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Ma jfissirx li inti
m’għandekx
tiftaħar
b’għemilek u
bix-xogħol tiegħek
għalix dak huwa
dak li int ħdimt
għalih. Huwa parti
mill-professjonalità
tal-politiku li juri
xogħlu u ħidmietu

OPINJONI

RIĊETTI GĦALL-ĦAJJA
K
ull min hu dilettant
tat-tisjir, jaraw li
jkollhom kemm kotba ta’ riċetti, iniżżlu riċetti
minn fuq l-internet, kif ukoll
iżommu kopji ta’ riċetti li
jidhru f’xi ġurnali u magazines. Ipartuhom, jaqrawhom
u jsibuhom online.
X’inhi l-importanza ta’
riċetta?
Ir-riċetti jagħtuk lista ta’
ingredjenti u deskrizzjoni ta’
proċess biex issajjar platt talikel partikolari. Dan kollu
jkun ġie wara li individwu
jkun lesta dak il-platt tal-ikel
u wara li jkun kielu, għoġbu
li jaqsam l-esperjenza tiegħu
ma’ nies oħra biex jaqsmu
l-istess esperjenza kulinarja.
Jiġifieri r-riċetta hija xi ħaġa li
qed jgħaddilek xi ħadd li
b’esperjenza qed jiggarantilek li tagħti r-riżultati.
Jien naħseb li t-tfal tagħna
wkoll ta’ min ngħaddulhom
ir-riċetti jiġifieri l-esperjenzi
tagħna sew dawk sbieħ u sew
dawk inqas sbieħ jew koroh.
Anzi l-aħjar riċetti jew l-aħjar
pariri huma dawk li nitgħalmu mill-iżbalji għaliex l-iż
balji ma tixtieqx lil ħaddieħor
jirrepetihom tgħaddi minnhom inti jiddispjaċik però lil
min tħobb speċjalment it-tfal
tat-tfal tgħaddilhom dawn lesperjenzi biex huma joqogħdu ftit attenti.
M’għandhomx għalfejn
jagħmlu l-iżball huma u
jaqgħu għalih u danni għalihom u għall-familji tagħhom.
Jien naħseb li jekk wieħed
iħares lura dik li hija saħħa
żgur li jagħti pariri, per
eżempju, dwar it-tipjip. L-ikbar ħsara li saret id-dinja fissaħħa tgħaddi mhux il-virus
li qed jissemma’ llum, biss
biss qed nitkellmu fuq ftit
eluf meta fil-fatt sitt miljuni
jmutu madwar id-dinja kollha minħabba t-tipjip. Aħseb
u ara. Jiġifieri hu għalhekk li
wieħed jagħti l-pariri biex
kemm jista’ jkun wieħed
jippreveni. L-effetti ħżiena
mhux biss huma fuq il-pulmun iżda fuq kwalunkwe organu ieħor tal-ġisem.
Parir ieħor wieħed jagħti
t-tfal tiegħu huwa dwar l-infiq. Tonfoq iva kemm hemm

bżonn li tkun dejjem bil-għa
qal. Dan ifisser li ma tonfoqx
iżjed milli ddaħħal. Li tgħix
skont il-mezzi tiegħek. Jekk
trid tgħix ferħan. Jekk inti ma
tridx tiddejjen. Dan jgħodd
sew jekk qed nitkellmu fuq
pajjiż u sew jekk qed nitkellmu dwar persuna jew familja.
Kemm jista’ jkun għaliex
jekk ikun hemm bżonn fejn
tidħol is-saħħa iva wieħed irrid jissellef. Li tissellef għal
dar li trid titħallas tul il-ħajja
tiegħek hija ħaġa normali.
Wieħed għandu kemm jista’
jkun jara li jonfoq skont
kemm jiflaħ għaliex jekk le
jiddispjaċih.
Riċetti oħra għall-ħajja.
Tara t-tfal li jgħidulek jiena
irrid insir tabib jew avukat
jew xi professjonista ieħor
partikolari. Din hija normali
anki meta konna tfal aħna
konna ngħidu l-istess. L-ambizzjoni hija importanti għax
hija li tixprunak biex tasal.
Però ma tridx tkun ambizzjo
ni assoluta. Fejn tgħid li jew
tieħu dik jew din jew inkella
se tgħix imdejjaq. L-għażla
għanda tkun flessibbli kemm
jista’ jkun. Tersaq lejha imma
jekk jinqalaw xi affarijiet li
ma tistax tasal għal din li
dejjem iffisajt li tasal ma
tkunx l-aħħar tad-dinja. Wie

ħed irrid ikollu l-common
sense li jaċċetta li ċ-ċirkostanzi jinbidlu. Iltqajt ma’ nies
professjonisti li riedu dik
il-pożizzjoni at all costs u
jgħixu mdejqin għaliex għal
raġuni jew oħra ma jistgħux
jilħquha.
Ma naħsibx li din is-sitwazzjoni hija xi ħaġa sabiħa.
Trid tkun kuntent b’li għan
dek u trid tagħmel l-almu
tiegħek f’dak il-mument. Ji
ġifieri jekk inti tifel jew tifla
li qiegħda fl-iskola huwa taj
jeb li togħqod taħseb x’se
tagħmel meta tmur l-Università, imma jekk għadek filPrimarja jew għadek fl-ew
wel snin tas-Sekondarja
mhux aħjar tikkonċentra fuq
dik is-sena partikolari? Li tistudja u taħdem u tgħaddi
mil-eżamijiet biex tgħin titla’
skaluna oħra? Biex fl-aħħar
tasal. Imma li toqgħod tiffissa
fuq x’se tagħmel għaxar snin
oħra u titraskura llum naħseb
li mhuwiex tajjeb lanqas.
Nistgħu induru għal xi
riċetti tajbin għal politiċi
ukoll. Riċetti minn nies li
kellhom
l-esperjenza
u
jgħadduha lilhom. Per eżem
pju dwar il-ftaħir. In-nies iridu jisimgħu lil persuni li
qegħdin fil-politika jiftaħru
bix-xogħol li jagħmlu mhux
bihom infushom. Iridu li

jkun ħaddieħor li jfaħħarhom. Li tfaħħar lilek innifsek
ma jiswa xejn. Però jekk xi
ħadd jgħaddilek kumment
sabiħ online, jew jiktiblek,
jew ikellmek, għandha iżjed
valur milli li inti tfaħħar lilek
innifsek.
Ma jfissirx li inti m’għan
dekx tiftaħar b’għemilek u
bix-xogħol tiegħek għaliex
dak huwa dak li int ħdimt
għalih. Huwa parti mill-professjonalità tal-politiku li
juri xogħlu u l-ħidmietu.
Dwar il-wegħdiet sfortunatament ħafna politiċi jitilfu l-fiduċja tan-nies għaliex
iwegħdu u jwegħdu. Huwa
minnu li għandhom pressjoni kbira, u li ma jgħidux le,
għax jibżgħu li jgħidu le.
Imma fil-verità int ma tistax
twiegħed u tagħti dak kollu li
wieħed qiegħed jistenna. Li
tgħamillu mil-aħjar u tgħidlu
b’mod sinċier.
Imma li inti twiegħed u
ma tagħmel xejn għal ħafna
drabi, żgur li se taħdem kont
rik.
Dawn huma r-riċetti li jis
tgħu
jservu
għall-ħajja.
Dawn huma riċetti riżultat ta’
min ġarrab u kellu ħafna esperjenza. Ta’ min jagħti kas
hom. Għaliex bit-tagħlim u
mill-esperjenzi wieħed jista’
jagħmel il-progress.

