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Ħaġa ġdida

Meta Mastru Gerfex ma jkunx id-dar 
aktarx li ssibu fil-ħanut ta’ Menzju 
tal-Inbid jew inkella fil-Każin tal-

Banda. U bħalu hemm irġiel oħra li jħobbu 
jżuru dawn iż-żewġ postijiet. Fost dawn l-irġiel 
kien hemm tnejn li jispikkaw. Wieħed hu s-Sur 
Memè, ħabib kbir ta’ Mastru Gerfex, u l-ieħor 
hu Kaspru l-Amerikan li, għall-kuntrarju, hu 
dejjem u f ’kollox kontra tiegħu. Dejjem imerih, 
dak li Mastru Gerfex jgħidlu abjad, Kaspru jkun 
pront jgħid li hu iswed. Imbagħad tinħoloq pika 
u aktarx li jirbaħha dejjem Mastru Gerfex. Għax 
dan għandu ħabta juża moħħu biex idawwar il-
biċċa favur tiegħu.

Jum wieħed, waqt li l-irġiel kienu miġbura fil-
każin, Mastru Gerfex kien qiegħed jgħid ilhom 
li meta jisimgħu b’xi idea ġdida mhux lakemm 
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imeruha. “Billi ma tkunx għadek smajt biha ma 
jfissirx li mhix vera,” kompla jgħid ix-xwejjaħ. 
“Ikun ifisser biss li int tkun se titgħallem xi ħaġa 
ġdida.”

Dak il-ħin sewwa tfaċċa Kaspru fil-każin u, 
“Mur ara x’tista’ titgħallem mingħand xiħ żmagat 
bħalek,” qabad mill-ewwel jeħodha ma’ Mastru 
Gerfex.

“Grazzi tal-kumpliment, Kaspru, sieħbi,” ħadu 
bil-kelma t-tajba x-xwejjaħ. “Tridx nippruvaw 
waħda issa?”

“Mela le! Ejja ħalli naraw biex int ġej,” laqa’ 
l-isfida Kaspru ta’ prużuntuż li hu.

“Ara, int taf bl-Ingliż sewwa għax int kont 
l-Amerka, hux hekk?”

“Dażgur li naf bl-Ingliż, and how!” wieġeb 
Kaspru. U mill-ewwel qaleb għall-Ingliż biex juri 
kemm jaf. “I can teach English to you all!”

“U le, sieħbi Kaspru, m’hemmx għalfejn. Jien 
se nistaqsik kelma waħda biss. Kelma ħafifa. 
Irridek tgħidli xi tfisser il-kelma ring.”

“Very easy,” reġa’ Kaspru. “Child’s play. Ring 
tfisser ċurkett … jew xi ħaġa tonda … bħal ċirku …”

“Allura ma tistax tfisser ukoll xi ħaġa kwadra?” 
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għamilha tal-iblah Mastru Gerfex.”
“Le! Tkunx ħmar!” ħatfu Kaspru. “La tissejjaħ 

ring bilfors tkun tonda.”
“Imma jien nista’ nsemmilek xi ħaġa li tissejjaħ 

ring u mhix tonda imma kwadra!”
“Don’t be stoopid!” insista Kaspru bl-Ingliż biex 

joħroġ ta’ espert fil-lingwa. “If it’s a ring it has to 
be round, not square.”

“Iva? … U xi tgħidli għall-post fejn jintlagħab 
l-isport tal-boxing?” tbissimlu Mas tru Gerfex. 
“Dak mhux boxing ring jissejjaħ? U għalkemm 
tintuża l-kelma ring kulħadd jaf li għandu 
l-forma kwadra!”

U waqt li l-irġiel l-oħra bdew iċapċpu u jgħajtu 
għat-tweġiba ta’ Mastru Gerfex, Kaspru ħassu 
jinkiser. “Imma dik … dik eċċezzjoni …”

“Mela tridx insemmilek eċċezzjoni oħra?” 
staqsieh Mastru Gerfex meta batta l-għajjat u 
ċ-ċapċip.

“Biex int ġej issa? … Xi ħmerija oħra?”
“Tista’ ħaġa tkun bajda u sewda fl-istess ħin?”
“Iva, mela le?” wieġeb Kaspru ċert minnu 

nnifsu. “Pereżempju hemm iż-żebra. Din bajda 
u sewda fl-istess ħin għax ix-xagħar tagħha 
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magħmul black and white stripes … strixxa bajda 
u oħra sewda, kif jaf kulħadd.”

“Le, Kaspru sieħbi, ma fhimtnix,” tbissimlu 
x-xwejjaħ Doru. “Jien qed nifhem xi ħaġa bajda 
kollha u fl-istess ħin sewda kollha.”

“Kif jista’ jkun?” ipprova jieħu raġun 
l-Amerikan. “Bajda kollha u fl-istess ħin sewda 
kollha! Din xi paprata oħra minn tiegħek.”

“Jien ngħidlek li jista’ jkun. Anzi, jien lest li 
mhux biss insemmilek din il-ħaġa imma wkoll 
nurihielek.”

“Isa, ħalli nara!” ħatfu fil-kelma Kaspru. “Fejn 
hi din il-ħaġa?”

“Mhux hawn qiegħda, sieħbi Kaspru. Din irrid 
inġibha mid-dar. Imma għada jien u ġej il-Każin 
inġibha miegħi u tkun tista’ taraha b’għajnejk. Int 
għada ma tiġix s’hawn?”

“Niġi żgur ħalli nerġa’ narak taqa’ għaċ-ċajt 
bħalma waqajt illum,” temm id-diskursata 
Kaspru. U telaq bla ma sellem. Imma lkoll  
kienu jafu min kien dak li dik il-lejla waqa’ għaċ-
ċajt.

L-għada filgħaxija, meta Mastru Gerfex wasal 
il-każin sab li l-irġiel l-oħra kienu ġa nġabru 
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b’kurżità kbira fuqhom. U magħhom kien hemm 
ukoll Kaspru. “X’hemm, Sur Gerfuxi?” beda 
jisfida lix-xwejjaħ hekk kif dan rifes fil-każin. 
“Ġibtha miegħek din il-ħaġa kollha bajda u  
fl-istess ħin kollha sewda?”

Mastru Gerfex poġġa bilqiegħda fuq siġġu li 
kienu żammewlu vojt ma’ waħda mill-imwejjed. 
Minn ġo basket tal-karti li kien ħa miegħu ħareġ 
bil-kalma kollha kaxxa żgħira tal-kartun u telaq 
il-basket fl-art, maġenbu. Imbagħad fetaħ il-
kaxxa u minnha ħareġ xi ħaġa mkebba f ’karta. 
Fetaħ il-karta u tfaċċat bajda tat-tiġieġa … li 
kienet miżbugħa sewda! “Għiduli din x’inhi?” 
staqsa lill-irġiel waqt li żamm il-bajda fuq il-pala 
t’idu.

“Bajda tat-tiġieġa,” wieġbu kollha f ’salt bid-
daħqa.

“U x’kulur qegħdin tarawha?” ried jaf iżjed 
Mastru Gerfex.

“Sewda!” reġgħu wieġbu l-irġiel f ’kor wieħed.
“Mela taqblu miegħi li f ’idi għandi bajda 

sewda, hux hekk?”
“Naqblu! Naqblu!” U bdew iċapċpu u jiċċaċċraw 

bejniethom.



6



7

“Imma dik bajda tat-tiġieġ!” ipprotesta Kaspru.
“Hekk hu,” qabel miegħu Doru. “Imma setgħet 

kienet tal-papri jew tad-dundjani. Xorta bajda 
tissejjaħ. U hi bajda kollha kemm hi, bil-qoxra 
b’kollox, mhux hekk?”

“Imma dik inti żbajtha sewda!” żied iħaqqaqha 
Kaspru.

“Hekk hu. Żbajtha lbieraħ filgħaxija biż-żebgħa 
taż-żraben, qabel ma rqadt. U hekk ġiet sewda 
kollha kemm hi. Mela din hija xi ħaġa kollha 
kemm hi bajda u kollha kemm hi sewda fl-istess 
ħin. Il-kelma li tajtek ilbieraħ żammejtha llum.”

U Kaspru ma setax imerih. Il-klikka ta’ rġiel 
ħbieb ta’ Mastru Gerfex bdew iħabbtu jdejhom 
mal-uċuħ tal-imwejjed u jgħajtu, “Doru! Doru! 
Doru!”

Kaspru dendel geddum sal-art u mar qagħad 
fuq mejda waħdu. Mastru Gerfex għandu moħħu 
jilħaqlu, imma m’għandux qalbu ħażina. “Le, 
sieħbi, tagħmilx hekk,” qal lil Kaspru. “Aħna 
ħbieb konna u mija nibqgħu. Nistgħu ma naqblux 
imma xorta nibqgħu ħbieb. Illum irbaħt jien u 
għada tirbaħ int … Ejja ħalli tgħidilna xi ġrajja 
sabiħa li għaddejt minnha meta kont l-Amerka.” 
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Għal din l-istedina wiċċ Kaspru ħa d-dawl. 
Issa ħassu importanti. Resaq ħdejn il-klikka u, 
sakemm għamlulu l-wisa’ mal-mejda, Doru mar 
ħdejn il-bar biex iġiblu kapuċċino.


