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Firda minn Kelb
i

Ta A. B u ttig ieg
Peppinu babb lil Bożi
bħall-mimmi ta' ghajnejh,
u Hożi kienet thobbu
u kellba ġibda lejh »
. .
'Mma Peppi kieu fqir bosta,
u jghix biss bil-vjolin
li jdoqq kull fil-gbaxija
fil-ħwienet tal-baħriu ;
U m’hemmx li jsib xogħol ieħor
u jgħix naqra ta’ nies^
u jixtri ftit għamara,
u jixtri ftit tal-ġhież.
Fit-tul taż-żmien lil Eożi
Ġakkinu offrielha ż-żwieġ,
u-ried jagħmlilha kollox :
1-għamara, 1-ġhież, it-tieġ.
•Ġakkinu kellu 1-bini :
terran u mezzadin
u mnux lgmix u jghajjex
bin-naqra tal-vjolin !
U Eożi lilu żżewġet,
u gharnlet tieġ biż-żfin.
u wieħed ininn 1-orkestra
kien Peppi bil-vjolin.
Iżda 1-imsejken Peppi
k,f strombla waqt id-daqq •
st-unaiq taħwid li jġagħlek
tuiirad bl-uġigħ ta’ żaqq.
Ivulħadd lejn Peppi jħares
lħares, pdħak bih,
u
bmar u rrabja
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N o ve lla ta Ġ u ż e ’ E llu l M erger
E L L I kelb tal-kaċċa u 1-bieraħ badtu 1-Gbassa tal-Pulizija
biex joqtluh.
X ħin ħriġt mid-dar kien dalam ; u f ’dak il-waqt ma kelli ebda
bsieb li se jkoili liinfired mill-kelb għal kollox. H nġtu biex mdawru dawra. Kien ilu marid erba’ ġimgħat u meta kont inħalhh ġewwa kien donna jjtgħaxxex aktar a meta noħorġu barra
kien donnu jieħu r-ruħ. Kien ilu tlitt ijiem sħaħ ma jduq. Tajtu
ftit ħalib lanqas messu. Ittam ajt li din il-ħarġa tagħmillu tajjeb
u meta nerġgħu lura jitrejjaq b ’xi ħaġa. Kellu sittax-il xaħar.
Lien m ar ad ħtija tiegħi. Kont ġibt ferħ ta ’ qattus id-dar mingħajr ma naf li kien trness b ’marda tal-ġilda; u 1-kelb tniġġeż
minnu.
Kif ħriġna mid-dar għaddejt għand màstrudaxxa ħabib tieg ħ i; u meta dan ra f ’liema sura kien il-kelb, qalli li aħjar infittex
"innpħħih" . Mort għand skarpar jafni, u bħali, dejjem bil-klieb.
Għidtlu li jekk il-kelb jibqa’ sejjer lura jkolli nisparalu. L-iskarpar ħares lejn il-kelb, kemmex xofftejh u qalli li biex nisparalu,
m id qabel nara fejn se nħaffer ħofra biex wara nidfnu üha. U
għaldaqstant, aħjar niffranka x-xogħol u nieħdu minn 1-ewwel
1-Għassa. H em m jaħsbu fih il-Pulizija. U jaqbilli nfittex nieħdu,
żied igħidli 1-iskarpar.
H arist lejn il-kelb u sibtu jirtogħod bid-deni, u rajt ħafna
lagħab nieżel m a’ geddumu; u deherli li kien tgħarraq aktar
milli kien x'ħ in ħriġna mid-dar. Għajnejh kienu għadhom sħaħ,
sbieħ u mimlijn dehen; iżda kienu jleqqu aktar minn meta kien
l ’sikktu u kellhom fihom bħal ħarsa ta ’ biża’. Donnu 1-kelb kien
qed jifhem li konna qed ingħidu 11 kien jeħtieġlu jmut.
X ’ħin 1-iskarpar għalaq il-ħanut, ħriġna jien) hu u 1-kelb u
rħejnielha lejn il-Għassa. Iltqajna m a’ tnejn oħra nafuhom u ġew
m agħna. W ieħed minnhom qalli li ta ’ xejn sejrin għaliex^ wai i
1-erbgħa i-Għassa ma jżommux klieb. L-ieħor qalli li 1-Għassa
hemm is-surġent Franz. Dak mhnx minn 1-agħar u għandu
m nejn iżommu. Is-surġent Franz ħabib tiegħi, Meta kien tfa ,
kien joħroġ miegħi għall-kaċċa.
Sa ma wasalna, ħallejt il-kelb jiinxi waħdu waiajna, mm
għajr m a rbattu. Meta kont noħorġu mid-dar qatt ma kont msso'efra nħallih iimxi waħdu mingħajr gilda. It-toroq num qa 'ai
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