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Jien Qattus

Jien jisimni Kevin. Jien għadni ferħ u niexef għuda, iżda għandi
ħafna suf. Il-pil tiegħi kannella skur u bellusi. Jien ngħix fi triq
kwieta u sabiħa. Fiha ukoll ħafna ġonna. Mill-ġonna ta’ spiss
insib ikel tajjeb u bnin. Ġieli nsib xi ħuta mill-vaska u drabi oħra xi
ġurdien. Jien nixrob l-ilma mill-vaska. Hemm waħda mara fit-triq li
tagħtina l-ikel kuljum. Kemm inħobbha! Jien għandi ħafna ħbieb.
Hemm qattus kbir u hu l-kulur tiegħu bħali. Dan jieħu ħsiebi ħafna.
Kemm għandu qalbu tajba. Jien kuntent ħafna għax inħobb niġri
fit-toroq u fil-ġonna.
Kaylen Bugeja
Jien jisimni Fluffy u jien qattusa tad-dar. Jiena qattusa ċkejkna
u sabiħa, bil-pil iswed faħma. Għandi għajnejja ħodor. Jien
ngħix ġo dar kbira. Id-dar tiegħi fiha ħafna ritratti tal-ħbieb
tiegħi, li huma sidi Nor u l-għasfur Paċikk, li jidher tajjeb ħafna
biex niekol. Min jaf x’ħin nieklu kemm ikun tajjeb u kif jinżilli
għasel. Sidi jagħtini x’niekol kuljum ħut u ikel tal-bott. Jien nixrob ilma u
ħalib frisk. Jien niekol u nixrob kemm filgħodu u filgħaxija. Matul il-ġurnata jien
immur nilgħab ma’ sħabi fil-ġnien ta’ wara d-dar. Immorru nilagħbu bil-ballun,
naqbdu l-għasafar, nilagħbu noli u niġru wara xulxin. Meta nkun ġewwa jien
nilgħab b’xi kobba suf ma’ sidi. Jien norqod ġo sodda tas-suf, komda ħafna wkoll.
Imsarni jinżlu f’saqajja meta nara xi kelb ġej għalija waqt li nkun fit-tieqa. Jien
kuntenta għax sidi iħallini niġri fil-ġnien u għandu qalbu tajba. Aisha Mifsud Borg
Jien qattus tad-dar u jisimni Floppy. Il-pil tiegħi huwa bellusi u l-kulur tiegħi
huwa iswed bi ftit abjad fuq rasi. Għajnejja huma ħodor ħaxix u billejl jixegħlu.
Jien żgħir u norqod ġol-qoffa ż-żgħira fil-kamra tas-sodda. Jieħu ħsiebi Aiden li
huwa raġel ta’ disgħa u tletin sena. Jiena niekol xi tliet darbiet kuljum u jien
nħobb niekol l-ikel tal-bott. Jien fil-ġnien niġri qisni vleġġa u tgħidx kemm niġri
wara l-ballun tiegħi. Inħobb ukoll niġri mal-friefet tal-ġnien. Jien nitwerwer
meta nkun fil-ġnien u taqbad ix-xita u għalhekk immur niġri lura ’l ġewwa.
Jien ma jonqosni xejn għax jieħdu ħsiebi ħafna.
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