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In-nanna Ġolina qamet tippassiġġa filwaqt li bdiet tgedwet
talba lil San Danjel fl-għar tal-iljuni.

Toni reġa sema’ l-biki 
tat-tfajla. Kien biki ta’ 
rabja u qilla.



Kull darba li 
tinstema’ l-bikja

tat-tfajla, ftit 
wara jinstama’ t-

tgedwid tan-
nanna.



In-nanna spjegatlu li d-dar kienet qed tibki. Wissitu biex ma jitħassarx
lid-dar u biex ma jħallix lid-dar tqarraq bih.

Toni ma setax jorqod u beda jħoss sħanat kbar. Kif xegħel il-lampa tal-
komodina u qam bilqiegħda fis-sodda, tbexxaq il-bieb tal-kamra u 

daħlet in-nanna.



In-nanna qalet li l-iljuni ma kinux jisimgħu lid-dar u b’hekk kienu 
jorqdu fil-fond. Id-dar kienet tħobbhom lill-iljuni. 

Għalkemm in-nanna kienet temmen li d-dar kienet tħobbha, kienet
tħoss li kellha tipproteġi lil Toni mid-dar. Minħabba f’hekk ma kenitx
torqod bil-lejl biex toqogħdilha għassa.



L-għada, wara l-iskola, Toni reġa’ daħal fil-kamra taz-zija Antida. 

Miegħu ħa kaxxa kbira tal-injam biex isservi ta’ mejda, flixkun b’biċċa
xemgħa mdeffsa fih, kaxxa sulfarini, vażett b’erba’ fjuriet, iż-żiemel li
kien tah in-nannu Tittu u ftit komiks. Ried li l-kamra sigrieta tkun
tiegħu.



Kif daħal wara l-fuklar, mar jara x’kienu il-bċejjeċ tal-injam forma 
ta’ madum li kien ra man-naħa ta’ wara tal-fuklar. L-aħħar darba 
meta rahom kien qabdu wisq ngħas biex jara x’kienu.

Dawn il-madum kienu mwaħħlin b’musmar minn-naħa ta’ fuq u 
b’hekk kif imbotta waħda minnhom, l-injama daret u taħtha ra 

toqba żgħira.



Ittawwal minn din it-toqba u ra l-bieb tal-kamra taz-zija Antida. Mit-
toqob irqaq ta’ wara iż-żewġ madumiet l-oħra ra l-gradenza u l-

lavaman.  

Minn dawn it-toqob seta’ jara parti kbira mill-kamra tas-sodda.  



Toni xegħel ix-xemgħa u irranġa l-fjuri fil-vażett. Imbagħad reġa’ 
ħass ngħas qawwi ġej fuqu. Ħassu protett f’dik il-kamra. 

Toni mtedd fuq is-saqqu tat-tiben immermer avolja kellu riħa ta’ 
moffa.



F’daqqa waħda ħass widnejh iżanżnu qisu kien 
għaddej kurrent elettriku minn moħħu. Ħassu 
bla saħħa u ma kellux iżjed kontroll fuqu nnifsu. 



Minn taħtu ħass riħ iffriżat li 
mbuttah mas-saqaf u ħallih 
wieqaf ġo nofs il-kamra. Meta 
ħares ‘l isfel ra lilu nnifsu 
rieqed fuq is-saqqu tat-tiben. 



Ħaseb li qed jiġġennen. Imma flok biża’, ħass kurżita’ kbira u ried jara 
x’kien qed jiġri. Biex jara jekk kienx qed joħlom, prova jċaqlaq il-
figura tiegħu li kien hemm rieqda fuq is-saqqu tat-tiben. 



Idu baqgħet dieħla 
fi spalltu qisha din 
kienet tad-duħħan.

Ħaseb li kien miet u 
li l-figura ta’ fuq is-

saqqu tat-tiben kien 
ġismu mejjet, 

filwaqt li hu kien r-
ruħ li ħarġet minn 

ġismu. 



Qabdu paniku kbir għax beża’ mill-mewt. 

Qabeż fuq is-saqqu u nxteħet fuq il-figura rieqda. 



Bid-daqqa ħass skoss fl-istonku u stenbaħ. Serraħ rasu li kien għadu 
ħaj!

Tefa’ x-xemgħa u telaq jiġri ‘l barra. Ħareġ mill-kamra taz-zija Antida 
b’uġigħ ta’ ras. 



L-għada l-iskola reġa’ qagħad
jaħseb fuq dak kollu li kien
ġara l-ġurnata ta’ qabel.

Kien ċert li dak li ġara ma kinitx biss ħolma. La ma kienet
ġratlu l-ebda ħsara, iddeċieda li ried jerġa’ jidħol fil-
kmajra.



Il-kamra sigrieta ta’ wara l-fuklar kienet saret importanti 
ħafna għal Toni u ma setax joqgħod mingħajr ma jżurha.  



Toni ma kienx qed jinduna li dik il-kamra kellha ħakma
fuqu u li ma kellux iżjed rieda jieħu deċiżjonijiet dwarha.



Wara li Toni daħal għat-tieni darba fil-fuklar misterjuż, ma
ħabbilx moħħu li jagħmilha darba oħra .



Il-fjuri li kien ħalla d-darba l-oħra kienu għadhom friski.

Iżda malli daħal fil-fuklar, l-ewwel ħaġa li ħass kien dak in-
ngħas qawwi bħal tad-darba ta’ qabel.



Malli ra s-saqqu iktar qabdu ngħas. Beda jipprova ma
jorqodx imma l-pjan ma rnexxiex. F’tebqa t’għajn sab lilu
nnifsu jħares lejh rieqed fuq is-saqqu.



Imma din id-darba kienet differenti. Kien iktar
kalm u kien jaf x’ser jiġri.

Mar u pprova jmiss lilu nnifsu imma bħad-
darba ta’ qabel, idejh baqgħet għaddejja.



Mar jipprova jmiss ukoll l-vażun, ix-xemgħa u ż-żiemel tal-
injam.



F’daqqa waħda għaddielu pjan brillanti minn moħħu, li
jipprova joħroġ mill-fuklar.

Mar ħdejn il-bieb u pprova jiftħu mill-lukkett. Iżda idu
baqgħet għaddejja minn ġol-lukkett.



Malli ġara dan, ta skoss b’ġismu u ħareġ barra mill-fuklar.  Bla 
ma jaf kif, spiċċa fil-kamra taz-zija Antida.

Toni induna ukoll li seta jtir. 



Bil-ferħ li kellu minħabba li seta’ jtir, beda għaddej minn ġol-
għamara, mill-bibien u anki mill-ħitan.



Iddeċieda li jinżel ħdejn ommu fil-kċina.  Ta skoss u għadda minn ġol-
ħajt u niżel fejn ommu. Hemm sab lil ommu tqaxxar il-basal u b’ferħ  
kbir qalilha:

MA...MA...NAF 
INTIR !!

Iżda ommu ma tatx kas, u b’wiċċ imħawwad Toni tela’ f’kamartu.



Malli daħal fil-kamra tiegħu, ried ikompli l-
avventura.  Allura ta skoss u għadda minn ġol-ħajt 

għal ġol-kamra t’ommu.



Eżatt meta daħal, waqa’ mal-art bil-qatgħa... Laqgħu anzjan li
staqsieh x’ġabu ħdejh.





Ir-raġel kien xiħ u mqadded, mgħawweġ minn dahru, u b’xuxtu
bajda. L-anzjan li kien jismu Paċifku, beda jistaqsi lil Toni għala kien
skantat, iżda Paċifku kien jaf għala.



Toni kien skantat għax kien qed jara lil Paċifku għall-ewwel darba.  
Iżda l-anzjan kien ilu jafu lil Toni, kif ukoll lil ommu, lin-nanna u liz-
zijiet.



Toni beda jtemtem biex jipprova jkellmu iżda Paċifku qatagħlu
kliemu u qallu:

Ladarba qed tarani

jfisser li int mejjet!



Imma Toni kien determinat li lil Paċfku jispjegalu l-proċess ta’ meta 
wieħed jinqasam  f’żewġ persuni.

Toni qallu biex imur miegħu wara l-fuklar. Imma malli Toni qabadlu
idejh, Paċifku inġibed lura. Donnu beda jibża’ miz-zija Antida!



Qatgħalhom kliemhom it-tnejn il-ħoss tal-bieb jinfetaħ.  Kienet
omm Toni. Daħlet fil-kamra u ma tatx kas la ta’ Toni u lanqas ta’
Paċifku.

Ħadet l-kikkra l-vojta, fetħet l-purtella tat-tieqa u telqet ‘l barra.



Paċifku qal lil Toni li hu kien miet b’daqqa ta’ purtella. Qallu ukoll li 
l-kmamar l-oħra kienu okkupati. Toni ma setax jifhem x’ried ifisser
biha.

Paċifku induna li Toni vera kien għadu ħaj għaliex kieku kien jaf
kollox. Allura qallu li hu kien jismu Paċifku u li fil-passat kien is-
seftur tas-sur Markiż.



Paċifku qallu li kien jgħix f’din id-dar. Imma d-dar ma kinitx tħobbhom
lilu u lis-sur Markiż. Id-dar kienet tħobb lill-oħrajn. Qallu ukoll li s-sur 

Markiż kien miet.



Poġġa ħdejn Toni u miss spallejh. Toni qabeż għax ma 
kienx jaf li setgħu jmissu lil xulxin.

Paċifku qallu li għan-nies huma 
kienu spirti u għalihom in-nies 
kienu spirti u li l-ispirti setgħu 

jmissu lil xulxin. 



Toni kien ser jitlaq imma Paċifku kompla jgħidlu li fis-
salott jgħix il-kavallier Fra Claude Roussel u biex liz-
zijiet ma jafdahomx.



Kompli jgħid li huma id f’id magħha. Toni saqsieh ma’
min imma Paċifku siket u spjegalu li ma jistax jgħid li 

jrid għax kien u għadu seftur.



Qallu wkoll biex jiftaħ għajnejh miz-zija Antida u miz-
zija Ġemma u biex oħtu Grace tiftaħ għajnejha wkoll
qabel ma jkun tard wisq.



Toni ħares lejn l-iżveljarin, induna li daqqu l-erbgħa u telaq jiġri lejn
il-kamra sigrieta qabel ma tasal iz-zija Antida.



Daħal lura f’ġismu u stenbaħ. Telaq jiġri jidħol fil-kamra tas-
sodda tiegħu.



Dak il-lejl telagħlu deni ta’ żiemel.


