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X’se jiġri ...
Alice tkun qed tiddejjaq bilqiegħda fuq il-ħaxix.  

L-iċken ħsieb x’se jiġrilha! Tara fenek għaddej jiġri minn 
ħdejha li jħares lejn l-arloġġ u jitkellem ... Possibbli?

Fl-Art tal-Għeġubijiet kollox possibbli!

1Fil-Ħofra tal-Fenek



Ma’ min se tiltaqa’

Anna,  
oħt Alice

Il-Fenek l-Abjad

Alice



Alice ddejqet ħdejn oħtha, bilqiegħda 
fuq il-ħaxix b’idejha fuq żaqqha. 
F’daqqa waħda, fenek abjad b’għajnejh 

roża għadda jiġri minn ħdejha. Il-Fenek ħareġ 
arloġġ mill-but tas-sidrija u stagħġeb, “Miskin 
jien! Kemm qiegħed tard!” Alice qabditha 
l-kurżità, qamet u ġriet wara l-Fenek.



Il-Fenek daħal fil-ħofra tiegħu u Alice daħlet 
dritt warajh. Fil-bidu dehret qisha ħofra 
bħall-oħrajn, imma mbagħad, Alice bdiet nieżla 
u nieżla fi speċi ta’ bir fond ħafna ħafna. Hi u 
nieżla setgħet tara l-ħajt ta’ dan il-bir, mimli 
gradenzi u xkafef. Alice ħasbet, “Forsi qed 
noqrob lejn iċ-ċentru tad-dinja!”



“Jew inkella qed naqsam id-dinja, minn naħa 
għall-oħra!” baqgħet taħseb Alice. Nieżla, nieżla, 
baqgħet nieżla iktar fil-fond. Alice ħasbet  
fil-qattusa tagħha Dinah u kemm kieku xtaqet li 
kienet magħha. Imbagħad ħasbet li forsi hemm 
ġew ma jkunx hemm ġrieden imma friefet  
il-lejl biss. “Tgħid il-qtates jieklu friefet il-lejl?” 
staqsiet Alice. Imbagħad qabadha ngħas kbir u 
marret għajnha biha.



Sa fl-aħħar Alice spiċċat fuq 
ruxxmata zkuk u weraq niexef. 
Ma weġġgħetx u mill-ewwel 
qamet fuq saqajha. Rat ’il-Fenek 
l-Abjad li kien qed jiġri lejn 
passaġġ ċkejken. “X’waħda din, 
kemm jien tard!” qal.  
Alice ġriet għal warajh u  
sabet ruħha f ’intrata twila 
u baxxa b’ħafna bibien 
imsakkrin.



Alice rat tavolina tal-ħġieġ u fuqha kien hemm 
ċavetta ċkejkna tad-deheb. Kien hemm bieb 
żgħir moħbi, għoli 40 ċentimetru, u Alice 
fetħitu biċ-ċavetta tad-deheb. Imbagħad niżlet 
għarkopptejha u ttawlet ’il ġewwa: u rat l-isbaħ 
ġnien li qatt kienet rat f ’ħajjitha. Imma dak  
il-bieb kien żgħir wisq għaliha. Alice għalqitu u 
ħasbet, “Nixtieq insir daqs nitfa!”



Alice marret lura ħdejn it-tavolina u sabet 
flixkun ċkejken li fuqu kellu miktub “Ixrobni!” 
“Dan żgur mhux velenu la fuqu għandu miktub 
Ixrobni!” ħasbet, u xorbot dak kollu li kien hemm 
fil-flixkun. Kellu togħma tajba immens. Alice 
ċkienet ħafna. Kienet twila 25 ċentimetru biss.



Alice marret lura ħdejn il-bieb iż-żgħir, imma 
ntebħet li kienet ħalliet iċ-ċavetta tad-deheb 
fuq il-mejda. Issa hi kienet ċkienet wisq u 
ma setgħetx tlaħħaq mal-mejda. Bdiet tibki, 
imma mbagħad għamlet il-kuraġġ u qalet 
lilha nnifisha biex ma tibkix iktar. Alice kienet 
spiss tagħti pariri tajbin lilha nnifisha, imma 
rarissimu kienet timxi magħhom. Alice sabet 
kaxxa li fiha kien hemm pasta. Qabditha u 
kilitha.



Il-kliem tqil 
Għeġubijiet - affarijiet ta’ barra minn hawn
Sidrija - bħal ġlekk mingħajr kmiem, bil-buttuni fuq 

quddiem u tilbisha fuq il-qmis
Stagħġeb - baqa’ b’ħalqu miftuħ
Gradenzi - tip ta’ għamara bil-kxaxen taħt xulxin li tista’ 

tpoġġi fihom il-platti, it-tazzi u l-pożati
Friefet il-lejl - annimali bil-ġwienaħ li jqumu billejl u 

jorqdu rashom ’l isfel
Ruxxmata - ħafna, qabda
Intrata - il-kuritur li ssib malli tidħol f ’dar
Tavolina - mejda ċkejkna
Velenu - sustanza ħażina li tista’ tmarrad jew toqtol lil  

xi ħadd
Rarissimu - rari ħafna, kważi qatt 

…

Kif ngħiduha
B’idejha fuq żaqqha - ma tagħmel xejn
Marret għajnha biha - raqdet


