
 

 

 

 

Jisimni Marija Camilleri u twelidt ħdax-il sena ilu, preċiżament nhar 

it-Tlieta 7 ta’ Settembru, 2004. Dakinhar, il-ġenituri tiegħi kellhom 

ċelebrazzjoni doppja, għax kienu qed jiċċelebraw                                    

l-Anniversarju taż-żwieġ tagħhom, iżda ħija ħa l-akbar qatgħa ta’ 

ħajtu, għax ma baqax il-fessud. Noqgħod fiż-żona ta’ San Girgor                  

fiż-Żejtun, tefgħa ta’ ġebla ’l bogħod mill-iskola Sekondarja, f’dar 

żgħira iżda mgħammra b’kollox. 

 

Għandi xagħri ta’ lewn qastni, twil jgħattili dahri u kemmxejn 

imġiegħed. Għajnejja kannella u fid-dawl tax-xemx jiżżewqu bl-aħdar. 

Jgħiduli li twila għall-età tiegħi, fil-fatt diġà qbiżt il-metru u nofs. Il-piż 

għalija mhux problema, għax għalkemm żaqqieqa għall-ħelu, nibqa’ 

rqiqa. Għandi karnaġġjon Mediterranju, jiġifieri la jiena bjonda u 

lanqas samra, imma qamħet il-lewn. 

 

Għandi karattru ferrieħi, dejjem niċċajta u m’għandix kwiet. Jiena 

persuna ottimista u determinata għax ma naqta’ qalbi minn xejn. 

Jgħidu li ngħid daqs tellerita u jkolli nammetti li għandhom raġun, 

iżda quddiem it-televixin mhux talli niskot, talli nintilef u lanqas inkun 

naf li qed ikellmuni. Jien fonqla ħafna fuq l-ikel u ftit hemm platti li 

jogħġbuni. Kapaċi naddatta ruħi għal kull sitwazzjoni u naħseb ħafna 

f’ħaddieħor, anki jekk ikolli ninsa lili nnifsi. Jien ukoll persuna 

responsabbli u nħobb nagħmel xogħli sewwa u bir-reqqa. 

 



Missieri Raymond għandu sebgħa u erbgħin sena, jaħdem mal-Gvern 

u dilettant tal-muturi. Ommi Rachel hija ħames snin iżgħar minn 

missieri, u għalkemm mara tad-dar, qatt ma ssibha idha fuq żaqqha, 

għax tagħmel ħafna volontarjat. Ħija Johann għandu għoxrin sena u 

qed jistudja l-Università biex isir għalliem. Għalkemm ma’ missieri 

dejjem b’xi battibekki, m’ommi u ma’ ħija mmur ħadida. Dan is-sajf 

morna ġurnata Etnaland u dorna kull rokna, saħansitra l-iktar rikba 

avventuruża u li tqalliblek moħħok u tħallik sturduta! 

 

Il-ħin liberu tiegħi mimli daqs bajda, għax fih niżfen il-Hip Hop, 

indoqq il-kitarra u mmur nilgħab it-netbol. Meta nkun id-dar, l-għors 

tiegħi ngħin lil ommi fit-tisjir. Is-sena l-oħra rbaħt kompetizzjoni ta’ 

disinn ta’ logo. Ktibt ukoll artiklu dwar l-ilma fil-YRE, u l-artiklu tiegħi 

kien wieħed fost ir-rebbieħa. Għalkemm ma tantx inħobb naqra,                      

il-kittieb favorit tiegħi huwa Roald Dahl għax għandu immaġinazzjoni 

kbira u jdaħħlek fl-istorja, speċjalment fil-ktieb “The Witches”. 

 

L-akbar ħolma tiegħi hi li ngħum mad-dniefel, filwaqt li nibża’ ħafna li 

ninfired minn mal-familja u li ma nibqax b’saħħti. Kemm nixtieq inżur 

l-Italja u niltaqa’ mal-plejers favoriti tiegħi! La nikber nixtieq nimxi 

fuq il-passi tal-Buż-bużnanna u l-Bużnanna, li t-tnejn kienu majjistri, 

iżda li ħadd mill-familja ma qabad din it-triq. 

Marija Camilleri, 1 Garnet 


