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Darba waħda kien hemm mara li kienet furnara. Kienet taħmi l-ħobż, torti, qagħaq u
kull xorta ta’ ħlewwiet. Kienet taħdem u titħabat lejl u nhar.
Imma t-tifel tagħha tgħidx kemm kien għażżien. Kien fih ġuvni daqsiex imma qatt
ma kien jgħinha. Fix-xitwa kien jintelaq għas-sħana ħdejn il-forn u fis-sajf joħroġ
bilqiegħda fuq l-għatba għall-frisk. Dejjem jiċċassa u jitgħażżen.
Minħabba f’hekk in-nies kienu qalgħuhielu BUGĦAŻŻU.
“Qum minn hemm u agħmel xi ħaġa, Bugħażżu,” kienu jgħidulu n-nies huma u
deħlin u ħerġin il-forn. Imma Bugħażżu ma kienx jagħti kashom. Jibqa’ hemm
jiċċassa fil-vojt.
Iżda darba waħda, f’nofs Awwissu, tant għamlet sħana, li anki Bugħażżu tħajjar imur
iduq l-arja tal-baħar. Sema’ lil xi ħadd isemmi s-sajd u f’daqqa waħda qal lil ommu:
“Ma, tħajjart immur nistad!”
Ommu baqgħet skantata u tgħidx kemm ferħet. Minnufih tatu l-flus biex jixtri
qasba tas-sajd u dak kollu li jkollu bżonn, u Bugħażżu telaq lejn il-baħar. Mid-dehra,
Bugħażżu kien xortih tajba ħafna. Lanqas laħaq xeħet ix-xlief fil-baħar, li ma qabadx
ħuta l-ġmiel tagħha. U wara ftit tella’ oħra ... u oħra u oħra. U kull waħda li jaqbad,
tkun ikbar u isbaħ minn ta’ qabilha. Fl-aħħar nett Bugħażżu qabad ħuta li tant kienet
kbira li ħass il-qasba se tinqasam. Mhux biss kienet kbira, imma kienet ħuta talgħaġeb. Kellha l-kuluri kollha tal-qawsalla, u meta beda jdawwarha f’idejh, il-kuluri
kienu jinbidlu u jsiru minn lewn id-deheb.
Bugħażżu xeħet il-ħut kollu ġol-qoffa u telaq ferħan lejn d-dar.
Ommu bilkemm riedet temmen.
“Alla jbierek xi ġmiel ta’ ħut qbadt!” bdiet tgħidlu ommu.
“Ma ... taf x’se nagħmel,” qalilha Bugħażżu, “Dik il-ħuta l-kbira nett se mmur
nagħtiha lis-sultan!”
“Iva, sewwa tagħmel,” qaltlu ommu.
Bugħażżu mar ifittex jinħasel. Qaxxar il-leħja u libes libsa ġdida. Meta mar
quddiem ommu bilkemm għarfitu daqskemm kien jidher nadif u gustuż. U bil-ħuta lkbira ġol-basket, Bugħażżu telaq għal għand is-sultan.
Malli s-suldati ġew jaraw x’kellu bżonn u wriehom dik il-ħuta, dawn bagħtu
malajr għall-kok tal-palazz. Dan qatt ma kien ra ħuta sabiħa daqs dik, u telaq jiġri
juriha lis-sultan.
Is-sultan ukoll baqa’ skantat bil-ġmiel ta’ dik il-ħuta u qalilhom biex imorru
jsejħu lil dak il-ġuvni li kien qabadha. U hekk Bugħażżu sab ruħu quddiem is-sultan.
“Min inti? X’jismek? Fejn toqgħod?” staqsieh is-sultan.
U Bugħażżu qallu li ommu kienet furnara u li hu qatt ma kien mar jistad qabel.
Sadattant, il-kok ħa l-ħuta fil-kċina u beda jippreparaha biex isajjarha. Imma
b’għaġeb kbir tiegħu, malli l-kok fetħilha żaqqha, jitfaċċa ċurkett daqsiex.

“Dan iċ-ċurkett tal-prinċipessa!” beda jgħid il-kok, “Tilfitu xi xahrejn ilu u
tgħidx kemm kienet bkiet ... daqskemm kien għal qalbha.
U l-kok reġa’ telaq iħaffef biex jgħid b’kollox lis-sultan. Kulħadd baqa’
skantat bis-sejba ta’ dak iċ-ċurkett. U meta s-sultan bagħat għall-prinċipessa, din
tgħidx kemm bdiet taqbeż bil-ferħ. Imma mhux hekk biss. Malli rat quddiemha lil
dak il-ġuvni gustuż, li kien sabilha ċ-ċurkett għażiż tagħha, il-prinċipessa minnufih
ħadet grazzja miegħu. U ġara dak li dejjem jiġri fl-istejjer. Bugħażżu u l-prinċipessa
tgħarrsu u ftit xhur wara żżewġu. U minn dakinhar ’il quddiem, Bugħażżu ma baqax
aktar Bugħażżu.
Dakinhar tat-tieġ ommu qaltlu:
“Qed tara ibni, min iwarrab l-għażż u jmidd għonqu għax-xogħol, dejjem isib
premju sabiħ jistennieh!”

