
 

 

Mark huwa tifel twil u rqiq.  Huwa għandu għaxar snin.  Qatt ma tisimgħu jgerger u 

dejjem ferħan.  Mark tifel edukat u ħwejġu dejjem puliti qishom jinħaslu kull meta 

jintlibsu. Bix-xieraq intgħażel wkoll biex jieħu ħsieb l-indafa tal-iskola daqskemm hu 

tifel nadif.  Mark, barra li huwa tifel bieżel, huwa wkoll tifel avventuruż.  Arah ilebbet 

bħal żiffa riħ fil-kampanja jiskopri l-għerien u l-widien.  Fil-ħin liberu tiegħu jintefa’ 

jaqra jew jilgħab xi sport.  

 

Luke Muscat (Ir-Raba’ Sena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jiena Friġġ 
Bonġu, jien Viemens il-Friġġ.  Jiena ninsab ġo kamra mudlama u għalhekk ma nistax 

ngħid x’inhi imma nistħajjilha xi kamra li fiha żżomm affarijiet li m’għandekx 

bżonnhom aktar bħal kamra tal-imbarazz. 

Jien m’għadnix nidher tajba biex nagħmel xogħli.  

Jien maħmuġa u mitluqa u ftit għandi ħbieb mhux 

bħal qabel meta kont f’dar sabiħa u nadifa.  Il-

ħbieb tiegħi huma l-ħlejjaq tal-kamra. Ċikku l-

ġurdien li għalih l-ikel biss jeżisti fid-dinja.  Il-

familja tiegħu hi magħmula minn mara u għoxrin 

tifel u tifla.  Hemm ukoll Delula, il-wirdiena imma 

kieku taf kemm hi fitta.  Ħafna drabi tgħaddi 

b’ġirja minn fuqi tiżloq donnha tistħajjilni  xi 

żurżieqa. 

Madwari, ġo dan l-ambjent qisni nħoss ħafna nies imissuni bħalma qabel Karl u Martina 

kienu jiftħuni biex inaqqru ftit mill-kejk tal-lumi li ommhom kienet tagħmel kull 

ġimgħa. 

Karl u Martina kienu żewġ membri tal-familja Camilleri.  Huma kienu jħobbu jiftħu u 

jagħlqu l-bieba tiegħi sikwit.  Kull darba li kienu jiftħuni, kont nara l-veduta minn ġot-

tieqa tal-kċina imma meta kienu jagħlquni, kont nitgeddes, nintefa u norqod. 

Xi kultant wara raqda siekta f’kemm trodd salib, Max kien jaqbeż għal fuqi bħal leħħa 

ta’ berqa biex jilħaq xi biċċa laħam meta s-sidien tiegħu kienu jiftħuni għal xi ħaġa.  

Ta’ xejn kienu joqogħdu b’seba’ għajnejn għalih għax hu ħafif daqs rixa!  Kif naħseb 

indunajtu Max kien il-kelb tal-familja Camilleri.  Kien kelb iswed u abjad u kien ilu 

joqgħod mal-familja. Meta jien sirt il-friġġ tal-familja, dam ħafna biex drani u tgħidx 

kemm kien jagħtini bis-sieq! 

Issa hawn nimmissja l-kumpanija ta’ Max.  Ninsab imdejqa qalb qabda oġġetti antiki u 

bla bżonn.  Kemm nixtieq li xi darba xi ħadd jerġa’ jirranġani u jdaħħalni f’daru bħala 

friġġ!  Imma dejjem nibqa’ ngħid aħjar uff inkella aħħ! 

 Luke Muscat (Ir-Raba’ Sena) 



Il-ġurnata tal-Għid 
Darba waħda, bħas-soltu, qomt filgħodu, ħarist madwari u ntbaħt li d-data fuq il-

kalendarju kienet id-data tal-Għid il-Kbir.  Neħħejt il-friex minn fuqi u f’ħakka t’għajn 

bħal leħħa ta’ berqa tirt qisni żiffa tar-riħ għas-sular t’isfel.  

Il-bajda tal-Għid ftaħtha f’kemm trodd salib u  ħadt gidma minn biċċa ċikkulata tant 

bnina minnha. Rajt lill-kelb iħares lejja b’ħarsa ta’ ħniena u tajtu biċċa wkoll.  Tbellaht 

narah jilgħaq xofftejh għax qatt ma bsart li kien iħobb iċ-ċikkulata!  

Fid-disgħa u nofs kont fuq il-bank tal-knisja biex nisma’ l-quddiesa.  Il-knisja kienet 

mimlija daqs bajda għaċ-ċeremonja tal-akbar festa tal-knisja.  ‘Kristu Rxoxt’ u ‘Kristu 

rebaħ fuq il-mewt’, kienu jgħidu ż-żewġ titli fuq l-artal.   

Il-knisja kienet kollha mżejna bi fjuri sofor lewn ix-xemx u oħrajn bojod karti. 

Wara l-quddiesa kien imiss li tiltaqa’ l-familja.  Flimkien morna sal-ikbar u  

l-isbaħ lukanda ta’ Malta u kilna l-ikla tal-Għid flimkien.  Il-ħaruf tgħidx kemm 

għoġobni għax tgħidx kemm kien imsajjar tajjeb. Niżilli għasel! 

 

Il-biċċa l-kbira tal-ġurnata qattajtha mal-ġenituri u ħija.  Qgħadna nilagħbu, 

niddevertu u nieħdu gost flimkien.  Fl-aħħar wasal ħin l-irqad.  Ħadd ma ried imur 

jorqod allavolja konna kollha għajjenin mejta wara ġurnata sabiħa u mimlija eċitament 

imma fl-aħħar ħadna n-ngħas u rqadna!  

 

Luke Muscat (Ir-Raba’ Sena) 

 

 

 

 

 

 

 


