
Il-Kompjuter Maġiku 

    Darba waħda, wara li wasalt lura mill-iskola u lestejt ix-xogħol 

li kelli għal dakinhar, bil-permess ta’ ommi stajt nilgħab logħba fuq 

il-kompjuter.  Xgħelt il-kompjuter u bdejt nilgħab il-logħba 

favorita tiegħi li jisimha “SIMS 3 PETS”.     

     Il-karattru prinċipali f’din il-logħba kien ta’ Katrina.  Jien 

ħadt gost immexxiha ‘l hawn u ‘l hemm.  Fil-logħba Katrina ltaqgħet 

ma’ raġel u qalilha li jrid jiżżewwiġha. Katrina malajr qaltlu ‘’Iva’’.  

Tgħidx kemm ferħu!  Meta waslet il-ġurnata li jiżżewġu Katrina 

kienet eċitata. 

      Waqt li kont qed illibbes il-pupa għat-tieġ, rajt qisha tromba 

li ġibditni fil-logħba.  Għalxejn bdejt ngħajjat “giżda g-ajjut” għax 

ħadd ma semagħni u bqajt nieżla ‘l isfel.  Jien sibt ruħi fil-logħba u 

sibt ruħi bil-libsa bajda tat-tieġ li kont libbist il-pupa ftit qabel.  

Għidt bejni u bejn ruħi, ‘’Jien qiegħda fil-logħba’’. Imbagħad lill-

għarus tiegħi, li kien jismu Zac Efron, iżżewwiġtu.  Wara ftit tal-

ħin għidt lil Zac, ‘’Ejja mmorru nixtru tlett iklieb!’’. Hu qabel miegħi 

u tlaqna lejn il-ħanut.  Dawn il-klieb kienu għadhom ġriewi allura 

bdejna niggustawhom u xtrajniehom. 

     Iżda xħin konna sejrin lejn id-dar ħafna nies bdew ixejrulna 

peress li żewġi huwa bniedem famuż.  Xħin dħalna d-dar, Zac qalli, 

“Veru għandi ġuħ!” Iddeċidejt li mmur insajjar l-ispagetti. L-ewwel 

ippreparajt l-għaġin, imbagħad għamilt iz-zalza tad-tadam u qabel 

qlibt l-ikel doqtu biex nara x’jonqsu.  Wara li qlibt l-ikel kilna.       

Imbagħad ħassejt qisu maltempata bl-istess tromba u qabel 

ma tlaqt lil Zac għidtlu, “Ħu ħsieb il-ġriewi u nħobbok ħafna”. Hu 



qalli, “Kollox sew”. Jien ħriġt mil-logħba, iżda xorta waħda bqajt 

inxomm ir-riħa tal-ispagetti li kont sajjart fil-logħba. Smajt lil 

dawk il-ġriewi jinbħu għalija u bżajt li r-raġel se jitlaqni imma 

qabel ħriġt mil-logħba kien qalli li mhux se jitlaqni. 

     Wara mort ngħid lil ommi b’din il-ġrajja u għidtilha wkoll li 

nixtieq nerġa’ nidħol fil-logħba.  Imma tgħid emmnitni? 
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