DRAMA FIL-KURRIKULU – 8

FIRDA MINN KELB
Fuq l-iskrin: ritratt ta’ Ġużè Ellul Mercer

KUMMENTATUR:

Ħbieb!
Dan ir-ritratt ta’ fuq l-iskrin juri lil Ġużè Ellul
Mercer, awtur u politiku assoċjat dejjem
mal-Partit tal-Ħaddiema. Kien dejjem fuq
in-naħa taż-żgħir u tal-fqir, kif juru l-kitbiet
tiegħu. Kien iħobb il-palk, u ma’ sieħbu Ġużè
Chetcuti kien idur is-swali tal-irħula biex jaraw
ir-reċti. Isimgħuhom jitkellmu ftit:
-

Għadna lura hux, Ġużè?
Għadna ftit lura, ħabib.
Dawn in-nies jikkuntentaw b’kollox.
La tħallew bla skola, kollox jgħodd
għalihom.

KOR:

Kien moħħhom biss f’xi daħqa tajba.
Ħsieb ta’ xejn, rashom vaganza
Għax mehdija fl-injoranza.
Iva, Ġuż, baqgħalhom x’jitgħallmu ħutna
l-Maltin għax anki bil-mażżri m’għonqhom
iħossuhom
ferħanin,
moħħhom
mehdi
bix-xemgħat u l-qaddisin.

KUMMENTATUR:

Mela Ġużè Ellul Mercer kellu kelb. Kien jismu
Bobby. Kelb fidil tgħidx kemm. B’għajnejh
sbieħ, intelliġenti. Donnu jifhmek, idaħħlek
fil-menti. Ġużè tgħidx kemm kien ferħan bih.
Imma maradlu.

KOR:

Kif maradlu l-kelb, għidilna, Ġużè, għidilna?
1

ĠUŻÈ:

Tort tiegħi.
Ġibt qattus id-dar u ma kontx naf li kien marid
b’marda tal-ġilda. Infetta ruħu u beda sejjer
lura, dejjem lura. Mort għand sieħbi skarpan,
dilettant kbir tal-klieb.
- Li kont minnek inneħħih, Sur Ġużè. Jidher
batut u m’għandux ħajja twila. Neħħih Sur
Ġużè, u tħallihx ibati.

KOR:

Neħħih Sur Ġużè u tħallihx ibati.

ĠUŻÈ:

Għamilt ħafna biex infejqu. Id-dar kelli kaxxa
mediċini għalih. Imma kollu ta’ xejn.

SKARPAN:

Ara ħalli niġi miegħek u nħalluh l-għassa. Jekk
imut mal-lejl, għada jiġbru r-raġel li jiġbor
l-annimali morda. Jiġborhom u joqtolhom.

KOR:

Kif joqtolhom?

ĠUŻÈ:

Ma nafx. Forsi jisparalhom. Forsi jagħtihom xi
velenu.

KOR:

Ibatu?

ĠUŻÈ:

Ma nafx ħbieb. Naf li għandi dwejjaq kbar. Dak
il-kelb kien dejjem miegħi lejl u nhar. Kelb
ġwejjed minn qaddisu. Kelb fidil u dejjem
miegħi. Dejjem wara l-passi tiegħi.

IL-KOR:

Min jaf x’ħassejt meta dakinhar ħallejtu
l-għassa?

ĠUŻÈ:

Irħejtilha waħdi d-dar. Inċaflas għax kienet
qabdet ix-xita. Ma stajtx nara bid-dlam li kien.
U ħassejt għoqla fi griżmejja. Bilkemm stajt
nimxi fuq riġlejja.

FUQ L-ISKRIN: RITRATT TA’ KELB – MILL-QRIB (Close-up)
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IL-KOR A:

Sabiħ, sabiħ dak il-kelb jidher mans tassew, Sur
Ġużè!

Il-KOR B:

X’ħasra li maradlek Sur Ġużè!

ĠUŻÈ:

Kif niftakar fih jaqbadni li nibki. U dakinhar li
ħallejtu l-għassa, fit-triq qabżitli demgħa. Kont
ilni ma nibki minn mindu kien miet ħija ħin bla
waqt. Meta dħalt id-dar, marti ndunat kemm
kelli qalbi sewda. Intebħet li għajnejja kienu
ħomor, qisni xrobt l-inbid.

IL-KOR:

U x’qaltlek martek, Sur Ġużè?

KUMMENTATUR:

Issa ħbieb tagħna, ejjew nippruvaw naraw xi
ntqal bejn Ġużè u martu hekk kif hu wasal
id-dar … Kif jaġixxu l-irgiel? Ikunu jridu juru
kemm
qed
iweġġgħu?
Jibżgħu
juru
l-emozzjoni? Tajjeb li jrazznu l-emozzjoni? U
n-nisa xi kliem ta’ sabar u faraġ jistgħu jagħtu?
Kif naħsbu li kienet iġġib ruħha l-mara ta’ Ġużè
Ellul Mercer ma’ Bobby l-kelb fidil tal-awtur?

IL-KOR:

Liema vojt u swied il-qalb ħalla warajh dak
il-kelb!

FUQ L-ISKRIN:RITRATT TAL-KELB U TA’ ĠUŻÈ ELLUL MERCER
SFUKATI F’XULXIN (CROSS FADE).
TMIEM
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