
Ħbieb, fis-sena 2008 ħareġ għall-wiri l-film Yes Man, kummiedja tajba ħafna bl-attur 

prinċipali jkun Jim Carey. Carl Allen, bankier, huwa bniedem negattiv f’kollox. Dejjem 

jgħid le. Darba waħda jmur għal seminar fuq għajnuna personali fejn jitgħallem 

jisfrutta l-qawwa tal-iva. Li jgħix fl-affermattiv twasslu għal kull xorta ta esperjenzi tal-

għaġeb u trasformazzjoni totali f’ħajtu. Huwa jikseb promozzjoni fix-xogħol, u anke jsib 

imħabba ġdida. Iżda Carl jinduna li ż-żejjed huwa ħażin ukoll. Anke meta kontinwament 

taħseb pożittiv u tgħid iva għal kollox, mhux neċessarjament tkun xi ħaġa tajba.  

Dan il-film huwa miktub u bbażat fuq il-memorji ta’ sena mill-ħajja ta’ Danny Wallace li 

fiha għażel b’ mod laxk li jgħid "Iva" għal kwalunkwe offerta li waslet quddiemu. Dan il-

film ġegħilni naħseb fuq kemm hu diffiċli f’din il-ħajja li qed ngħixu bħala romol biex 

tiddeċiedi tgħidx iva jew le. Hawn min jaħseb li min jekk tgħid iva dejjem tkun pożittiv u 

jekk tgħid dejjem le, tkun negattiv. Jiena naħseb li għandek tkun realistiku anke meta 

twieġeb. Kultant ikollok taqbida bejn moħħok u qalbek. Qalbek tgħid iva, moħħok jgħid 

le. Meta tormol din il-problema tiżdied ħafna għax tkun trid tiddeċiedi kollox waħdek, 

anke jekk bħala persuna ma tkunx kapaċi tiddeċiedi fuq kollox waħdek. Però l-ħajja 

titlob minna li nwieġbu iva jew le. Jitolbuk xi ħaġa t-tfal, tkun tixtieq tikkuntentahom 

għax issa li għandhom lilek biss kważi tħossok obbligat li tikkuntentahom, imma tkun 

taf li mhux sewwa dak li qed jitolbu. Meta t-tifla kienet żgħira, kienet xtaqet li jkollha 

mobile bħal sħabha tal-iskola. Jiena deherli li kienet għadha żgħira wisq biex ikollha 

mobile. Dakinhar għidt le. Għadda ftit żmien, kibret ftit u xtrajnilha mobile.  

Anke l-burdata tilgħab parti importanti f’din il-biċċa. Tkun burdata tajba, tgħid iva. 

Tkun burdata ħażina, tgħid le. Jiena noqgħod ferm attent xi nwieġeb meta jkolli 

burdata tajba. Ġieli tistaqsi domanda u ma jkollokx aptit tisma’ tweġibiet ma jispiċċaw 

qatt. Jekk jogħbok wiġibni iva jew le biss. 

Meta tormol tkun tixtieq tagħmel xi affarijiet, tkun tixtieq tiċċaqlaq, iżda meta taħseb 

fil-fond fuqhom tibda tħoss li tista’ terġa’ tweġġa’. Tkun trid tagħmel pass u tibda 

taħseb li tista’ tweġġa’ anke lil dawk l-aktar viċin tiegħek. Taħseb li se tweġġa’ anke lil 

uliedek. Taħseb li aħjar ma tiddeċiedi xejn, għax tħoss li x-xejn huwa aktar komdu. 

Hawn trid tiddeċiedi, iva jew le. Jiena jew ħaddieħor? Nilħqu kompromess? 
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L-1 ta’ April-20.00-Project House Furjana. Taħdita Il-Grupp tagħna.  
 
It-8 ta’ April-20.00-Kappella tal-Airport-Quddiesa tad-Duluri ma’ Fr. Saviour. 
 
L-14 ta’April-Is-Seba’ Visti-Niltaqgħu fis-19.00 ħdejn il-Parlament. 
 
It-22 ta’ April-20.00-Project House Furjana. Kwizz. 
 
It-29 ta’ April-20.00-Water Front Hotel-Buffet.  
 
Booking-Revolut- Maureen Tarper fuq 79895387. Prezz- €25. 
 
Fil-prezz hemm inklużi l-Minerali-Ilma u Juices.  
 
Birer u Spirti mhux inklużi fil-prezz. 
 
Matul April se jiftħu n-nomini għall-Kumitat il-Ġdid. Il-Kumitat tagħna hu magħmul  
 
minn  7 membri. Ikunu dawn is–7 membri li jagħżlu min ikun jew tkun iċ-Chairperson. 
 
Ipparteċipaw. 

 

 

It-22 ta’ Ġunju–Quddiesa ta’ Ringrazzjament fil-Bażilika ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. 

Għal din l-okkażjoni, min irid se jkollna bżonn is-santa tal-Għeżież tagħna sabiex 

nippreżentawhom. 

Il-25 ta’ Ġunju–Gala Night ġewwa l-Qawra Palace Hotel. 

It-22-27 ta’ Lulju. It-tour tal-Italja.  



Meta tkun tmexxi grupp bħal tagħna wkoll ikollok din il-problema. Ħafna drabi tkun 

trid tikkuntenta lil kulħadd meta taf li huwa impossibbli li tikkuntenta lil kulħadd. Xi 

ħadd jitolbok xi ħaġa li personalmet ma tkunx taqbel miegħu. Trid tgħid le. Tgħid le 

mhux b’suppervja. Tgħid le għax mill-esperjenza tkun taf li l-għan tal-grupp huwa s-

sapport u mhux affarijiet oħra. Din il-biċċa taf tkun bil-maqlub, tkun konvint li qed 

titlob xi ħaġa tajba imma ħaddieħor ma jaqbilx miegħek u jgħidlek le. Il-maturità 

tgħinek tifhem dawn l-affarijiet, tifhem li aħna differenti. Tifhem li mhux dejjem jew 

bilfors ikollok raġun. Tifhem li dak li għalik mhu xejn jaf li għal ħaddieħor mhuwiex. 

Huwa hawn fejn trid issib soluzzjoni.  

Fil-ħajja ma tistax twieġeb dejjem iva jew dejjem le. Qabel twieġeb trid tixtarr sewwa 

dak li jgħidulek, jistaqsuk jew jitolbuk. Miskin hu min jaħseb li dejjem għandu raġun 

hu. Hija kapaċità kbira li tifhem lil ħaddieħor u taċċetta li mhux dejjem se jkun hemm 

qbil, l-aktar meta int tkun ċert minn dak li qed tgħid. Trid tipprova wkoll tifhem dak li 

ma jgħidulekx. Mhux kulħadd kapaċi jqum u jitkellem quddiem ċorma nies. Hawn min 

jitkellem billi ma jitkellimx. Xorta jkun qiegħed iwassal messaġġ. Silenzju li jtarrxek. 

Ma tridx tħalli l-burdata tmexxik hi.  Kemm idejquni dawk in-nies li jgħidu dejjem iva, 

anke jekk jafu li se jsir il-ħażin. Dawk li bl-Ingliz insejħulhom Yes man.  

Insomma, kulħadd bil-karattru tiegħu. Iva jew le issa se nagħmel naqra kafé. 

 

Victor. 

Id-dinja palk, jiena attur.  

Xbajt nidħaq bija nnifsi, ngħid li jien sewwa meta ma nkunx.  

Għajjejt dejjem nirreċta, kemm nixtieq neħles forsi  ma ndumx.  

Bl-irtokk, kostum imlibbes, dramm jew kummiedja,  kapolavur. 

Palk kbir kollu kuluri, nipprova nifhem fejn ser immur. 

 

Dan l-iskritt, mhux magħżul minni, iżda għalija ġie maħsub. 

Huwa mfassal minn ħaddieħor, qiegħed nirreċta dak miktub. 

Għax hekk hija l-ħajja tiegħi, fejn ċans li nagħżel ma kellix. 

Xtaqt li tawni kummiedja, għażlu dramm, ippruvajt ma nibkix. 

 

Kemm int attriċi brava, diffiċli wkoll il-parti tiegħek. 

Flimkien ma’ bosta atturi, fuq dinja-palk nirreċtaw miegħek. 

Ħriġt minn fuq il-palk, ħassejtni waħdi, mitluf, dejjem indur. 

Mingħajr suġġeritur, inkompli nirreċta għax jien attur. 

 

Min jidħol u min joħroġ, bosta atti, bosta partijiet. 

Siltiet minn ħajja sħiħa, imqatta’ biċċiet, kemm tifkiriet! 

Tiċpis, irtokki, kostumi, dinja palk, ħemel atturi, 

Kompli rreċta, biex lil ħadd ma ddejjaq kif dak li tħoss turi. 

 

Ejja, spiċċa att ieħor, kollu azzjoni movimentat. 

Tinsiex, turi wiċċ b’ieħor, għalkemm minn ġewwa tkun iddisprat. 

Lestejt, intemm il-ħin, irreċtajt sewwa u sraqt ix-xena. 

Jinżel is-siparju, fl-aħħar noħroġ u nistrieħ fil-hena. 

Nemmen li 

ħadd m’għandu 

jkun waħdu 

meta li jkun 

waħdu ma 

tkunx għażla 

tiegħu. 

 


