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IL BIDLA
Sas-seklu ħmistax kienmahsub li d-dinja hija ċatta. Kien maħsub ukoll li wara li taqbeż ċertu punt 
tispiċċa taqa’ għal isfel jew isservi ta’ ikla tajba għal xi monstru tal-baħar. Dan it-twemmin dam ħafna 
snin u għalhekk ħadd ma kien jażżarda jitbiegħed mill-post li twieled fih...

...Sakemm ċertu wieħed Kristofru Kolombu ħolom li d-dinja hija tonda u li jekk jaqsam il-baħar minn 
Spanja kapaċi jasal l-Indja. Ħafna daħku bih u kien hemm min għajjru miġnun, tant li għall-ewwel 
lanqas vapuri biex jagħmel il-vjaġġ ma seta’ jsib. Kulħadd jaf l-istorja llum il-ġurnata - Kolombu mhux 
biss kellu raġun, iżda sab ukoll il-kontinent Amerikan, li għall-Ispanjoli u Portugiżi ta’ dak iż-żmien 
kien ifisser ħafna ġid! 

Naħseb bħalissa għandkom aptit tistaqsuni, ‘u dan x’għandu x’jaqsam mal-bidla?’

Jekk noqgħodu naħsbu ftit, kull meta xi ħadd joħlom biex jibdel xi ħaga, għall-ewwel isib oppożizzjoni 
qawwija. Ftit ikunu dawk in-nies li jridu bidla anke jekk jafu li mhumiex mexjin sew. U allura għal 
dak li jrid il-bidla malajr jgħidu li joħlom wisq jew li hu xewwiexi. Pero’ jekk dan il-bniedem jemmen li 
dik il-bidla verament kapaċi tagħmel il-ġid, ma jaqtax qalbu, u vera tkun ta’ ġid għal ħaddieħor, żgur li 
Alla ħa jgħinu biex jirnexxi f’dan il-vjaġġ. Tajjeb li ngħidu li mhux kull bidla ħa tasal fil-punt mixtieq, 
bħalma Kolombu ma sabx l-Indja imma l-kontinent Amerikan. Għalkemm forsi jidher falliment, fil-
verita’ dan sewa ħafna aktar lill-flotta Spanjola u Portugiża, għax imbagħad raw li minn fuq dan il-
kontinent il-ġdid jistgħu jistagħnew. Dan kollu jindika li għalkemm dak li wieħed jipprova jbiddel 
jista’ ma jirnexxiex, jekk jaħseb ftit fuq dak li jkun għamel, jaf jirrealizza li ġab ħafna aktar ġid milli 
kieku wasal fejn xtaq. Mhux dejjem nifhmu l-pjan ta’ Alla għalina, pero’ żgur li Hu jaf x’inhu jagħmel 
u dak kollu li jrid minna hu ta’ ġid kemm għalina kif ukoll għal ħaddieħor. Mela ejjew ma nibżgħux u, 
jekk forsi qegħdin f’punt f’ħajjitna fejn għandna bżonn ninbidlu, ma naqtgħux qalbna u nieħdu dan 
il-pass. Barra minn hekk, nippruvaw ngħinu wkoll lil dawk li bħalissa għaddejjin minn fażi ta’ bidla 
f’ħajjithom biex nagħtuhom il-kuraġġ u l-għajnuna li jeħtieġu sabiex jinbidlu għall-aħjar. 

Ftakru li kemm il-farfett kif ukoll iċ-ċinju jgħaddu minn din il-fażi ta’ bidla sabiex isiru ħlejjaq 
daqstant sbieħ!

Emmanuel Camilleri
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Xi kultant, fil-ħajja xi kultant 
niltaqgħu ma’ esperjenzi li meta 
naffaċċjawhom nibdew naqtgħu 
qalbna u ngħidu lilna nfusna li 
mhux se nirnexxu. Iżda fil-ħajja 
rridu nkunu pożittivi u meta 
jiġuna dawn il-ħsibijiet irridu 
nagħmlu l-għalmu tagħna biex 
inwarrbuhom. 

Tgħiduli: ‘’Din hija haġa 
impossibli!’’ Naf, għax f’ ħajti jien 
ukoll għaddejt minn esperjenzi 
fejn bdejt naqta’ qalbi, iżda bl-
għajnuna tiegħU affaċċjajthom u 
għelibthom ukoll. 

X’inhu s-sigriet? Faċli. L-ewwel u 
qabel kollox emmen fik innifsek 
u meta tibda tiddgħajjef ieqaf 
ftit, aħseb u għid ‘’jien kapaċi 
nasal daqs ħaddieħor’’. U la 
semmejna dan il-punt ngħaddu 

għat-tieni punt. X’inhu? Dan hu 
li qatt m ‘għandek tgħid “jien 
mhux kapaċi”. Iva, int kapaċi 
daqs ħaddieħor tasal u jekk 
temmen fik innifsek tinduna 
waħdek li dan li qed ngħid huwa 
minnu. L-aħħar punt huwa li 
temmen li qatt m’int waħdek. 
Xi kultant tant inkunu aljenati 
naħsbu li mhux se jirnexxielna 
naslu fid-destinazzjoni tagħna 
li ma nindunawx li Hu qiegħed 
hemm jiggwidana usakemm 
naslu fit-triq li nixtiequ. Huwa 
veru li xi kultant indumu ma 
naslu fid-destinazzjoni mixtieqa 
iżda dan ma jfissirx li għandek 
taqta’ qalbek - ftakar li xi kultant 
Alla jkellimna biex jgħidilna 
li l-ġurnata jaf ma tkunx eżatt 
kif pjanajniha aħna, imma tant 
inkunu aljenati li lanqas biss 
nindunaw biH. 

(H.O.P.E) 
HOLD ON PAIN 
ENDS
Aaron Camilleri



Jien nagħlaq hawn billi nqasam magħkom 
dawn l-erba’ ittri bl-Ingliż: ‘H.O.P.E’, li 
jfissru ‘Hold On, Pain Ends’. Ftakar li wara 
l-maltemp jiġi l-bnazzi u ma jistax ikun li 
ma jkollniex xi ftit maltemp għax b’hekk 
nindunaw li aħna qatt m’aħna waħedna.
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Impjegat kwalifikat
biex waqt xogħlu jqatta' l-blat;
iżda jqatta' biss il-ħin
jgħid fuq dak, fuq dan, fuq din!

Impjegat kwalifikat,
suppost jishar wisq siegħat;
iżda x'jagħmel dan m'għandux
ix-xogħol sewwa ma jagħmlux!

Impjegat kwalifikat,
fl-akkademja affiljat;
iżda mbagħad m'għandux rispett
u wisq inqas etikett!

Impjegat kwalifikat
paga jaqla' bħall-kbarat;
iżda jberbaq ħafna flus,
bit-tajjar jimla l-karus!

Impjegat kwalifikat,
dejjem serju, irpużat;
biss mingħandu tibqa' b'xejn
u tistenna għandek mnejn!

Impjegat kwalifikat,
b'titli waħdu nkurunat;
biss jekk l-erre jitlef mar
minn ħdejh warrab, mur id-dar!

Impjegat kwalifikat,
kieku kien diżokkupat
xogħol wisq aktar jaqta' żgur
biex ifittex fejn se jmur!

MANGIA 
PASSIGGIAĊ
 Robert Gatt



Is-sena li għaddiet qlajt borża ta’ studju biex 
immur nistudja l-Ġermanja għal xahar fis-sajf. 
Lili bagħtuni ġo Stuttgart, li hi l-belt tar-reġjun 
Baden Wüttemberg. 

L-università kienet ftit ‘il bogħod miċ-ċentru 
ta’ Stuttgart u l-bini prinċipali tagħha huwa 
palazz li xi darba kien tar-Re ta’ Wüttemberg li 
żorna sakemm konna qegħdin hemm. Din kienet 
l-ewwel esperjenza tiegħi fejn mort ngħix għal 
żmien twil waħdi. Imma ma qtajtx qalbi, avolja 
jien kont l-unika Maltija fost l-istudenti. Kelli 
nagħmel kollox waħdi; insajjar, naħsel il-ħwejjeġ 
u nixtri. Wara nofsinhar kont niekol mill-canteen 
fejn kienu jservu ikel kuljum differenti bi prezz 
irħis. Għamilt ħbieb vera malajr li ġew minn 
kulturi u reliġjonijiet differenti. Il-Musulmani, 
pereżempju, kienu bir-Ramadan fl-ewwel 
ġimgħa, allura kulħadd kien jirrispetta lil xulxin. 
Saħansitra tnejn minnhom ġew quddiesa miegħi 
biex jaraw kif nitolbu aħna l-Kristjani. Konna 
mmorru għand xulxin filgħaxija nsajru xi ħaġa. 
Insomma, nispiċċaw insajru għaġin għax l-eħfef 
ħaġa!

Matul il-kors kien ikollna l-lezzjonijiet mid-
disgħa ta’ filgħodu san-nofs siegħa, filwaqt li wara 
nofsinhar u s-Sibt kienu joħorġuna. Hawnhekk 
tajjeb insemmi l-fatt li bħala transport m’għandu 
x’jaqsam xejn mal-Arriva għax dejjem fil-ħin u 
qatt ma domt nistenna aktar minn għaxar minuti. 

Fost il-ħruġ li kellna morna darbtejn Stuttgart kif 
ukoll f’postijiet oħra li ma jmorrux turisti fihom. 
Uħud minn dawn kienu postijiet li għandhom 
x’jaqsmu ma’ Schiller, poeta li twieled viċin 
Stuttgart. Rajna wkoll il-librerija l-ġdida ta’ 
Stuttgart li hi vera sabiħa. Żorna żewġt ibliet 
oħra, Heidlberg u Tübingen, magħrufin għall-
università tagħhom li hi mferrxa mal-belt kollha. 
Huma żewġt ibliet sbieħ u antiki, u l-università 
ta’ Heidlberg hi l-eqdem waħda fil-Ġermanja. 
Hemm inzertajna t-tieġ bejn ir-Re ta’ Wüttemberg 
u Elizabeth Stuart fejn kien hemm min libes 
biex jerġa’ jfakkar din il-ġurnata. Tübingen hi 
magħrufa għad-dgħajjes bħal ta’ Venezja. Fil-

fatt, kull sena jagħmlu tellieqa u min jirbaħ irid 
iħallas il-festin filwaqt li min jitlef irid jixrob tazza 
sħiħa żejt tal-ħuta. Dak in-nhar inzertat ix-xita 
imma dawk li kienu qed jieħdu ħsiebna qalulna 
li jekk irridu nistgħu immorru xorta waħda fuq 
il-dgħajsa. Allura xtrajna ġakketta tax-xita kbira 
mhux ħażin u tlajna. Xorta spiċċajna xxarrabna 
għax imbagħad kulħadd beda jxarrab lil xulxin!

Lura l-universita’ kellna lejla internazzjonali fejn 
kulħadd kellu jsajjar jew jipprepara xi ħaġa tal-
ikel. Jien ippreparajt ftit galletti, stukku, ġbejniet 
u tadam imqadded u tellajt kollox minn Malta. 
Kienet xi ħaġa sabiħa li dduq xi ħaġa minn kull 
pajjiż. Sakemm konna hemm morna wkoll fejn 
jagħmlu l-inbid iggassat u dewquna ftit minnu. 
Ma naqasx li nżuru iktar minn palazz wieħed. 
Dorna Alte Schloss (il-palazz l-antik) fejn hemm 
l-istorja tar-reġjun u anke l-ġojjelli tar-Re ta’ 
Wüttemberg. In-Neue Schloss (il-palazz il-ġdid) 
hu magħluq għall-pubbliku. Rajna l-Palazz 
Solitude li kien ir-residenza tas-sajf tar-Re. 
Dakinnhar intilfet ħabibti u trid tarna jien u ieħor 
induru madwar Stuttgart biex insibuha...iżda 
kollox spiċċa b’wiċċ il-ġid għax kienet laħqet 
marret lura l-università. 

Meta konna waħedna żorna z-zoo ta’ Stuttgart 
fejn kien hemm kull speċi ta’ annimal, u jien dort 
ukoll Ludwigsburg waħdi, fejn hemm il-palazz 
residenzjali u kbir tant li tintilef fih. Ġewwa dan 
hemm saħansitra teatru għar-Re u ‘hunting lodge’ 
fejn kien iqatta ħin twil biex jirrilassa. Ħaduna 
naraw il-mużew ta’ Mercedes Benz; tajjeb għal 
xi ħadd li jħobb il-karozzi. Din kienet esperjenza 
sabiħa mmens li minnha tgħallimt ħafna.

 

ESPERJENZA FIL-
GERMANJA Leanne Cucciardi
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1.	 X’inhu	l-għan	ta’	Voices?
Voices huwa r-riżultat ta’ grupp ta’ nies 
li ngħaqdu għal għan wieħed biex jagħtu 
l-ħin tagħhom għal ħaddieħor sabiex jgħinu 
entitajiet volontarji ohra, billi jinġabru 
l-fondi mill-kunċerti li jsiru favur għaqdiet li 
jkunu ħa jagħmlu xi proġetti. 

2.	 Kif	bdiet	l-idea	ta’	din	l-għaqda?	
X’kienu l-fatturi biex din l-idea ta’ ftit min-
nies saret avveniment daqsekk mistenni?
Voices beda fl-1991. Kienet idea ta’ Louis 
Naudi, li kellu xewqa li jibda kunċert ma’ 
grupp ta’ kantanti bl-għan li jinġabru fondi 
biex jgħinu l-għaqdiet li kellhom bżonn. Fil-
bidu kienu grupp ta’ 4 - Louis Naudi,  Tony 
Vella, Adrian Mamo u Sue Weenink. L-ewwel 
kunċert kien jinkludi biss 70 kantant, ġewwa 
l-kulleġġ ta’ San Alwiġi, u kien intlaqa’ tajjeb 
ħafna. Tant għadu jissemma’ li ftit ta’ żmien 
ilu sar encore tiegħu għax in-nies għadhom 
sal-lum jistaqsu biex jerġgħu jisimgħuh. 
Issa Voices qiegħed fit-13-il edizzjoni tiegħu 
għax isir kull sentejn, u żdidna għal 200 
persuna li jkantaw biss! Hemm 100 persuna 
oħra li jaħdmu wara l-kwinti. Bejn wieħed 
u ieħor jinġabru 1.7 miljun Ewro wara kull 
edizzjoni. Dis-sena ħa jiggwadanjaw 3l 
organizzazzjoni:

• Santa Ġovanna Antida – il-proġett 
hu dak ta’ refurbishment ta’ dar fi 3 units 
individwali sabiex jilqgħu fihom nisa 
vulnerabbli li m’għandhomx saqaf fuq 
rashom. Dal-post hu maħsub li jgħinhom 
jerġgħu lura fuq saqajhom u jirkupraw minn 
dak li għaddew minnu.

• Jesuit Refugee Service Malta 
Foundation –  l-għan ta’ dan il-proġett hu 
li jgħin immigranti li jaslu Malta sabiex 
jintegraw iktar fis-soċjeta’ f’inqas żmien, billi 
jgħallmuhom u jagħtuhom is-sapport kollu li 
jkollhom bżonn.

• Permaculture Research Foundation 
– f’dan il-proġett jagħtu eżempju ta’ kif 
tintuża enerġija alternattiva biex jitkabbru 
l-affarijiet agrikulturali. Fir-razzett ‘Oasis’ 
tal-Baħrija, ħa jiġu mkabbra prodotti naturali 
b’mod organiku, jingħataw xi lezzjonijiet 
lit-tfal tal-iskola biex ikun hawn aktar 
għarfien fuq l-affarijiet tal-ikel, kif ukoll jiġi 
mgħallem iktar il-pubbliku dwar l-ikel u 
nutrijenti li qed nieklu.

3. Taħseb	li	n-nies	huma	konxji	tal-iskop	
ta’	Voices,	u	r-raġunijiet	wara	l-ġbir	ta’	fondi	
mill-kunċerti	li	jsiru?
Issa li bħala Voices ilna 24 sena, in-nies saru 
faniljari magħna, u jafu li kull sentejn ikun 

KELMTEJN 
MA
VOICES

’



hawn il-kunċert tagħna. Pero’ dejjem 
ikun hemm bżonn ta’ iktar għarfien 
dwar dawk li jkunu qed jinġabru l-fondi 
għalihom peress li jinbidlu kull sentejn.
 
4.	 Xi	proġetti	għandkom	għal	iktar	
‘il	quddiem?	Barra	l-kunċert,	hemm	
xi	pjanijiet	oħra	sabiex	jiġu	mgħejuna	
għaqdiet	oħra?
 Bħala Voices ninvolvu ruħna anke 
fi proġetti żgħar matul is-sena fejn 
jaslulna xi talbiet mingħand għaqdiet 
biex ngħinuhom. Voices jipparteċipa 
wkoll f’attivitajiet lokali bħal, ngħidu 
aħna, blood drives, fil-hype ta’ din 
is-sena tal-Ice Bucket Challenge...u 
inizjattivi bħal dawn. 

5.	 X’jista’	jagħmel	wieħed	biex	
jingħaqad	ma’	Voices?	
Min jixtieq jingħaqad bħala kantant, 
l-ewwel ħaga li għandu jagħmel hu li 
jattendi għall-auditions li jsiru minn 
Frar sa Marzu. Ikun hemm bord ta’ nies 
li jisimgħu l-vuċi u jagħżlu lil dawk li 
jkollhom vuċi tajba. Pero’ mhux biss – 
min jixtieq jgħin f’affarijiet oħra jista’ 
jibgħatilna fuq info@voices.com b’idea 
ta’ kif jaħseb li jista’ jgħinna. 

6.	 Tista’	tagħtina	ftit	aktar	tagħrif	
dwar	il-kunċert	li	se	jsir	xahar	ieħor?
Dis-sena t-tema hi Heart and Soul. 
Din it-tema tinkorpora l-fatt li dawn 
it-300 persuna qed joffru saħħithom u 
qalbhom sabiex iferrħu lilna u b’hekk 
jinġabru l-fondi biex jgħinu lin-nies. 
Dawn nies li volontarjament jitilfu ħin 
mis-sajf biex jgħinu lill-oħrajn għax 
iridu huma. Din it-tema tinkorpora 
wkoll il-fatt li hemm għaqdiet oħra 
li jitolbu l-għajnuna u minn qalbhom 
jagħmlu soċjeta’ aħjar billi jgħinu lil min 
hu batut, iżidu l-għarfien dwar affarijiet 
li jagħmlu l-ħsara, dwar l-ambjent, eċċ. 
Bħala kunċert ħa jittella’ mill-1 sal-5 u 
mit-8 sat-12 ta’ Ottubru ġewwa l-MCC 
il-Belt Valletta. Il-biljetti huma diġa’ 
għall-bejgħ u jibqgħu jinbiegħu waqt 
il-kunċert. Bħala diski ħa jkun hemm 
għall-gosti ta’ kulħadd; b’kollox 22 diska, 
fosthom minn Adele, Lorde, Pink Floyd 
u ħafna aktar. Ħa jsir kollox live, sew 
bħala muzika u anke bħala kant! Il-band 
titmexxa mid-drummer Sandro Grech 
u l-kant minn Martina Caruana. Hemm 
40 persuna apposta li jaħdmu sabiex 
il-kunċert ikun professjonali kemm 
viżwalment kif ukoll mużikament, u li 
jaqbel mat-tema.  



Mob: 79081101 | info@linkyouths.org | www.linkyouths.org

BIRTHDAYS:	

Ottubru

09 - Therese Camilleri
12 - Clinton Mifsud
26 - Amy Camilleri

31 - Antonella Buttigieg

Novembru

11 - Aaron Camilleri
17 - Daniel Mintoff

19 - Daniel Mangion

Diċembru

05 - Rebecca Spiteri & Rene' Xuereb
13 - Andria Spiteri

19 - Joel Attard
26 - Gabriel Aquilina

ATTIVITAJIET:

05.10.14 - Trekking

07.11.14 - Night Hike

12.12.14 - Christmas Party

28.12.14 - Ħarġa Flimkien


