Il-Ħamis li għadda, xħin wasalt id-dar mill-iskola, sibt lil ommi qiegħda tilbes għax
kellha appuntament għand id-dentist. Oħti kienet sejra magħha peress li hi wkoll
kellha sinna qed tuġagħha.
Xi siegħa wara kienu telqu u

jien kont qed nagħmel ix-xogħol għad-dar fil-kamra

tiegħi. Meta ttawwalt mit-tieqa, rajt li t-temp kien qed jissaħħab. Ftit minuti wara,
is-sema kien mimli sħab iswed u f’kemm ili ngħidlek bdiet nieżla xita ktieli ktieli bilqliel. Beda jinstema’ t-tkarwit tar-ragħad u s-sajjetti bdew ifaqqgħu waħda f’waħda.
Ir-riħ tant beda jvenven, li kelli nagħlaq it-tieqa.
Ommi dejjem tgħidli li jekk ikun il-maltemp, naqla’ l-plakka tat-televixin. Għalhekk,
tlaqt niġri fis-salott u xgħelt id-dawl. Iżda hekk kif kont se naqla’
l-plakka, mar id-dawl u biex tkompli tagħqad ma kienx baqa’ sulfarini biex nixgħel
xemgħa! Dak il-ħin ftakart li ommi kienet iżżomm torċ fil-kexxun tal-kċina. Xħin
sibtu xgħeltu u dħalt fil-kamra tiegħi.
Niftakar li kont imwerwra. Mhix ċajta tkun waħdek f’dar kbira meta jkun mar id-dawl!
Dak il-ħin il-qattusa daħlet tiġri fil-kamra għax beżgħet mill-ħoss
tar-ragħad.

Ħassejtni aħjar meta bdejt immellisha.

Imbagħad qabadni l-ġuħ.

Għalhekk ftaħt xi boroż tal-krisps u bdejt nikolhom peress li
stajtx insaħħan l-ikel fil-microwave.
Wara sagħtejn, ommi u oħti ġew lura. Dak il-ħin
tgħidx kemm fraħt u għedtilhom biex qatt ma jerġgħu
jħalluni waħdi fil-maltemp għax nitwerwer!
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Dakinhar li rbaħt din il-vaganza, kont se ntir bil-ferħ! Irbaħt vaganza mhux tas-soltu
lejn Mars.
Kelli kollox imħallas; il-vjaġġ bil-vettura spazjali, il-lukanda u l-ikel. Miegħi ħadt lillkelb tan-nanna biex iżommli kumpanija. Għall-ewwel in-nanna beżgħet li se jiġrilu xi
ħaġa imma meta żgurajtha li ħa nieħu ħsiebu ħallietni nieħdu miegħi. Kemm ferfer
denbu u feraħ!
Tgħidx kemm ħassejtni eċitata fuq il-vettura spazjali għax qatt ma kont tlajt fuq
waħda. Domna ħafna biex wasalna. Xħin wasalna ġibt għajnejja wara widnejja! Qatt
ma bsart li fuq dik il-pjaneta se jkun hemm il-ħajja. Kont tista’ tara s-saffi kollha talblat ħamrani. Stajt nara xmajjar kbar u sbieħ madwari. Rajt ukoll annimali żgħar
b’ħames saqajn jiġru ma’ kullimkien. Fido beda jiġri warajhom biex jaqbadhom.
Wara ftit rajt ħames aljeni resqin lejja. Dawn kienu ħodor bi tliet għajnejn u ħames
saqajn. Jien bdejt inwerżaq kemm niflaħ. Fido ma kien jidher imkien għax kien għadu
jiġri wara l-annimali strambi!

B’xorti tajba huma wkoll dehru jibżgħu minni għax

bħalma jien rajt lilhom differenti minni anki huma bdew jaraw lili differenti minnhom.
Xħin ikkalmajna t-tnejn li aħna, resqu lejja u ħaduni
fil-lukanda flimkien ma’ Fido li kien ġie lura.
L-aljeni kienu jikkomunikaw magħna bis-sinjali. Fil-lukanda li kienet magħmula millinjam, l-aljeni ppreparaw l-ikel. Huma sajru l-għajnejn ta’ aljeni għedewwa tagħhom!
Jaqq! Allavolja jien u Fido konna mejtin bil-ġuħ, ma kilnihomx! Qgħadna naraw lilhom
jikluhom u aħna nixxenqu.
Wara l-ikel, jien u Fido morna nduru. Kien hemm riħa ta’ gass madwarna u kull fejn
tmiss kien jaħraq nar. Għalhekk aħna konna lebsin ilbies u żarbun addattat għal dan lambjent
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s-sħana u għalhekk ippruvajna nixorbu minn għadira żgħira imma spiċċajna biex ħraqna
ħalqna daqskemm kien jaħraq l-ilma!
Jien u Fido ndunajna li f’dan l-ambjent konna se nbatu l-ġuħ u l-għatx. Allura ħrabna
lejn il-vettura spazjali u l-pilota ħadna lura d-dar!

Minn din il-vaganza tgħallimt li mhux kulħadd l-istess fl-univers u hemm differenza
kbira bejn il-bnedmin u l-aljeni.

Kieku kelli nerġa’ nirbaħ vaganza hemmhekk ma

mmurx għalkemm dak kollu li ktibt kien biss ħolma!
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Mela darba waħda, fi gżira żgħira fiċ-ċentru tad-dinja, kien jgħix ġgant kattiv li kien
jismu Mustafà. Mustafà kien twil sular u oħxon katuba. Kellu xagħru qasir u mqanfed,
u tliet għajnejn li bihom kien jara ħafna. Snienu kienu kbar u ppuntati. F’kelma waħda
ikollna ngħidu li kien ikrah ħafna.
Mustafà kien żaqqieq wisq. Ġol-friġġ kellu minn kollox; ġobon, frott,
kejkijiet bil-krema, ħut u laħam.

Iżda l-laħam li kien iħobb jiekol

Mustafà, kien il-laħam tal-bniedem! Kien jaqbad ħafna bnedmin li jkunu
għaddejjin minn hemm u jsajjarhom.
Ġurnata waħda, wara li spiċċajt mix-xogħol għad-dar, iddeċidejt li mmur inżur linnanna. Issa biex tmur għand in-nanna, kellek tgħaddi minn passaġġ dejjaq fejn jgħidu
li kien joqgħod il-ġgant Mustafà. Jien għaddejt minn hemm ħafna drabi imma qatt ma
rajtu b’xorti tajba!
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għall-għajnuna. Tlaqt għal għonq it-triq u waqt li kont miexja, niltaqa’ ma’ Amanda,
ħabiba kbira tiegħi, u waqaft inkellimha. Waqt li kont qed inkellimha, inxomm riħa
tinten pesti. Ħarist ‘il fuq u rajt ġgant ikrah u enormi. Ħadd ma jista’ jfisser il-biża’
li ħassejt dak il-ħin! Lanqas laħaq tani ċans nagħmel pass biex naħrab, li ma qabadx lili
u lil Amanda, u ħadna lejn id-dwejra tiegħu. Kienet dwejra żgħira li iktar kont taħseb
li kienet ta’ xi nana milli ta’ ġgant!
Beda jkanta bil-leħen oħxon tiegħu u d-dwejra kibret f’kastell kbir u mudlam.
Daħħalna ġewwa u ħadna ġo kamra żgħira li kienet tidher li hi xi kċina.
‘l ħabibti, poġġiena ġo vażett biex ma naħarbux.

Lili u

Imbagħad beda jsajjar iz-zalza.

Meta lestieha, kien se jwaddabna ġol-borma, iżda jien u Amanda, bdejna nwerżqu.
Naħseb li l-ġgant wara kollox għandu xi ftit sens ta’ imħabba għax ġietu ħniena minna
u flok tefagħna ġol-borma, tefagħna ‘l barra mit-tieqa!

Jien spiċċajt

ksirt idi u

Amanda kisret sieqha. Dak il-ħin aħna t-tnejn bdejna ngħajtu għall-għajnuna forsi xi
ħadd jismagħna. Imnalla n-nanna toqgħod fil-qrib għax semgħetna u ġiet għalina!
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