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Ħbieb, kemm jien kburi bikom. Fil-kitba tiegħi għall fuljett tax-xahar li għadda, dak
t’Awwissu ktibt fuq id-diżappunti u kien hemm min staqsieni ‘X’ġara, x’kien ktibt fuq
id-diżappunti’?
1921- Anke ġewwa Londra saret protesta favur Sacco u Vanzetti.
Fuq din l-istorja nħaddmu bosta films sew għaċ-Ċinema u sew għat-televiżjoni. Ilkanzunetta Here’s to you Nicola e Bart ta’ Joan Baez fuq il-Mużika ta’ Ennio Morricone
hija tajba ferm. Il-verżjoni Taljana hija kantata minn Gianni Morandi.
Kulħadd bil-karattru tiegħu, irridu nidraw lil xulxin bit-tajjeb u bl-inqas tajjeb li
għandna. Meta tkun membru f’soċjetà trid taċċetta li mhux kulħadd magħmul bħalek,
aħna differenti. Jien nitlob u nesiġi biss ir-rispett lejn xulxin.
Biex tidħol membru fil-grupp tagħna trid tkun ormolt u li tkun għadek taħt il-61 sena.
Ladarba tidħol membru tibqa membru sakemm trid inti. Ikun inaċċettabbli u inuman
jekk xi ħadd minnha jgħaddi xi kumment fuq l-eta tal-membri. Il-membri l-aktar
avvanzati fl-eta huma minjiera ta’ nformazzjoni għall membri ġodda u minn dawn innies għandna biss x’nitgħallmu. L-esperjenza tagħhom hija mprezzabbli. Huma s-sisien
li fuqhom inbena l-grupp. L’hena tiegħi nitkellem ma’ dawn in-nies, nies li jien
nirrispetta u nħobb ħafna.
Is-sabiħ tal-grupp tagħna jinsab fid-diversita tagħna, aħna differenti fil-ħsieb, flopinjoni, fil-karattru, fl-istorja tagħna, fiċ-ċirkostanzi familjari tagħna, fl-eta tagħna u
differenti f’elf ħaġa oħra. F’ħaġa waħda biss aħna l-istess, dik li ġarrabna l-mewt talgħeżież tagħna. Però jien irridek tgħix, jien irridek li meta tkun imdejjaq tgħid ‘jien
irrid ngħix’. Għal minn ikun imnikket, anke għada huwa tard, għalhekk ibda mill-llum
u għid ‘jien irrid ngħix’.
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Sempliċi, id-diżappunti huma parti mill-ħajja u jien inħobb ħafna nikteb fuq il-ħajja.
Ktibt dak l-artiklu għax kelli f’moħħi dak li se nikteb illum u li huwa ferm differenti
mid-diżappunt, anzi huwa l-oppost tad-diżappunt.
Kemm jien kburi bikom, kburi għax bħali intom iddeċidejtu li tgħixu u mhux teżistu,
kburi bikom għal mod kif tilqgħu membri ġodda f’din il-familja kbira tagħna. Kburi
bikom tal-koperazzjoni kontinwa tagħkom u kburi bikom għax m’intomx taħlu lenerġija fuq il-mewt imma qed tużawha fuq il-ħajja.
Il-grupp qiegħed jikber, aktar romol qed jisimgħu bil-grupp u qed jiġu l-grupp. Hemm
numru ta’ professjonisti li jkellmuna fuq romol li jkollom bżonn jintegraw ma’ grupp
sabiex jerġgħu jibdew jippruvaw jibnu ħajja soċjali ġdida l-bogħod mis-solitudni għax
ejja nkunu onesti ‘jekk hawn xi ħaġa kerha fil-ħajja u li tkissrek hija s-solitudni’.
Il-grupp ġie mwaqqaf 23 sena ilu sabiex joffri sapport. Jekk nitbiegħdu mis-sapport
inkunu tbiegħdna mill-għeruq u mill-aktar ħaġa għażiża li għandu l-grupp. Is-sapport
fih ħafna forom, dak li nagħmlu ħbieb ġodda u li noħorġu bla dubju hija l-akbar forma
ta’sapport li nistgħu nagħtu. Però ma rridux ninsew li anke telefonata, messaġġ jew
kuntatt bil-midja soċjali hija sapport ukoll. Dak li wieħed imqar għal ftit sekondi
jitkellem ma’ persuna oħra, speċjalment jekk din hija weħedha hija mportanti wkoll.
Kemm nieħu gost meta tgħiduli li ltqajtu numru ta’membri, jew biex tieħdu drink jew
biex tmorru xi mixja jew meta nara xi ritratt fuq fb. Komplu sejrin hekk. Oħorġu,
għixu, komplu għamlu dawk l-affarijiet li tħobbu. Għandna d-dritt u d-dover li ngħixu
u li nerġgħu nkunu ferħana. Naf li hawn min iħossu guilty għax joħroġ jew għax ikun
qed jieħu pjaċir x’imkien. Hija naturali, imma tħossok guilty fuq x’hiex?
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F’din il-parti tal-fuljett is-soltu nniżżlu l-attivitajiet tax-xahar li jkun ġej. Attivitajiet li l-membri talkumitat ikunu ħadmu fuqhom. Min jaf kemm il-email u kemm il-telefonata jsiru sabiex
norganizzaw dawn l-attivitajiet. Kellna nħassru kollox. Ħasra għax kellna kollox lest.
Kontra qalbna kellna għal darb’oħra nwaqqfu l-grupp milli jiltaqa’. Deċiżjoni iebsa imma deċiżjoni
li ħadna għal ġid ta’ kulħadd. Naf li l-grupp tħobbuh u li timmissjawh. Naf li timmissjaw il-ħbieb
ukoll. Biex inkun onest sal-llum għadni ma nafx meta se nkunu nistgħu nerġgħu niltaqgħu bħala
grupp. Aħna nimxu dejjem ma dak li jgħidu l-awtoritajiet.
Ftit ftit kont qiegħed nidra l-membri l-ġodda, naf li diġà għamiltu ħbieb u li ntegrajtu sew. Nieħu
ferm pjaċir meta tgħiduli li żżommu kuntatt kontinwu ma’ xulxin. Hekk nixtieq jien u hekk għandu
jkun. Però tinsewx li fil-grupp hemm membri li ma jużawx medja soċjali. Napprezza ferm li
żżommu kuntatt ma’ dawn il-persuni wkoll.
Fuq bażi personali nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-kummenti tagħkom. Il-kumitat japprezza
ferm dawn il-kummenti.

Tinsewx li issa l-grupp għandu l-kanal tiegħu fuq YouTube, Minus One Malta. Għamlu subscribe.
Nixtieq ukoll li jkun hemm aktar membri li jibgħatu l-kitba tagħhom sabiex tidher fuq il-fuljett.
Kitba ta’ 350 kelma mhux diffiċli. Iktbu fuq x’x’hiex tridu.

Ftit Storja
L-emigranti Taljani Ferdinando Nicola Sacco (1891 -1927) u Bartolomeo
Vanzetti (1888 –1927) kienu żewġ Attivisti u Anarkiċi ( nies li ma jemmnux flAwtoritajiet li jmexxu u jemmnu li pajjiż għandu jitmexxa minn istituzzjonijiet
volontarji).
Sacco kien jaħdem f’fabbrika taż-żraben filwaqt li Vanzetti wara li dar bosta postijiet flAmerka jagħmel bosta xogħlijiet kien xtara karru biex ibiegħ il-ħut, liema xogħol dam
jagħmlu biss għall ftit xhur. Dawn it-tnejn ġew arrestati u għaddew ġuri akkużati li qatlu
żewġ persuni, wieħed mill-maqtula kien iżomm il-kontijiet u l-ieħor għassies malFabbrika Slater and Morrill ġewwa South Braintree.
Huma ġew misjuba ħatja. Qamu bosta dubji fuq kienux jekk ħatja jew le. Il-Portugiż
Celestino Madeiros wara ftit żmien kien ammetta li hu kien il-qattiel, però kien kollu
għalxejn għax huma ġew maqtula fuq is-siġġu elettriku ġewwa l-Ħabs ta’ Charlestown.
Ħamsin sena wara mewthom Michael Dukakis, Gvernatur tal-Massachusetts, ammetta
uffiċjalment l-iżbalji li kienu saru sabiex inaddaf il-memorja tagħhom.
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Tislijiet u ħudu ħsieb xulxin.

Għamlu subscribe fuq Minus One Malta fuq YouTube il-kanal tagħna
It-Twemmin tagħna tad-deheb.
1)

Għalkemm aħna ltqajna għax f’ħajjitna daħlet il-mewt, aħna
rridu ngħixu.

2)

Ma naħlux l-enerġija fuq il-mewt imma nużawha fuq il-ħajja.

3)

Meta nħarsu lura, aħna kburin b’kemm imxejna imma
nippreferu nħarsu ‘l quddiem għax fadal ħafna x’nimxu.

4)

Nemmnu li għandna mewt waħda imma ngħixu kuljum.

5)

Il-ħbiberija hija triq ‘il quddiem.

6)

Għandna dritt li nerġgħu nkunu ferħana.

Fl-aħħar diskors tiegħu lil-Ġurija u lil Imħallef Thayer, Vanzetti qal “jien ma nawgura lil
ħadd, l-anqas jekk tkun kelb jew serp li jgħaddi minn dak li għaddejt jien anke jekk
m’hiniex ħati. Qed insofri għax jien Anarkiku u għax jien Taljan. Jien veru Anarkiku u
Taljan, u jekk ikolli nerġa nitwieled, ma nibdel xejn”
Huma kienu i-ħaruf tas-Sagrifiċċju minħabba s-sistema Politika li kien hemm dak iżżmien ġewwa l-Amerika speċjalment kontra l-barranin aktar u aktar jekk tkun Taljan.
Meta l-verdett sar magħruf saru protesti kbar quddiem il-palazz tal-Gvern ġewwa
Boston. Protesti li damu 10 ijiem sħaħ’ Il-pulizija kienu armati sewwa bl-armi tagħhom
ippuntati lejn il-manifestanti.
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