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Biċċa ċarruta jew drapp 
biex biha taħsel, tnaddaf 
jew tixxotta. Tingħad ukoll 
għal min ikun seftur ta’ 
ħaddieħor jew inkella 
mitluq. 
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1. Tromba tal-arja jew urugan li 
tifforma kolonna li tkaxkar kollox 
magħha. 
2. Ħofra jew għerien fondi u li 
jkollhom ħafna tul. 
3. Abbiss jew ħofra kbira jew 
qtugħ fil-blat meta tkun fuq xi 
irdum. 

DAGĦBIEN 

Il-kanal tal-gerżuma. Meta 
ngħidu ‘fetaħ il-ħanġra’ 
nkunu qed ngħidu li beda 
jgħajjat kemm jiflaħ. 
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KALANDRA  
Għasfur imbaċċaċ mill-familja tal-
alwett u l-bliebel. Iħobb il-kampanja 
miftuħa bla siġar. 
Għandu munqar 
kbir u jsaffar 
ħafna. Infatti min 
jgħid ħafna 
ngħidu li jgħid 
daqs kalandra. 

Art kollha blat u bi ftit ħamrija. 

Post fejn la hu raba’ maħdum 

jew għalqa u lanqas ikun 

hemm triq imwittija. Ħafna 

drabi dan jispiċċa bil-ħaxix 

ħażin u t-tgħaffiġ tas-saqajn. 

MOXA  

INŻUL IX-XEMX INŻUL IX-XEMX 
ta’ Rita Saliba 

“Dan Thomas kulma għandu differenti minna hu li huwa marid. Mill-bqija bħalna 

ikollu joqgħod għar-regoli ta’ ħaddieħor. Jekk toqgħod tqis, aħna mhux ukoll irridu 

noqogħdu għal li jgħid ħaddieħor? Nieklu milli jsajjar ħaddieħor bl-iskuża li hu tajjeb 

għal saħħitna? Irridu nidħlu lura fil-ħin li jagħtina ħaddieħor? Għax dak huwa l-ħin 

konvenjenti għal ħaddieħor. Regoli mfasslin mill-kbar biex iserrħu rashom. Jibżgħu li 

jgħidu bihom li ma kinux kapaċi jrabbu.” 

Dan kien kliem Samantha f’diskussjoni ma’ ħabibtha Kelly dwar Thomas. Thomas 

kien żagħżugħ marid li l-ġenituri tiegħu ma kinux iħalluh joħroġ barra u jitħallat ma’ 

ħaddieħor “għall-ġid tiegħu.” Meta Josef iltaqa’ ma’ dan Thomas, għall-ewwel ma 

kienx jaf kif se jġib ruħu miegħu. Thomas kien jidher protett wisq minħabba l-marda 

li kellu u li kienet iżżid tifnieh ma’ kull jum li jgħaddi. Din il-protezzjoni għal xi 

żgħażagħ ħbieb tiegħu ma kienet xejn ħlief skuża jew egoiżmu tal-kbar biex iserrħu 

moħħhom. Josef xtaq jgħin lil Thomas tant li rnexxielu joħorġu barra mid-dar 

mingħajr il-kunsens tal-ġenituri tiegħu. 

Dan il-ktieb huwa r-rebbieħ tal-ewwel premju tal-konkors letterarju għal Rumanzi 

taż-Żgħażagħ. 


