
BERTOLDUF ĠAI=IAN u L-BQIJA 
Novella tal-Milied ta' PAWLU MIFSUD 

Me:a kien għadu tifel kien jitgħaxxaq jisma' !in-nannu jirrak
kuntalu '1-istejjer. L-iżjed i'l-bċejjeċ jinkitbu ta' Bertoldu, il-ħrejjef 

ta' Esopu u 1-praspar ta' Ġaħan. U issa li kirber u sar żagħżugħ 
t'għoxrin sab li kien għadu jissaħħar jiftakar fihom 'i-iktar meta 
jkun bala' xi żewġ drogi u jħossu, għal~daqstant, iktar ferħan u 
moħħu ħieles mit-toqo'l tal-ħajja. 

F'siegħa mi·nn dawn li semme}na, flejla qaddisa u ħe<wa 

għax kienet dik ta'I-Milied imma waħda ta' swied-il-qa:b għal Ġorġ, 
kienet ġiet fuqu t-traġedja li se nsemmu. Mikdud iktar minn qatt 
qarbel iż-żagħżugħ kien ried isib il-faraġ u jinsa billi jibla' l-pilloli 
tas-sol~u bit-tama li jeħduh 'il bogħod min-niket ta' dan il-wied 
tad-dmugħ u jdaħħluh f'oħra ta' serħan u ta' għaxqa. lssakkar 
f'kamarrtu u nxteħet minn tUI'U fuq ·is-sodda ra~rba. Ommu u 
missieru u oħtu krienu ko'll'ha !"knisja għari'I-Ouddiesa ta' nofs 
iHejl u għalhekk meta wasal id-dar ma sabx għajr dlam u sikta. 
Sab ftit ike·l imma dak ma keiJrlux aptitu u ħal,lieh fil-platt kif kien. 
Kien jixtieq xi ħaġa ma jafx x'inhi u, g'ħax ma jafx x'in'hi kien 
i:ħoss ruħu niexfa u qalbu xebgħana minn kollox. U biex iktar iqe:lel 
il-barħħ ta' ġo fi1h infexx jidgħi u jaħlef. U mbagħad qabad i'l-f'lixkun 
tad-drogi u rħie!lha jibla' ... tnejn, erbgħa, sitta ... lanqas jaf kemm 
sewwa Ladarba d-dwejjaq tiegħu kienu kbar kien jeħtieġlu jrżid 

fid-doża. 

Mal'li d-drogi bdew jagħmlu tagħhom, Ġorġ ħassu qed jintilef 
minn sensih bil-qaj'la 1-qajla, ra kol'lox madwaru jiċċajpar, id-dawl 
jitbaxxa ftit ftit sakemm rintefa u dak kol:lox. Kien jinsab issa 
f'dinja oħra. Fid-dinja ta'l-ħrejjef u tas-sħarijiet fejn kien hemm 
Bertoldu u Ġaħan u l-bqija. Kulħadd miġbur dawra tond madwaru, 
kulħadd iħares ·lej'h u j'iggustah, kulħadd jifraħ bi·h u jixtieq 
iżiegħe1 1 birh. Oi's'hom li dawn kienu miftehma li jagħmlulu festa. 
Għax hu kien l-aqwa u 1-egħżeż ħabib l'i kel/lhom. Imma hu skanta 
iħares ·lejihom u i~likemm mhux qed jistkenahhom xi ftit. Dawn 
x'ix-xjafek rriedu mingħandu? X'ġew jagħmlu hemm ħdej'h? 

"Ġorġ ... " sama' min isejjaħ/u. 

"Min iridni?" staqsa mifxUI u mħawwad għax stenniehom se 
jinfexxu jidħku bi'h u jgħadduh i'lkoll biż-żmien. 

"Jien, Ġorġ, Ġaħan ... Ma għaraftnix?" qarl,lu. U minnufi'h resaq 

28 



b:il-lajma le)h naqra ta' ġuvnott qsajjar u matnazz, w1ccu wiċċ ta' 
bahnan, maħmuġ u mdel'lek, qalzietu mraqqgħa mitt naħa, u 1-qorq 
ta' saqaj'h imka:bar u mqatta'. 

"Tmissx miegħi, ta'fx, Ġa,ħan, għax idejjaqni 1-ħmieġ," qallu 
jkemmex wiċċu Ġorġ. 

"Int nadif ... " wieġbu Ġaħan imfantas kemmxejn. "L-aktar 
b'dik il-qoffa xagħar li għandek qisek ... X'qisu ?" staqsa lil sħabu 
fid-daqqa u l-ħin. 

"lx-xitan ... " qal·u xi tnejn minn taħt l-ilsien waqt li xi oħrajn 

faqqgħu daħka li kienet aktar qarsa milli ħelwa. 
"Ara, ilej, neħilsuha, ghidli xi trid?" qa'l·lu ż-żagħżugħ li xejn 

ma kien qed jieħu gost bill-biċċa. Imma dak il-waq~ indaħati ħadd
ieħor u sama' leħen ieħor ikel 11mu: 

"Ġorġ, lil dan tiħux għalih. Dan żata~ kemm tridu imma ma 
jafx iġib ruħu man-nies. Twieled ħmar u hekk baqa' ... " 

Dak li qabeż fin-nofs kien Berto'lidu, wieħed li ke11'iu·lsienu jaqi
lgħu tgħidx kemm u rasu ma kenitx qiegħda għatiil-beritta biss. 
Naqra ta' żagħżugħ i1lvent daqs ir-riħ u għajnejh ji'bbru qishom 
iridu jke'i 1!muk il-ħin ko'ilu. U minn barra 1-għaqal. dan Bertoldu 
ke:lu 1-ħiila u s-saħħa. Ma kien jaqta' qalbu minn xe~ill. Malli kic:n 
ighid kelma hu ·l-oħrajn jisktu dlonk u jobdu 1-amar tiegħu bla 
tlaqliq. U għaldaqstant, mal'l'i dan, Ġaħan li·bet u nħeba wara 
l-oħrajn g'ħax beża' li ġejja xi xebgħa A.1. 

"Ġorġ ta' qa'lbi ... " raġa' Bertoldu. "Aħna ilna nafu li int 
l-aqwa u l-ikbar ħarbib tagħna u, alil·ura, ħsi·bna u rajna li npattu·lek 
b'xi mod din l-istima u l-imħabba tiegħek lejna lkol·l. Qed tifhimni 
Ġorġ hux, x'qed nghidlek? Għax ma nafx kif qed narak ... " 

"Nifhmek qiegħe'd, habib. Imma għallinqas għidli min int." 
qa,ltiu Ġorġ itemtem għax i·l-ħasda kienet qisha għadha fuqu. 

"Skużani taf, insejt. Imma dak '1-imgħarraq ta' Ġaħan fixilni. 
Jien Bertoldu. Tiftakar'hom iil-bċejjeċ li kont nagħmel hux tassew? 
M',hemmx għaHejn nitkellmu żżejjed hux hekk?" 

"Nafhom i ngħid ... " qailil'u Ġorġ xi ftit iktar ferħan għax fehem 
li Bertoldu kien wieħed li tista' tafda fi'h. 

"Mela, ara, Ġorġ ... Issa ħal•li,ni nkomplilek għax għandi x: 
ngħidlek. Qis li inti tif'himni marlajr kemm jista' jkun biex ma 
ntawlux il-biċċa. Me:a għandek tkun taf li aħna, i'l-ħbieb tiegħek, 

ilna ħafna nkwetati minħabba fik. Narawk deLem bil-buli u wiċċek 
imqarras u dejjem nistaqsu 'l xu,lxin: 'Imma xi ġ ra l u ħabibna Ġorġ? 

29 



l<~mm kien ikun ferħan dari, meta kien għadu żgħir, u /'lum dejjem 
imdejjaq.' Sewwa qed ngħid, ħalbib?" 

"Ma nistax niċħad ... " beda jtiegħmha Ġorġ. 

Bertoldu ħares lejn sħabu u b'xengi·la ta' rasu wriehom li dak li 
kienu ħasbu kien ko'il'u minnu. Imbagħad raġa' dar lejn Ġorġ u 
ssokta jghid:u: 

"Issa aħna ħsibna u rajna li int m'għandekx tibqa' sejjer hekk. 
Irridu ngħinuk tehles minn dawn id-dwejjaq darba għal dejjem. 
Naraw sewwa x'tixtieq qalbek, x'jonqsok, u aħna nagħmlu ku:'l ma 
ni•stg•ħu biex nikkuntentawk. l~lobna li trid u sa fe:•n ikun possibbli 
naqduk bi'l-qa'l'b kol'l'ha. Titlobx affarijiet ta' barra minn hawn 
għax aħna ma nagħmlux mirakli. Imma fejn tidħol ix-xorti u r-risq 
u x'naf jien ... naghtuk pa'lata sewwa." 

"Imma ngħid jien? ... " ħabat jistaqsi Ġorġ kurjuż gllall-aħħar. 

"Inti ħalllin'i nispiċċa ... " qa~aghlu kliemu Bert,o1ldu waqt !i 
resaq iktar qr'ib tiegħu. "Aħna qed nagħmlu dan għax inħobbuk u 
nirri·spe:tawk, għax nafu li int iġġilbna aktar minn ħaddieħor. U 
għax inzerta wkol'l ii-Milied u jkun xieraq, allura, li nagħtuk rigal. 
Ri,ga'/ sabiħ .:·i tixtieq qa.Jbek. U biex ma ti•nfixel xejn, se nagħtuk 
siegħa, jew ftit iktar, biex til·ħaq taħsibha u tara x'l-ak~ar teħtieġ. 

X'għandek tassew bżonn biex tgħaddi l-bqija ta' ħajtek ferħan. 

Qed tifhimni Ġorġ ?" 
"Iva, Bertol•du, fhimtek. Issa naħsibha naqra u nara x'nivvinta 

biex i'i-ħaġa nagħmil'ha sewwa, taf i'nt?" 
"Qed titkellem ta' raġel Ġorġ. Hekk jaqbel tagħmel: koPiox bil

għaqa'i u sewwa għax, nifhem jien, i•lek qatigħ ma tagħmel l-affari
jiet sewwa. Xi tgħid, ħabib? Mela għaJ·issa ... saMa. Nerġgħu 

narawk minn hawn u siegħa, siegħa u nofs oħra. Saħħa." 
"Saħħa ... " qali•l,hom Ġorġ xi ftit imhawwad imma mhux im

dejjaq ħa,lma kien qabel. 
U b'Bertoldu miexi quddiem, Ġaħan warajh u l-oħrajn ftit iżjed 

lura, ħarġu nkiss inkiss 'il barra, lil ·hemm, fil-bogħod, fe_.,n kollox 
i·għi'b u jispiċċa qisu qatt ma kien xejn. 

Ma kenitx ħaġa ħafifa għa•l Ġorġ li jaqtagħha u jiddeċiedi f'mu
ment. X'kien li dawn i/-ħbieb tiegħu setgħu jagħtuh li kien jagħmlu 
hieni għai/'/-bqija ta 'ħajtu? Għal, ngħidu aħna, erbgħin, ħamsin jew 
sittin sena oħra? Kien għadu kemm għalaq għoxrin u ma kenitx 
ħaġa kbira li kien ilaħħaq it-tmenin bħalma kienu għamlu qablu 
nann1ietu. U al•lura? Al'lura '1-aħ;,ar ħaġa kienet li jaħseb g-ħal rasu 
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u jara kif jakkwista xi erba' soldi mhux ħażin. lt1addimhom bil
ghaqal u jżird ill-kemxa sakemm isir sinjurun. Ma jonqsu xejn. 
Jehles minnufih mis-salarju l1i kerl'lu, [30 fix-xahar, koċċ loqom l~ 

kienu jservuh mhux iktar minn ġimgħa tne,in u mbaghad iqanċaċ 

sakemm jasa'l xahar ieħor. 'Jew jisraq mid-dar biex ikompli mal
hbieb. Dik is-so·luzzjoni. F'lrus! Imma kif? 'Iva, ħsib~'ha jien,' ged
wed Ġorġ waħdu. L-ewwel premju tai-Lot~erija Nazzjonali li kellha 
titla' jumejn oħra. [35,000! Iva, hekk jitlobhom lil dawk i'l-ħbieb 
u benefatturi. lgħinuh jirbaħ dik is-somma u barra bid-daqq. Kemm 
ki'en jifraħ x'ħin jisma' 1-a~ħbar tinqara mi·nn fuq ir-Redi'ffusion: 

"lr-rebbieħ ta' 'l-ewwel premju ta' [35,000 huwa dak li għandu 
1-bi·ljett Serje XYZ, Numru 000001, nome de plume 'MY TRUE 
FRIENDS' li joqghod i=lail Bjuda, Ma'lta." 

Mur ara kemm ritratti fil-gazze~ti u kemm nies se ;ifirħulu 

u igħiru għalih. U kemm tfajliet se jduru miegħu, kollha bl-imħatra 
min iżiegħed birh l-iżjed. lmr.na hu ma kienx se jħarli'i'hom jisolħuh. 

Ma kienx daqs'hekrk ħmar. Kien jagħżel l-isbaħ waħda fosthom ... 
Imma m in kienet ·l-isbaħ wahda? Liema kienet dik fos:·hom l i 

serqitlu qalbu u bel-l'hitu għal ko'l'iox? Min kienet? Kien jisimha 
Lolita. Tfajla ta' tmintax b'figura t'artista. Statwa ta' mara Rumana 
nofs irlbies. Xebba li 1-ġmiel kien ifur minn kul'l naħa ta' ġ·isimha, 
minn rasha sa saqajha. Kampjun tas-sbuħija. Mi-nn barra biss. 
Minn ġewwa dlam u kruha. Suppervja u qerq. Imma dak li jgħodd 
hu dak 'li l-ghajnejn jaraw. 11-wiċċ ħlej;u tagħha. Ta' Lo!ita! Miss 
Universe imqar jekk qatt ma rebħet ebda konkors. Miss Friendship! 
i=lbieb kemr::n trid u kolllha sbieħ u twal iktar minnu. Kull wieħed 
miġnun għaliha, bl-imħatra bejniethom min jiksirbha għali·h u jmur 
x'imkien biha biex i~gawdirha waħdu. 

Hekk kien jixtieq Ġorġ. Li jkollu lil Lolita. Li tkun tiegħu biss 
biss. Sa minn meta kien iltaqa' magħha l-ewwel darba l-iskola. 
Lejl u nhar. U hi tinki'h. Toħroġ miegħu llum u mbagħad tiskartah 
s-sena koll1ha. Jiktbirlrha u mank biss twieġbu. Meta tel'qet mill
iskola baqa' jsus warajha u jokorbirlrha imma kol~lu ta' xejn. Tħares 
le}h u titbissem u ma tagħtix kasu. Tibdrlu ma' d-ohrajn. U hu aktar 
johlom. Imma issa ... għandu mnejn li l-ħolma tiegħu setgħet 

isseħħ. 'Imma ngħid jien,' ħaseb Ġorġ, 'dan Bertolrdu u Ġaħan u 
l-bqija, da~.Yn x'jifhmu f'l-imħabba? X'jafu fuq it-tfajrliet?' Jista' 
jipprova u jara x'jgħidulu. Ma kelrlux x'jitlef. Forsi din kienet l-eħfef 
ħaġa għalihom. Li jiksbulu lit-tfaj'la ta' qalbu. Lil Lolita. Li kell'hom 

31 



jirnexxuha kien lest jibdilha mal-flus. Mal-f35,000 tai-Lotierija 
Nazzjonali. X'ji'swew i l-flus ħdejn il-ġmiel? Anġlu bħal dik! Ma 
satax jaqla' rigal tal-Milied aħjar u isbaħ minn dak ... żgur. 

U la qed insemmu 1-Mi'lied ma tistax qisu ma tif:akarx naqra 
fih. Fil-presepju, fi'l-grotta ta' Be:11em, hi-persuni l-oħra, ii-Ma
donna u San Ġużepp, il-baqra u 1-ħmara, u r-rgħa;ja bil-merħlie~ 

tagħhom, u l-kewkba tiddi fis-sema u 1-anġli neżlin ikantaw mil'! 
għoli. Tlftakar kolilox ... imma l-iktar hi-Bambin ... 

U Ġorġ ftakar ... fi-ewwel Bambi•n ċkejken :ax-xemgħa l i kienet 
tatu Swor Anġeli:ka meta kien imur l-iskola naqra ta' tifel. Ftakar 
fi'I-Bambin imdaqqas, liebes il-ħwejjeġ, li kien qala' minn ghand 
Dun Fra,nġisk, ii-Kappi•l·lan, ta,l'ii kien għamel il-priedka ta:-Miiied. 
Għaxar snin i'iu. Kien tgħallimha bl-amment u meta wasal il-waqt 
tala' fuq il-pulptu u rħie'Pha jiftaħ idej•h u jghajjat ħalli '1-ġemglla 

kbira tisimgħu u tieħu gost bi1h. 
"Annunt'io vobis gaudium magnum qu·ia natus 
est nobis 'hodie Salvator ... " 

U 1-Bambin l-ieħor. Dak li kePI,hom ii-Mużew, kbir u sabih, qisu 
:al-laħam, u x'hin tħarislu taħsbu qed ikellmek. l<ienu joħorġuh 

dejjem lejlet ii-Milied bi·l-·lejl u jduru t-toroq tar-raħal bih. L-ewwel 
jimxu t-tfa1l bil-fana:li jixgħelu, koPiha karti kkuluriti u bil-kliem 
fuqhom "Gioria in excelsis Deo"; imbagħad fin-nofs i·I-Bambin 
fi'l-maxtura, medugħ minn erba' subien imdaqqsa, hu u tlieta oħr·a. 

U wara jimxi l-kor tat-tfal l-oħra. lkantaw mal-vjolini u 1-orgni
jiet. lgħa}tu biex jim'lew il-beraħ ta' barra. "0 lejl tas-Skiet, Lejl 
tad-Milied" jew inkei'la "Adeste Fideles, leati triumphantes ... " 
Imma l-iktar waħda li kienet togħġbu kienet dik li kien jafha kul
ħadd. Saħansitra n-nies ta' bla skola kienu jkan:awha ... 

"Ninni 1la tibkix iżjed 
Ninni Ġesu Bambin 
i=lal'lih għalina 1-biki 
Għax aħna 1-midinbin." 

Aħna 1-midinbin. U dak il-k1liem fakkar lil Ġorġ fil-jiem safjin ta' 
tfulitu. Dejjem il-k·nisja, dejjem id-dar, jew ii-Mużew. Dejjem miġ
bur u dejjem ferhan se jtir. Ftakar fii-Milidijiet ta' dari u ħass qa•ibu 
maħkuma mi,nn nosta~ġija qali·la li siltitlu d-dmugħ jahraq minn 
ghajnejh li xarrabl·u ħaddejh. Dmugh ta' ndiema perfe:ta għad

dnubiet kol·lha tiegħu ... sess, dagha, logħob, xorb, ghira. Blughat 
ta' żghoż·>ja b·:a lgiem. F!tij'ietu u ħtijiet haddiehor. Ta' sħabu l-ohra 
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li kienu qabbduh in-niżla, it-triq tad-dwejjaq, tad-disprament, tad
drogi, tal-mewt, tat-teilfien ... 

Dawn it-tifkiriet kienu għal Ġorġ wisq oħla mix-xewqa għal'l

premju ta' [35,000 u mill-oħra għat-tfajla sbejħa Lolita. 11-Bambin 
tal-Milied minn dejjem kien jisraqlu qailbu. U issa kien i•ħossu 

jħares lejh, jitbissimlu u jistiednu jersaq qrib. 
"Trid tiġi ħde}ja Ġorġ? Għal kol'iox?" sama' ·leħen ħlejju jkel•imu 

u jgħidlu. 
"ln~i tridni lili għax jien issa ... taf x'irrid ngħidlek?" 
"Naf ... " raġa' qa'i'i'u dak il-leħen qaddis. "Li għadda nsieh. 

Jogħġbok tiġi miegħi jew le?" 
"Niġi, meiJa le ... " ħatfu Ġorġ hi-kelma. 
"Mela, ara, ibni, aqbad idek f'idi. żomm sewwa. U wieħed, 

tnejn, tlieta ... Tlaqna." 
Daqs ħames minuti wara kienu waslu lura d-dar mill-knisja 

missier u omm Ġorġ flimkien ma' binthom, Catherine. li-Quddiesa 
ta' nofs il-lejl kienet spiċċat. L-ar'ioġġ tal-ħajt daqq is-saghtejn 
neqsin kwart huma u jirfsu 1[-għatba għal[ ġewwa. Fid-dar ma kien 
hemm ħoss ta' xejn u t-tlieta ·li kienu ħasbu li Ġorġ tagħhom kien 
għadu barra, jixxala u jitba<hra'd ma1l-1ħbieb. Jiġri ma' dik u ma' 
l-oħra. Jitbellah. Ja'hli 1-lej'i ta'i-Milied fix-xorb u fi<J-ilog•ħo<b. Ta' 
żagħżugħ modern l·i kien, iben is-seklu tal-ġenn u tad-progress. 

"Mama, nahseb 'li Ġorġ •hawn qiegħed. Ara 1d-dawl fuq," qalet 
Cat'herine ii'i ommha. 

"Ġorġ, Ġorġ ... " sejjaħ ili-missier minn isfel. U mbagħad ra li 
għalxejn u gerger wa•ħdu. "Min jaf, jaħasra, kif inhu mejjet bi•l
għeja ... x'raqda rieqed." 

"Mur ara jridx jieħu xi ħaġa, l<ate ... " qalet l-omm lill-bint. li
ħsieb <ta' binha inikktiiPha qalbha u jimliel,ha ras'ha. 

Katie telgħet fuq. Tetket ili-bieb tal-kamra, fetħe<t u daħ·iet. 

Quddiemha 'iemħet lil ħuha mitluq, minxur bla saħħa, qisu bla 
ħajja. Resqet tgħarrixlu u tkei'lmu. ċaqi·Jqitu. Imma Ġorġ la tħarrek 
u lanqas kellimha. l=larset madwarha mifxula u mbikkma. Mi·nn 
fuq it-tapit ta'ħt saqajha ġabret naqra ta' f'iixkun. Flix:kun ta<l-pilloli, 
vojt. l=lasbet u rat u fehmet dlonk. l=larġet tiġri milli-kamra, twerżaq 
u tgħajjat. Tibki u tixher. "Ġorġ tagħna miet ... " Miss·ier'ha u 
ommha telgħu jiġru bla nifs u x'ħin raw lil bin<hom f'dik is-sura 
ntelqu t-tnejn fi-art bi,l-ħass ħażin. Ftit ħin ieħor u kienu was·Ju 
1-kappii'ian u t-tabib. Ko<i'i'u ta' xejn. 
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Bna•lma kien koJiJu ta xejn dak Ii kienu fasslu f'monnhom 
Bertol·du, Ganan u 1-bqija gnalil-nabib ta·l-qal·b taghhom Gorg. 
Meta gew Jura xi siegna jew iktar wara biex jaraw x'kien jixtieq 
minnhom ma setgnu jarawh imkien. Fittxew elf nana u baqgnu 
ma sabuhx. Ma setgnux jemmnu jew jistnajlu x'kien gara. Ma 
setgnux inizzluha Ii 1-ikbar nabib tagnhom kel1lu 1-nila jitlaqhom 
u jhalli1hom bnall-Erbgna fost il-gimgha, qisu kien annimal, skuzi 
1-espressjon i. 

"lwa, allura, mank sanna ... " beda jgerger Gahan. 
"U inti taf x'inqalagMu," qallu mdahdah Bertol·du. "Bilfors Ii 

kePJ·u xi haga ta" mal/ajr biex ma qaghadx jis•tenniena. Xi haga a'.\ar 
minn dik ·J·i stajna naghtuh ahna ghax kieku ma kienx jiccaqlaq 
minn hawn. Mhux hekk. 1-anwa ?" 

··Hekk ·hu ... " wiegbuh i'ikol1l f'daqqa 1-ohrajn waqt Ii bil-qa1lb 
it-tajba dawru denbhom r:ihan-naha 1-onra, minn fejn kienu gew, 
u mxew wara Bertoldu Iii hemm, 'ii boghod, Iii fe;•n kolfox kien 
iqnib u jispicca qisu qatt ma kien xejn. 

Hekk hu tabilhaqq. Gorg kien telaq Iii hemm, lejn dik in-nana 
'I bognod 'ii bognod fejn kollox j•ibqa' sabin •u hlejju gnal dejjem 
ta· dejjem. 


