
Ħbieb, illum ma nafx x’tani, il-ħin kollu niftakar fuq meta kont żgħir u fuq it-triq tagħna. 

Triq Fra Diegu jew kif kienet magħrufa aktar bħala t-triq tar-Rex, dan għas-sempliċi 

raġuni li f’nofsha kien hemm iċ-Ċinema Rex, teatru żgħir imma popolari ferm ġewwa l-

Ħamrun.  

Niftakar li aħna meta konna tfal qatt ma ħallasna l-biljett tad-dħul. Konna nidħlu 

b’xejn. Jien mort kemm-il darba l-għassa tal-Pulizija li hemm il-pjazza bil-Bubina tal-

film tal-ġurnata. Il-pulizija kien jiftaħ reġistru u kien iniżżel id-data u l-isem u ċ-

ċertifikat tal-film tal-ġurnata. U jien daqqa kont naqta l-biljetti u daqqa noqgħod bit-

torċ biex nuri lil min jiġi tard fejn għandu jpoġġi. Jekk kont nimmarka xi tfajla ħelwa 

kont indum naqra aktar bit-torċ fuqha u mhux darba jew tnejn laqqat xi żewġ titli. Is-

sibt filgħodu konna nilagħbu noli fl-istess Ċinema, min jistaħba wara xi seat u min fit-

toilet. Min jistaħba wara l-liżar u min fil-kamra fejn kien hemm il-magni. Ir-Rex 

waqqgħuh f’sagħtejn u llum hemm blokka Flats. U parti minn ħajti waqgħet miegħu. 

Fis-sajf filgħaxija mbagħad kulħadd joħroġ għall frisk bis-siġġu wara l-bieb. Konna 

ngħidu rużarju ma jispiċċa qatt u wara ruxmata talb lill-Qaddisin kollha u talba oħra 

għal dawk kollha li konna nafu u li kienu ħallewlna. Aħna ż-żgħar kien aktar moħħna 

biex immorru nixtru ġelat mingħand il-Black and White bar. Kien il-mument tal-

mistrieħ tal-ġenituri tagħna wara ġurnata xogħol. In-nisa kienu jdumu tul ta’ ħin fuq il-

bejt jagħmlu n-naxra u jitkellmu fuq x’sajjru u ħalli għalihom iqassmu xi plattina ross il-

forn lil xulxin biex iduquha.  

Fi’żmien l-Ġħid ommi kienet tħobb tagħmel il-figolli, l-aqwa figolli li qatt doqt. Kont 

ninħeleb ġej u sejjer bit-tilari għand Pawlu tal-Forn biex jaħmihomlha. Kif ikunu lesti, 

kienet tqabbadni nqassam lill-ġirien. Kull waħda li kont inqasam kienet toħroġ qalbi 

magħha. 

              

                                                                                   Ikompli fl-aħħar paġna 

Ħadd ma huwa ċert kemm ġew salvati ħajjiet għax iċ-ċifri jvarjaw sew . Adriano Ossicini 
twieled f’Ruma fis-sena 1920 u ġie nieqes fis-sena 2019. Huwa kien Psikjatra, Politiku u   
ex-Partiġġjan. Ironikament huwa miet fl-isptar imsemmi f’din l-istorja. Is-sena l-oħra 
kien hemm il-ħsieb li jinħadem film/dokumentarju fuq din il-ġrajja bl-isem ta’ 
Syndrome K. 
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Fil-kantuniera kien hemm Bar, bar ferm popolari. Kienu jiġu mill-Ħamrun kollu, min 

biex jilgħab ir-Rummy u min biex jieħu drink. Darba fis-sena konna norganizzaw logħba 

futbol bejn iż-żgħar u l-kbar tat-triq tagħna. U kienet tkun serja l-biċċa tafux. Konna 

nilagħbu fil-Grawnd tal-Liċeo tal-Ħamrun. Is-sapport għall-Ispartans kien fl-aqwa 

tiegħu. Meta kienu jilagħbu l-Ħamrun kienet tkun qisha festa, kulħadd jiġri Strada Rjali 

bil-bnadar u storbju sħiħ. Meta konna nirbħu xi Tazza l-Ħamrun kien jingħalaq mill-

Pulizija għax kienet issir festa kbira. 

Kien hemm ukoll l-ABC Garage. F’dan il-Garage kienu jinġabru dawk l-irġiel dilettanti 

tal-karozzi. Wieħed mit-tfal ta’ Gejtu tal-Garage kien dilettant tal-karozzi antiki. Kienu 

karozzi l-ġmiel tagħhom. Darba kienu għamlu ikla għall-irġiel kollha tat-triq tagħna, 

ikla li kienet saret l-Armier. Missieri kien xogħol u Ommi ma riditnix immur, daħal dan 

Gejtu għalija u salvani għax ħadni miegħu. Naturalment Ommi qabel tlaqt għamlitli 

priedka sħiħa, ara ġib ruħek sew, ara ma tixrobx, ara ma tpejjipx u ara ma titlaqx minn 

ħdejhom għax tintilef. Jien kelli sebgħa mitt sena biex tlesti l-Priedka ħa nfittex nitlaq. 

U xi ngħidu meta tkun riesqa l-Festa? Kulħadd jipprepara, tibjid, armar, ikliet kbar u 

priedka biex ma niskirx għax inweġġa. Mhux dejjem smajt minn ommi u kien jidħol 

missieri biex jikkalma s-sitwazzjoni. Filgħaxija imbagħad kulħadd pulit għall-

purċissjoni bil-ġirja tradizzjonali bil-vara ta’ San Gejtanu. L-għada kullħadd jerhila għax

-xalata tradizzjonali tal-festa. Il-ħwienet kienu jagħlqu ġimgħa sħiħa.  Wara ġimgħa 

kollox lura għal ħajja normali. 

M’ilux wisq għaddejt minn din it-triq. Triq baħħ, u biex inkun onest ħassejt ftit 

emozzjoni meta rajt din it-triq li darba kienet mimlija ħajja u issa vojta minn dak l-

istorbju li konna nagħmlu meta konna tfal. Kemm kienet isbaħ il-ħajja qabel. Ħajja 

sempliċi imma sabiħa. In-nies tat-triq tagħna kienu familja waħda kbira. Familja bħal 

ma hu l-grupp tagħna. O żmien ħelu kif għaddejtli.    

                                                                                                                                                                    

Victor 



Il-5 ta’ April kienet ġurnata li ġabet hafna memorji koroh għalija u għall-familja 

tiegħi, għax sena ilu tlift lil żewġi William wara ħames snin jiġġieled kontra l-

marda tal-kanċer.  

Kien żmien diffiċli hafna għalija u għal uliedi. In-nuqqas tiegħu kien u għadu 

jinħass immens, l-unika haġa pożittiva hi li ma baqax ibati, fl-aħħar straħ. Sibna 

ħafna appoġġ u għajnuna, mill-familja tagħna, mill-ħbieb u kollegi. It-tfal malajr 

reġgħu daħlu fir-rutina tagħhom imma jien bdejt insibha diffiċli hafna.  

Fost il-ġimgħa kont ngħaddiha billi mmur ix-xogħol imma filgħaxija u tmiem il-

ġimgħa kienu jkunu diffiċli ħafna għax kont inkun waħdi. Kien bis-saħħa ta 

kollega u ħabiba tiegħi li sirt naf bil-grupp Minus One. Hawn sibt nies b’qalb 

tajba u ta’ rispett kbir fejn laqgħuni b’idejhom miftuħa . Hawnhekk iltqajt ma’ 

nies li sfortunatament bħali tilfu lill-mara jew lir-raġel tagħhom, sibt nies li 

verament setgħu jifhmuni. 

Għamilt hafna ħbieb ġodda, bdejna noħorġu wara l-laqgħa ta’ kull nhar ta’ 

Ġimgħa, bdejna anki nċemplu lil xulxin. Nista’ ngħid li hawn sibt familja oħra. 

Bħalissa l-laqgħat kellhom jieqfu ħesrem minħabba din il-pandemija li ħakmet 

lid-dinja kollha u qed inħoss hafna in-nuqqas tal-grupp imma bis-saħħa tat-

teknoloġija bqajna nżommu kuntatt regolari.  

Qed nistenna bil-ħerqa li jgħaddi kollox b’wiċċ il-ġid ħalli nerġgħu nibdew 

niltaqgħu kull nhar ta’ Ġimgħa u nkomplu fejn ħallejna. 

Priscilla  
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Dan l-aħħar waqt li kont qiegħed inqalleb fil-bosta ġurnali li hemm fuq l-
Internet, fuq ġurnal Taljan iltqajt ma’ artiklu nteressanti ħafna. Storja vera 

li qatt ma’ kont smajt biha. Nixtieq naqsamha magħkom. Fis-sena 1943, is-suldati 
Ġermaniżi fl-Italja bdew iduru u jfittxu Lhud Taljani sabiex jiġu deportati—10,000 
persuna ttieħdu lejn il-kampijiet ta’ konċentrament. Dan sar f’sentejn t’okkupazzjoni  
Nazzista/Faxxista fejn ħafna minnhom qatt ma’ reġgħu  lura lejn djarhom.  
Ġara li ġewwa Ruma grupp ta’ Tobba salvaw bosta persuni billi djanjostikaw dik li sejħu 
Sindromu K, marda qattiela li tittieħed ferm. Meta fis- 16 ta’Ottubru, il-Gestapo 
rrejdjaw il-Ghetto tal-Lhud viċin l-isptar Fatebenefratelli, numru żgħir ta’ Lhud ħarbu 
lejn dan l-isptar fejn malajr malajr ġew iċċertifikati li għandhom is-sindromu K.  
 
Din il-marda ma kienet tinstab fl-ebda ktieb tal-mediċina għas-sempliċi raġuni li ma 
kinetx teżisti. Kien isem kodivikat ta’ marda li vvintaw it-tobba u attivisti anti faxxisti 
Adriano Ossicini  u Giovanni Borromeo sabiex jiddistingwu bejn il-pazjenti veri u nies 
mistoħbija. Hawnhekk sabu rifuġju wkoll bosta Politiċi u kien hemm moħbi saħansitra 
radju rivoluzzjonarju. Dawn kollha kienu qed jistaħbew mir-Reġim Faxxista. It-tobba 
Borromeo, Ossicini u Sacerdoti kienu jiffalsifikaw il-karti kliniċi għall-maħrubin kollha. 
Kollha Morda bis-Sindromu K.  
 
Giorgio Borromeo, li kien jitkellem bil-ġermaniz kien ifisser lis-suldati fuq il-perikolożita 
ta’ dan il-virus u b’hekk is-suldati ma kinux jispezzjonaw din is-sala. Kmamar mimlija 
b’dawn il-morda fittizji kienu mmarkati bħala perikolużi ħafna. B’hekk l-ispetturi Nazzisti 
kienu jibżgħu jidħlu fihom għax jittieħdu. It-tfal kien jiġu mħarrġa kif jisogħlu meta jkun 
hemm dawn l-ispetturi. Din is-sogħla kienet imitazzjoni tas-sogħla tat-Tuberkulosi . In-
Nazzisti bdew jaħsbu li din il-marda kienet xi forma ta Kankru jew Tuberkulosi. Skont ma 
qal lill-BBC fis-sena 2004 Vittorio Sacerdoti, tabib Lhudi u li kien jaħdem f’dan l-isptar 
taħt isem falz, is-suldati Ġermaniżi kienu jaħarbu meta jgħaddu minn quddiem din is-
sala.  
 
Dan l-isptar ġie onorat bħala “dar tal-ħajja”. Għall-istess okkażjoni fl-eta ta’ 96 sena ġie 
ntervistat Ossicini. Dan ġie ntevistat mill-ġurnal Taljan ‘La Stampa’ fuq l-invenzjoni ta’ 
din il-marda li ma teżistix. 
 
Huwa qal li “Sindromu K” kienet titpoġġa fuq il-karti mediċi tal-persuni sabiex huma 
jkunu jafu li dawn kienu Lhud u mhux morda. Huwa qal ukoll li kienet ideja tiegħu u Ii l- 
K kienet tfisser Kesserling jew Kappler. Albert Kesserling kien il-Kap Kmandant Ġermaniż 
inkarigat mill-okkupazzjoni ta’ Ruma filwaqt li Herbert Kappler kien il-Kap tal-SS. Fis-
sena 1944,  Keppler kien il-moħħ wara l-massakru Ardeatine fejn ġew maqtula numru 
kbir ta Taljani Lhud u priġunieri Politiċi.  

Ikompli fl-aħħar paġna 

Ftit Storja 


