
Ħbieb, il-ħin kollu ħerġin il-kotba u l-films fuq dawn l-imbierka Super Eroj. Daqqa 

Spiderman, daqqa Batman daqqa Hulk l-inkredibbli u daqqa dak u daqqa l-ieħor jew l-

oħra. Industrija enormi li tiġġenera miljuni kbar ta’ dollari. Sew iż-żgħar u sew il-kbar lil 

dawn il-karattri vera jħobbuhom.  

Dawn is-Super Eroj li huma figuri fuq in-naħa t-tajba tas-soċjetà għandhom poteri 

sopranaturali enormi. Jirnexxielhom isolvu kollox fi żmien qasir. Aktar ma tkun 

sitwazzjoni drammatika aktar jibbrillaw. Min itir, min jiffriża kull ma jmiss u min waħdu 

jaqbad il-kriminali kollha. Bħalissa qiegħed niftakar meta kont żgħir kont rajt film ta’ 

Superman, f’xena minn dan il-film meta Superman waqqaf Ajruplan milli jikkraxxja fost 

l-eċitament ta’ kull min kien fiċ-ċinema Rex ġewwa l-Ħamrun. Problema waħda 

hemm, fir-realtà dawn l-Eroj ma’ jeżistux għax huma karattri fittizji frott il-pinna ta’ xi 

awtur b’immaġinazzjoni kbira.  

Iżda hawn nies umani li huma vera eroj, persuni magħrufa għall-kuraġġ, l-abbiltajiet u l

-kwalitajiet tagħhom. Dawn l-eroj huma dawk in-nies li jiġġieldu favur kawża ġusta bl-

intenzjoni li jkollna dinja aħjar. Huma n-nies li b’xogħolhom li jmur lill hinn mill-paga 

jsalvaw ħajjet in-nies, xi kultant anke b’sogru għal ħajjithom stess. Huma n-nies li telqu 

kollox u marru jaħdmu fejn hemm il-faqar u l-mard, huma l-missjunarji. Huma nies li bl

-istudji u l-iskoperti tagħhom ħajjitna hija aħjar jew aktar komda. Eroj huma dawk li 

jgħinu lill-batut. 

Qiegħed niftakar f’dawk il-ħaddiema tas-salvataġġ li b’sogru kbir daħlu fl-għerien 

mimlija fissuri mifqugħa bl-ilma ġewwa t-Tajlandja. Maqbuda ġewwa kien hemm tnax-

il tifel u l-kowċ tagħhom. Kollha ġew salvati. Wieħed mill-ħaddiema tas-salvataġġ tilef 

ħajtu. Eroj. Ma nixba qatt nirringrazzja lil dawk li jaħdmu fis-saħħa u l-forzi tal-ordni 

għax-xogħol imprezzabbli li jagħmlu. Grazzi wkoll lill-ħaddiema li jnaddfu u lil kull min 

jagħti sehmu bil-ħidma tiegħu. 
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Imma aħna wkoll nħobbu noħolqu l-Eroj tagħna. Min xi Politiku, footballer jew xi 

kantant. Min xi attur jew xi artist famuż. Jien f’ħajti ma tantx ħloqt Eroj però għalija l-

akbar wieħed li ltqajt miegħu kien missieri. Għallimni kollox u bis-saħħa tiegħu 

tgħallimt ħafna u forsi mingħajr ma kien jaf kien qiegħed jippreparani għal din il-ħajja li 

qiegħed ngħix illum. Għaddej minn dak li għadda hu qabli. Tilef il-mara li kellu meta 

kien fil-bidu tal-ħamsinijiet tiegħu.  Diffiċli, iżda nipprova nimitah fid-deċiżjonijiet li kien 

jieħu u kif kien jaġixxi għall-ħajja speċjalment għas-saram li kien jinqalalu.  Iddeċieda li 

jkompli jgħix u fuq hekk jien dejjem ammirajtu. 

Min jaf, forsi anke aħna fiċ-ċokon tagħna aħna wkoll eroj għax minkejja kollox, minkejja 

din il-ħajja mposta fuqna, aħna ddeċidejna li niġġieldu s-solitudni u li ngħinu lil xulxin. 

Jien dejjem nisħaq fuq kemm hi kerha s-solitudni. Kieku nista’ ma nħalli lil ħadd waħdu. 

Oħorġu, ħudu gost għax għandkom id-dover u d-dritt li tieħdu gost u għamlu dak li 

tħobbu tagħmlu u tinsewx  ħbieb ‘Taħlux l-enerġija fuq il-mewt imma wżawha fuq il-

ħajja’ 

                                                                                                                                                

Victor 



 

 
 

Antonio Meucci 
Ħbieb, dan l-aħħar rajt programm fuq Antonio Meucci inventur Taljan li għex bejn l-

1808 u l-1889. Dan Meucci l-aktar li hu magħruf hu minħabba li kien ivvinta apparat 

sabiex tikkomunika bil-leħen. Ħafna studjużi jgħidu li dan seta’ kien l-ewwel telefon. 

Antonio kien emigra lejn New York. Kien qabbad dan l-apparat mill-kamra tas-sodda fit-

tieni sular għal mal-laboratorju li kellu mad-dar tiegħu. Fis-sena 1871 kien ippreżenta 

dokument legali fl-uffiċju tal-liċenzji Amerikan iżda f’dan id-dokument jgħidu li ma kienx 

hemm miktub li kien hemm il-ħoss vokali. Fis-sena 1876 Alexander Graham Bell ingħata 

l-liċenzja rigward trasmissjoni ta’ ħoss vokali. Minkejja li Bell huwa akkreditat bl-

invenzjoni tat-telefon it-Taljani baqgħu isejħu lil Meucci bħala l-bniedem li vvinta t-

telefon. F’riżoluzzjoni mressqa fis-sena 2002 il-kamra tar-rappreżentanti Amerikana 

aċċettat li Meucci kellu x’jaqsam ma’ din l-invenzjoni. Minn-naħa l-oħra is-senat 

ikkontesta din ir-riżoluzzjoni.  

Charles Spencer Chapiln (16 ta’April 1889—25 ta’ Diċembru 1977) kien attur komiku, 

jipproduċi l-films u kompożitur li laħaq il-fama fl-era tas– Silent Movies. Huwa sar famuż 

bil-film “The Tramp” u huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar persuni mportanti fl-

istorja tal-industrija tal-films. 

Il-karriera tiegħu damet snin kbar, minn meta kien tifel żgħir sa meta miet. It-tfulija 

tiegħu ġewwa Londra kienet waħda ta’ tbatija u ommu kellha problemi finanzjarji kbar. 

Meta kellu 14-il sena ommu ntbagħtet ġo sptar mentali. Huwa beda jirreċta ġewwa 

numru ta’ swali. Ta’ 19-il sena huwa ffirma mal-kumpanija Fred Karno fejn magħhom 

telaq lejn l-Amerka. Minn hemm qatt ma’ ħares lura fejn ħadem bosta films ta’ suċċess 

li għadhom popolari sal-lum. 

Charlie Chaplin huwa mfakkar madwar id-dinja b’numru kbir ta’monumenti. 

 

 
Ikompli fl-aħħar paġna 

Ftit Storja Jiktbu l-membri 

Diġà għaddiet sena mindu r-raġel tiegħi Joe ma baqax magħna. Ma tgħaddix ġurnata li 

ħsiebi ma jtirx lejh. Tħoss il-vojt li m’għandekx ma’ min taqsam ħsibijietek wara 

ġurnata xogħol u tirrakkonta dak li għadda minnek matul il-ġurnata waqt li naqsmu 

bela kafè flimkien. Ġieli insaqsi il-għala kellu jiġri dan lil żewġi li kien raġel sew u 

maħbub ferm minn kull min kien jafu, dejjem b’xi ċajta lesta. 

Bħala infermiera dejjem nipprova naħseb b’xi sintomu li stajt nagħraf u li ma rajtx. 

Tħoss rabja li ma stajt tagħmel xejn fil-każ tiegħu. Ironikament xogħli hu li jiġu 

prevenuti mard, jew jinqabad mard kmieni meta jkun fi stat li jista’ jiġi mfejjaq. 

Dejjem taħseb f’dawk il-pjanijiet li kellna u li ma lħaqniex inwettqu flimkien. Kien 

qiegħed iħares lejn l-irtirar. Iżda issa napprezza u ngħożż kull mument li għaddejna 

flimkien, għalkemm it-tmiem ma kienx dak li kont ħlomt jiena.  

Fil-grupp sibt ħbieb li jifhmuni bla ħafna spjegazzjoni għax sfortunatament kollha kellna 

l-istess destin. L-attivitajiet li jkollna jipprovdu żvogg allegru fejn inkomplu niskopru 

membri ġodda. F’dawn il-ħbieb ġodda sibt wens kbir għax dejjem insib ruħi mdawwra 

b’kumpanija li tferraħni u tinkurraġġini. 

Sylvia Camilleri 

Aħna u Gruppi oħra. Spiss ikun hawn min jgħidli  “Għax dak il-grupp għamlu hekk u l-

oħrajn għamlu hekk”. Issa drajtuni, jien inkun qed nisma' u nagħti kas dak kollu li 

tgħiduli. Aħna differenti minn ħaddieħor, aħna ltqajna mhux għax aħna dilettanti ta’ 

ħaġa jew oħra. Aħna ltqajna għax tlifna l-għeżież tagħna.  Diġà għaddejna ħafna. 

Nammira u napprezza dak kollu li jagħmlu gruppi oħra, kollha jagħmlu ġid kbir lejn is-

soċjetà tagħna. Aħna fiċ-ċokon tagħna wkoll nagħmlu dak li nistgħu għall-membri 

tagħna. Jekk hawn xi ħadd iħobb il-grupp u li nimmissja nitkellem mal-membri huwa 

jien. Imma issa huwa ż-żmien li nibqgħu kalmi u li nobdu dak li jgħidu l-awtoritajiet. 

Naf li ħafna minnkom tiltaqgħu fi gruppi żgħar, sewwa tagħmlu, ħudu ħsieb ir-

regolamenti u ħudu gost. Hemm membri ġodda li għadni qatt ma rajthom u għandi 

seba' mitt sena sabiex nitkellem ftit magħhom. Aħna grupp kbir u mhux faċli żżomm 

distanza soċjali u ma nixtieqx li nirriskjaw. Moħħkom hemm ħbieb.  


