Il-Kamra tas-Sodda
“Ejja Naomi ħa mmorru,” smajt lill-mamà tgħid.
“Uff...” bdejt neqred jien. Xtaqt immur nara film, imma kont wisq komda fis-sodda
tiegħi.
Kont mistrieħa wara l-istudju. Il-kamra tiegħi hija kbira u l-ħitan miżbugħin bil-kuluri
favoriti tiegħi kannella u roża ċar. Jiena naħseb li s-sodda tiegħi hi l-aktar waħda
komda fid-dinja. Il-kamra naqsamha ma’ oħti l-kbira. Tgħidx kemm tħalli kotba jiġru
fuq it-tapit blu li għandna f’nofs il-kamra meta tkun qed tistudja. Jien għandi
skrivanija kbira fejn nagħmel ix-xogħol li tagħtini l-għalliema tiegħi. U tgħidx kemm
hu għal qalbi t-televixin li għandi fil-kamra! Meta ma nkunx nista’ norqod nixgħel
it-televixin u nara noqgħod nara film fuq is-sodda.
Meta nkun marida noqgħod fil-kamra, fuq is-sodda. Mal-ħitan għandi ħafna stampi li
għamilt jien, kif ukoll stampi ta’ kantanti famużi. Mal-ħajt ta’ wara s-sodda għandi
żewġ xkafef mimlija ġugarelli u kotba. Jien u oħti għandna żewġ gwardarobbi kbar
mimlija daqs bajda bil-ħwejjeġ. Il-qattusa tagħna, Tabby ukoll togħġobha s-sodda
tiegħi għaliex dejjem issibha mixħutha fuqha.
Kamarti veru togħġobni u għalija hija l-aktar post komdu fid-dar. Xi pjaċir wasal ħin
l-irqad, il-ħin li noqgħod nitgeddes fil-kutri.

Il-kaxxa misterjuża
“Naomi, Naomi, din x’taħbat...?” beda jlaqlaq in-nannu. In-nannu hu persuna li jibża’
mix-xejn. Dejjem jgħajjatli meta jinqalagħlu xi ħaġa. Ħa mmur nara xi jrid issa.
Ħarist barra u rajt lin-nannu fil-ġnien
ħdejn kaxxa li jien qatt ma kont rajtha
qabel. Din il-kaxxa misterjuża kienet
tidher ġdida. Kellha lewn dehbi u fiddawl tax-xemx għammxitli għajnejja.
Kienet żgħira u mżejna b’ħafna djamanti
kkuluriti. Fuq wiċċ in-nannu kien hemm
espressjoni ta’ eċitament. L-atmosfera
fil-ġnien kienet mill-isbaħ. Mużika ħelwa
u bil-mod kienet ġejja qisha mis-sema.
Il-kaxxa kellha toqba għaċ-ċavetta imma ċ-ċavetta ma kinetx hemm. F’daqqa waħda
waqgħet ċavetta fuq rasi, u malli rajtha kont żgur li kienet tal-kaxxa. Ftaħtha u
ħarġet fatatina ħelwa.
Din il-fatatina kellha xagħarha qasir u nnukklat u kienet liebsa libsa vjola u tleqq.
F’idejha kellha bakketta maġika. In-nannu tant raha sabiħa li affaxxina ruħu biha.
Allaħares tkun taf in-nanna! Il-fatatina ħaditni d-dar tagħha fejn kien hemm xi
fatatini qed jagħmlu festin żgħir. Jien u n-nannu ħadna gost nitkellmu mal-fatatni.
Kellhom qalbhom tad-deheb. Xorta kont għadni mbeżżgħa imma Phoebe, il-fatatina li
kienet dehret lili u lin-nannu bdiet tikkalmani. Jien xorta kelli l-kaxxa sabiħa f’idejja.
Phoebe u l-oħrajn tawna par ġwienaħ kull wieħed u mbagħad ħaduna fuq il-Gżira
tal-fjuri. Kien hemm mitt speċi differenti ta’ fjuri differenti, ringieli sħaħ, ward li
jien u n-nannu ma konna qatt rajna qabel u ma konniex nafu x’jisimhom. Kien hemm
ukoll bandli li kien fih ħafna żrieżaq magħmulin mill-fjuri, bandla u kastell fejn
taqbeż. F’daqqa waħda l-kaxxa li kienet għadha f’idejja mtliet bid-dija. Dak kien
ifisser li jien u n-nannu kellna mmorru lura d-dar.
Sibna lin-nanna twerżaq u tfittixna ma’ kullimkien. Kemm dħakna biha! Din l-avventura
issa ngħiduha lin-nanna u dik min jaf kemm ser tgħajjat wara dak it-tiftix kollu!

Jien kelba
Wuff, wuff! Ara min hawn. Ħelow, jiena kelba tat-triq u jisimni Ruby. Jiena veru
mdejqa li ngħix fit-triq għax ħadd ma jagħti kasi. Il-pil tiegħi huwa kannella skur u
jien sufija.
It-tfal jiġru warajja u jiġbduli denbi u kemm idejquni ż-żgħażagħ kesħin jagħtuni
bis-sieq. It-triq tkun mimlija trab u duħħan tal-karozzi u faċli li jaqbadni xi mard. Din
diġà t-tielet darba li mradt u kieku ma kienx għal wieħed tifel jismu Robert li kull
darba joħodni għand il-veterinarju, probabbli, kont immut. Xi nisa jitħassruni
m’għandix x’niekol u jagħtuni milli jkun
baqgħalhom.
Imma isimgħu ftit, jien mhux dejjem
kont kelba tat-triq. Darba kont ngħix
ma’ waħda mara li kienet tgħożżni qisni
l-mimmi ta’ għajnejha, imma darba
qattajtilha xortz u papoċċ u keċċietni ’l
barra. Setgħet ħafritli, mhux kulħadd
jagħmel xi żball.
Tgħidx kemm sewwidt qalbi. Issa ħa
ngħidilkom avventura sabiħa li għaddejt minnha. Darba kont miexja fit-triq meta rajt
kelb vera ħelu li kien jiġġerra barra bħali. Iggustajtu u hu ggustani wkoll. Imbagħad
beda jilgħaqni u morna għand tal-laħam. Jien lil Peppi tal-laħam kont nafu sew u malli
rana tana biċċa laħam li kilnieha flimkien. Kont sibt xorti tajba. L-għada ndunajt li
tal-laħam kien miet u allura spiċċajt bil-ġuħ.
Din il-ħajja vera mhix qiegħda togħġobni u nixtieq li xi ħadd jerġa’ jaddottani u nerġa’
nkun kelba tad-dar.
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