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IL-KELB TAS-SUR MANIFK 
Ta' PAWLU CACHIA 

!l-bniedem sikwit jarralu meta jaħseb li f'dak 1i sa jkun ħa 
jaghmel sa joħr'oġ ta' raġel bl-għ·eruq u x-·xni·exel. Hekk ġralu tal

. laham. Ħaseb li sa jagħmeJ IIllod, i~mma bdielu għax ġieh ie.ħor. U 
ngħidulha, ħadd ħliefu ma mar minn taħt. 

Isimgħu mela xi praspura ġratlu. 
Luċens kellu nitfa ta' ħanut tal'-laħam fil-misraħ tar-raħal. 

Kien fil-qal'ba u gl1abhekk tidhol x'hin tidħol, il-hanut dejjem tarah 
imba.llat bill>--nies, l-aktar bin-n•isa .ir·eddnu u jpaĊ'[JĊU x'libset dik -1 

x'ghamlet l-oħra jew ihaqqu ma' Luċens biex ifittex jel1listhom. 
Tal-ħanut, bhal ħafna oħrajn, kien daqsxe·jn fanfarun. Kien 

jiftahar li hu kellu l-aħjar ħanut u 1i ssiblu l-iprem laħam tal
majjal u taċ-ċanga. "X'ing!1idu mbaghad għaz-·zalzett u 1-mazzut?" 
kien iħo·bb jidden Luċens. "J.ekk iddur ma' Malta kolllha ma ssibx 
it.jeb min.nhom.'' Kollu minnu, ].il Luċen1s kont issiblu l-aħjar fi.s
suq. U .dan, ,;JC-xerrejja ki·enu jixhduh, għax ghand oħrajn kienu 
jarawha bi tqila biex ji·diħlu u jixtru. Iżda għandu, f'dak id-daqsxej~ 
ta' ħanut, k~en ikollu baħar ta' nies tross biex tilħaq minn ta' 
l-ewwel. 

Ghalkemm fil_.bejrgħ kien jaghraf imur man-nies, Luċen.s kien 
xħiħ wisq. Għall-ħaJb!ba jasal biex i.nitt.ef bel'għuda. Dak li hu tiegħu 
u ħaqqu, m~nn hawn u minn hemm dejjem .irnexxielu jieħdu daqs 
tazz.a ilma. Mhux malajr jgħadduh minn ghajn il-labra. 

Iillillla għal din id-darba z-zalza ġietu ogħla mill-ħuta. Xi d.rabi 
x-xitan lanqa.s jaħmel. 

Mela kien ·il-Ħadd u 1-·ħanut kien fi-istess festa tas-soltu u f'dak 
il-ju:m xi ħaġa iijed. In-nies, lanqas li ki·en qed iqassam b'xejn, 
kienet :llgat il-ħanut biex tixtri ħa jlwllha x•i ssajjar f'dak il-jum 
ta' btala. Imma kemm jesa' dak l-imbierek ħanut? Ħafna baqgħu 
barra u dawn ma kinux jaraw diik is-siegħa li n-nies t•it,battal biex 
forsi fi-aħħar imiss lillhom. 

"Luċens, ittinix grasrs," k·ienet qed tgħidlu Filomen. "Dak 
idilku ma' żaq q ek ! " 

Luċens m1nfiok ·bmasħan u ħa għalih, tbissem u ħadlha biċ-ċajt; 
''Ajma ħej, mela mur ara kieku kelli ż-żaqq tas-Sur Macllifk x'kont 

tghidli?'' 
FilOilllen kienet is-seftura tas-Sur Peppin, in-nutar tar-·raħal. Hi 

ki·enet tqisu daqs ħuiha u għalihekk xejn m'għoġolbha dak li qalillb.a 
tal-ħanut. 

"Int lilek min semmi.elek il-Macifk. Għax ma tarax x'laħa:tn 
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qed ittini u neħilsuiha għax mgħaġ,ġla," reġgħet dik li ħajta f':ilsienha 
ma kellhiex. · 

"U ejja aqtagħha. Jekk int mgħa,ġġla, aħna xejn inqas 
minnerk," ·qalbżet Kunċett waqt fli xejret idejba fuq l-irjus donnha 
trid taħhat għal Filormen. 

Bit-twila u l-qasira, F;ilomen, Kunċett u ħafna oħrajn inqdew 
u ħarġu b'wiċċ il-ġid wara ħafna mbuttar u tiġbid. 

Il-ħanut qajl qajl heda jehda min-nies. 
Iżda 1-għa.wġ għal Luċens kien għaqli ġej ! 
Mal-blata taċ-ċaċċi·s, kif inhi d-drawwa, tal-ħwienet iħohbu 

jżommu daqs nrofs tużżana ganċijiet biex magħhom idendlu xi ftit 
minn dak li jkollhom għall-bejgħ. U Luċens ma kienx joqg.i10d lura 
minn din id-daqsxejn ta' wirja. Mal--rkoxxa tal-bieb, xi ftit l-isfel, 
kellu serduk imnittef. Il-prez.z tiegħu kien nofs lira tahraq għax 
hekk kien hemm imħarbEx fuq biċċa kartuna maħmuġa tinten. 
Imma x-:;;;itan ma għandlL-x ħalib. Ke~b i•swed u imqanfed li jekk 
issibu barra ma tiġfbrlL-x kien ilu kwarta jxammem u jagħti s-salt. 
biex jaħtf.u taħt snrienu. Imma l-waqt ma damx ma wasal, u inf 
i:--lkeLb 'sehħlu jagħmel dan f'U.:emrm wieħed jlg.ħid Kredu, ·telaq jiġri 
b'kemm kellu saħħa, donnu jaf li jekk jaqbdu Luċens għadrma ma 
jħallilux f',ġ·ismu. 

Luċens ma kienx induna. Iżda Ġanna tal-kafe indru:nat għax, 
"Ara xi ġralek, Luċens. Ġie kelb u seraqlek dak is-serdulk imnittef 
li kellek irmdendel." 

"Allura int qi.sek ċapsa ħallejtu jieħdu?" ċanfarlha bi-ikrah dak. 
"Xi tridln~ naghmel ! Niddohfba xi gidma għal wiċċek? Daqs

kemm int ħelu! Ma tgħidx kont sa tt'lhuli b'xejn," werġbitu Ġanna. 
"Ħal,Jinri Ġann, għax jekk naqlbdu, insallbu lil dak il-mingħu1 

ta' kelb," u waqt li qal hekk, Luċens ħareġ minn wara l-bank u 
xiref minn fuq l-għatba tal-bieb. L-għasfur kien g:ħosfor. 

"Għamilieli llum dak il-fergħun! ... Tafu ta' min hu?" 
staqsa dak lil dawk li kellu fil-ħanut. 

Ħadd ma wieġeb. Spira bisrs k'·enet taf, għax xi xahrejn qabel 
da.k l-istess kelib kien gidimha waħda f'idejlha kif t'misdl-l:iġi. 

"Dak tas-Sur Pep:p,'n ! " għarfitu Spira.. "Nafu tajjeb dak 
l-~mgħarraq għax dartba sabli l-laħam taħt snienu. Dawk snien ! 
Tax-xitan! Ninah ja•qbduh ta' barra minn hawn." 

"IIllllma npattilhieiu jien, għax sidu jkollu jtini ħaqq dak is
serdlik," maħħaħ Luċens. 

"Ma tantx tieħu paJju miegħu dak, għaliex jahsibhom ta' 
nutar li hu. Taf x'•qalli hux meta mort ngħidlu x'għamillli? Qalli: 
'Il-klieb iridu jie~lu'." 
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"Qallek hekk ·eeih, mur obsm għalih is-Sur Pepp~n. Allura int 
ihalle:tu 'b'xejn? Ghalfejn ma ħarrilktux ?" saMmit'ha IĠanna. 

"Hekk kell.i aptit, imma ma ri~tx inġi'b id-dinja fit-tarf, għax 
naf li dawk ma' moħħhom ma tlaħħaqx. Taħselb int li l-imħallef se 
jagħti raġun lili biex iwaħħal lin-nrut.ar bit-tort?" qaltilha Ġanna. 

"I·mma jien, naf x'naf, ncħodha n-nrofs 1ira, ta' ra.ġe:l li jien. 
Jekk mhux għal xejn, nurih li mieghi ma j'iċċajtax ... Miegħti 
għandu jagħrrnilrha. Għandu jkun għadu ma jafx xi nsarraf jien," 
tbaqbaq Luċerus .• 

"Tibżax, Luċ!" reġgħet re·wħet Ġanna. "Dak jaħseb li għalih 
kulħadd duibbien, għax jaf ftit ta' l-iskola. Jaħs·eb li laħaq is~sema 
b'idejh." 

U wara dik il-battikata, Luċens qeda lil kulħadd mill-aħjar ,1 

seta' u billi kien sar il-ħin u n-nies qatogħet, għalaq il-hieb u 
daħal ġewwa. 

Jil~Malti jgħid, '[1-ftira sħuna tajiba.' U L'uċens kien' ta' l-is·tess 
fehma. 

Wara li gharraf kol'lox lil martu, inħasoel ħasla nobis mid-demm 
li kellu mċa.ppas ma' jldejh, libes il-ġlekk tad-dragunar u tel:qilha 
jħamanem J.ejn 1-uffiċju tas-Sur Peprpin. Ara kemm saħan u qal fil
ħanut, hu u s•ejjer, 'bejn1u u bejn ruħu ħaseb li aħjar jieħdu bil
kelma t-taj1ba. B'hekk h'IS·S jieħu dak li jrid. 

Kirf daħal, ma damx wisq jist.enna għax malajr sema' lis
Sur Peppin b'rasu baxxuta fuq reġistru ikkamlat jlissen, "M!in 
imissu." 

"Sur Manifk," beda Luċens, "ġ·ejt inħa.bbtek daqsxejn." 
"Tħabbatni? Ara x'kuH waħda! Mela aħna mhux għalhekk 

qegħd:in?" qallu s-Sur Peppin waqt li niżżel in-nuċċa.Ji fuq il-ponta 
ta' mnieħru. 

"Ġejt nieħu da.qsx:ejn ta' parir," reġa' tal-ħanut. 

"Għid, Luċens, x'parir tixtieqni ntik?" 
Luċens ma kienx jaf ,s,a jaqbad jghidlu. Imma fi-aħħar ġietu: 
"Għax, sinjur, ft.it ilu fil-ħanut daħalli kelb u seraqli serduk 

il-ġmiei tiegħu; jisrwa norfs lira," qallu u meta rah sejjer tajjeb, 
sa.qsielh, "Nista' allura nfittex lis-sid u jagħtinli flus u? Għax taf m t, 
is-serq mhu tajjeib għal ħadd." 

"Daż-żgur li t.ista '. Luċens għandek kull dritt tfittex lis-sid u 
jħallsek," wieġbu n-nutar. 

"Harwn aħna!" qal minn ta·ħt U·-ilsien 'Luċt1ns. "Ħa naraw kif sa 
joħroġ għażli." 

Imbagħad għamel l-a1mu u temtem, "Għax, s.in .. jur,_ il-kel'b li 
se .. ra:qli s-s,er .. duk 'hu.,wa tie .. g.Q.i:!.k," qalagħ:ha Luċens •. 
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"Iva, Luċens, il-kelb tiegħi? ..• Tħa,bhel moħħok xejn," 
qallu l-Maniflk waqt li ħareġ il-kexxun u qabad noifs lira f'idejlh. 
"Din tiegħek! Dak il-kelb qi•egħed biex jgħallini.'' 

Tal-·ħanut ma stenniex li sa jġibha żewġ daqshekk u kien sa 
jqum b:ex wara li jiżżiħajr li-s-Sur Pepp~n johroġ 'il barra qisu 
qatt ma kien xejn. 

"Nirringraz~jak, Sur Mamifk. Skużani li ġejt intellfek 
L-ghodwa t-tajlba ! " qallu Luċens b'wiċċu għad-dawl u b'ħatfa biex 
jehles minn dik il-biċċa saram. 

"B'daqshekk? Imma, jekk joghġ1hok, qa.bel titlaq ħallili sbatax
il xelin u nofs tal-parir," qallu n-nU:tar bi hlewwa l-aktar klbira. 

Luċens inħasad u baqa' b'ħalqu m;ftuħ. lmsarnu niżlu f;riġlej'h. 
Ma,dwaru ra kollox idur u telgħet'lu għoqla fi griżmejh li ma ħallitm: 
ilissen nofs ta' kelma. Is-Sur Peppin kien qlie<h bil~għaqal. Ma setax 
ma jagħtihomliL"'{. Kienu l-ħlas tax-xogħol t,'egħu bħalma kienu tas
serd.uk għalih. 

Bil-qalb it-tajba Luċens tal-ħanut żerżaqlu tliett t.rnintax 
irbigħat man-·no·fs lira li kien għadu kif taih. Lanqas 'Grazzti' u 
'Saħħa' ma qallu, u ma jafx jekk hux ħaj jew mejjet qabad u lebbet 
'il barra. 

Demmu tela' ko1lu f'rasu u jekk ma qahditux puplesija dak im
nhar fit-triq ma nafx meta taqbdu waħda lil Luċens, għax kien 
ħadha hi kbiTa wisq. 

Xi jumejn wara meta Ġanna u Spira staqs·ewh kif kien baqa' 
fuq il-kelb tal-Manifk, Luċens ma kellux ħila jweġibhom. Fil'omen 
li kienet hemm b.iex tixtr,i l-kirxa, ma qagħdetx taħs:iblh.a darbtejn 
għax dlonk qattirhom, "Kellu jhallas seba' xeli,ni u nof.s mal-prezz 
tas-serduk ! " 

Iż-żewġ nisa ma felhmux x'riedet tgħ;d Filomen b'dak il-kliem. 
Iżda Luċens fehem •glħa;x ż~rrad tnej.n minn ta•ħt li mhux xieraq li 
aħna nsemmu!hom hawnhekk ! 
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