom fuq is-swaba ta’ id waħda. Hemm 
min għandu rag uni 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 
jerg għu jig u lura. Il-fatt li ma tistax tippjana fit-
tul u ma tistax tagħmel objettiv għal xiex 
timmira ż gur li mhux qed jgħin, anżi jtellef. 
Madanakollu, l-attendenża li qed ikollna 
timliena b’kurag g  u ottimiż mu. Ninkwieta kieku 
dorna fuq   in-nies tagħna u ma sibnihomx, jew 
sibna ftit wisq. Għallinqas hekk nasal biex 
nemmen li xi ħag a tajba għamilna, qed nagħmlu 
u nittama li nibqgħu nagħmlu. 
Jekk indawwar ħarsti daqsxejn iktar ’il 

bogħod, nara diversi membri li reg għu bdew 
jattendu l-każ in. Bil-mod il-mod, in-numru qed 
jiż died. Wieħed irid iqis li m’għamilniex ftit jiem 
jew g imgħat magħluqin, imma xhur twal u 
kefrin. Hemm min laħaq qabad xi mod ieħor kif 
iqatta’ l-ħin liberu. Ma tlum lil ħadd. Il-g ranet 
kesħin u mdallmin tax-xitwa trid timliehom b’xi 
ħag a. Imma li tara l-membri tiegħek imdawrin 
ma’ mejda jgħidu kelma, speċ jalment dawk li s-
solitudni ta’ dawn l-aħħar xhur fniethom, 
jagħtik sodisfażżjon. Nittama li meta jerg a’ 
jkollna l-opportunita  li nibdew norganiżżaw xi 
attivitajiet, in-numru jerg a’ jiż died u fiduċ już  li 
nig bdu lura lil dawk li għadhom ftit beż għana 
jew mwiegħra milli jidħlu lura fil-każ in. Iż -
ż mien biss jagħtina parir.
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Mill-banda l-oħra, hemm min jara kif se 
jż omm kelmtu dwar dak li wegħdek li se 

jagħmel meta kien ż mien ieħor u forsi ż mien 
aħjar. Hemm persuni li lesti jagħmlu dak li hu 
g ust u sewwa, anke  jekk forsi jafu li mhux se 
jż idu fil-popolarita , imma għax jemmnu bis-
sħiħ li l-g ustiżżja u s-sewwa m’hemmx aqwa 
minnhom. Hemm nies li l-kelma ta’ rag el u l-
kelma 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 kapaċ i 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 g usta, 
soċ jeta  iktar magħquda, u għaqda iktar 
qawwija. Dan għall-g id ta’ pajjiż na, ta’ raħalna, 
imma b’mod speċ jali tal-għaqda li tant għandna 
għal qalbna, l-Għaqda Muż ikali Imperial.  
Il-festa t-tajba lil kulħadd! 

Għaqda Mużikali Imperial - il-Mellieħa 

Festa 2021 



 

14 www.imperialbandclub.com 


