
-Il kaxxa misterjuża 

 

Is-Sibt li għadda, jiena u Glen morna passiġġata fil-ġungla.  Aħna 

għajjejna nimxu u waqafna nistrieħu taħt siġra kbira.  Rajna xi ħaġa 

tleqq.  Jien u Glen indunajna li kien hemm kaxxa.  Aħna morna nsibu 

pala.  Dħalna ġo għar biex forsi nsibu xi pala.  Fl-aħħar sibna pala tleqq.  

Morna fejn il-kaxxa u komplejna nħaffru sakemm tellajnieha.  Xħin 

ftaħna l-kaxxa sibna ħafna deheb u flus.  Morna niġru lura lejn id-dar u 

għamilna l-flus u d-deheb taħt is-sodda.  L-għada morna ġo ħanut 

tat-teknoloġija u xtrajna 

mowbajl sabiħ.  

 

 

Kurt Gauci 
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Jien farfett 

Jien farfett ċkejken u ntir qalb il-fjuri sofor u qalb is-siġar sbieħ.  Jien 

noqgħod fis-siġra tal-lewż.  Waqt li nkun intir nara ħafna nies.  Darba 

minnhom kien hemm tifel jilgħab bil-ballun.  Hu waqaf jilgħab u ġie 

jittantani naqra.  Jien mort lura ġos-siġra.  L-għada mort ġo fjura bajda u 

sabiħa. Tgħidx kemm ħadt gost indur fuqha.  Din il-fjura kienet tfuħ 

ħafna.  Din il-fjura tgħidx kemm 

għoġbitni u minn dakinhar bdejt 

immur dejjem fuqha.   
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L-istaġun favorit tiegħi 

L-istaġun favorit tiegħi huwa s-sajf.  Fis-sajf immorru nimxu xi mixja kull 

filgħaxija u naqbżu fil-baħar frisk.  Fis-sajf ġieli mmorru xi vaganza 

Franza, il-Ġermanja, Sqallija, l-Eġittu u Għawdex.  Fis-sajf ikollna ħafna 

xemx u sħana.  Is-sajf li għadda mort ġurnata Għawdex mal-familja, l-

ewwel morna nieklu u ngħumu fil-baħar.  Wara morna lura 

fl-appartament u rqadt raqda twila. 
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Kont miexi fit-triq u rajt ġeru mitluq barra.  
X’għamilt? 

 
Jien kont sejjer Lapsi u kienet ħafna sħana għax kien is-sajf.  Jien u miexi 

rajt ġeru mitluq mal-art.  Il-ġeru kien sufi, ta’ lewn kannella u abjad.  

Il-ġeru beda jipprova jqum mill-art.  Jien għoġobni għax kien ħelu u 

sabiħ.  Jien ħadtu d-dar.  Hu beda jifraħ mal-familja tiegħi.  Jien bdejt 

nagħtih l-ilma għax kellu ħafna għatx.  Semmejtu Simba  u minn dak 

inhar bqajna dejjem 

flimkien. 
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Jiena pitirross 

 

Jiena pitirross żgħir.  Għandi sidri aħmar u sabiħ.  Jiena noqgħod ġo 

siġra tal-ballut.  Minn ġos-siġra bdejt infittex l-ilma u fil-bogħod rajt 

għadira daqs tikka.  Filgħodu tani ħass ħażin u ma bqajtx ħaj.  F’daqqa 

waħda sirt tifel bl-isem ta’ Pitirross.  It-tfal tal-iskola tgħidx kemm daħku 

b’ismi.  Iżda malajr sirna ħbieb kbar.  Darba kont qiegħed nixrob u 

tajritni karozza u f’dak il-ħin erġajt sirt pitirross sabiħ. 
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