L-Awtobijografija Tiegħi
Twelidt fil-15 ta’Frar 2004, illum għandi ħdax-il sena u qiegħda flewwel sena tas-sekondarja. Jisimni Sera u noqgħod iż-Żejtun.
Mill-ewwel ġurnata kont mibruma, iżda din il-ħaġa ma ddejjaqnix,
għax qatt ma ridt inkun irqiqa lasta kważi se nisparixxi. Jiena tifla twila,
xagħri twil u lixx, kulur il-qastan. Nagħmel ħbieb malajr, għax għandi
karattru ċajtier u ferrieħi ferm, nipprova ngħin lil kulħadd b’kull mod. Fost
il-ħafna affarijiet li nħobb nagħmel insemmi li niżbarazza u li nħobb insajjar.
Dawn jibqgħu fuq nett tal-klassifika, kull fejn nara mhux f’postu arani sejra
nirranġa, u nħobb insajjar, l-iktar affarijiet tal-imgħarfa. Minn dejjem kont
nara lil ommi u tgħallimt ħafna, għax biex ngħidu kollox ommi koka
prima.Iżda xi ħaġa negattiva dejjem issib fik, u tiegħihuma li nħobb ngħid u
li jien perfezzjonista u nurta ruħi meta nara l-kuntrarju.
Fil-familja qegħdin erbgħa, jiena, ħija, ommi u missieri. Flimkien
għaddejna minn affarijiet sbieħ u koroh. Fost dak kollu li għamilna waħda
mill-iktar li ħadt gost kienet meta morna Disney Land ġewwa Pariġi,
għamilna ħafna ‘rides’ u dħakna ħafna. Fost l-aktarli niftakar ji meta tlajna
fuq ‘roller coaster’ li kienet tgħaġġel sewwa, jien kont bilqiegħda ħdejn
ommi. Din bdiet taħseb li jien kont ser noħroġ minn ġos-sit u naqa’għallisfel, allura bdiet tagħfasli koxti kemm tiflaħ biex tara jekk għadnix hemm u
tgħidli biex inżomm sew. Dan l-episodju għadna nsemmuh spiss.
Apparti d-dar hemm ukoll l-iskola, fejn nieħu ħafna pjaċir. Is-suġġetti
li l-iktar inħobb huma l-Malti, l-matematika u l-Franċiż. Wara l-iskola l-ftit
ħin li jkolli nħobb inqattgħu nisma’ l-mużika, niżfen, nara xi programm fuq
it-televiżjoni, u ma jonqosx li mmur inżur xi ftit lin-nanna.

Inħobb naqra, l-aktar bil-Malti. Il-kittieb li nħobb huwa Trever Zahra,
li kelli l-opportunita’ niltaqa’ miegħu u nkellmu. Dan seħħ għax l-anzjan ali

jien immur inżur fid-dar tal-anzjani, hija omm il-mara li kellu Trever u hu
spiss jiġi jżurha. Inzertajtu diversi drabi. Irregalali tliet kotba u ffirmahomli
wkoll.
Bħal kulħadd jiena għandi wkoll ix-xewqat u l-ħolm tiegħi. L-akbar
waħda hi li nsir għalliema tal-Primarja, preferibilment tat-tieni sena. Din ixxewqabdiet mill-ewwel sena tal-primarja, meta kelli għalliema li kont
inħobb u nammira tant li għadni f’kuntatt magħha. Kont għidt li jien bħala
rrid insir u nispera li jirnexxieli u nkun għalliema maħbuba u tajba bħalha.
Ħolma oħra hi li mmur Londra u nżur dawk il-postijiet ta’ interess li tant
jogħġbuni meta narahom fuq l-istampi jew filmati.
Ikolli nammetti li nsibha xi ftit diffiċli nitkellem fuq il-preġji u d-difetti
tiegħi, imma ppruvajt u nispera li sirtu tafuni xi fti aħjar
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