
Il-mantell ta’ Superman 

Nhar is-sebgħa ta’ Frar, kont qiegħda nixtri mal-familja tiegħi mingħand il-ħanut tal-ħwejjeġ favorit tiegħi 

għax kien qorob għeluq snini. Kont qed infittex ħwejjeġ sportivi u waqt li kont qiegħda nqalleb fil-

ħwejjeġ tat-tfal, fuq waħda mill-ixkafef sibt mantell aħmar nar. Tajtu lill-ġenitiuri tiegħi u tlabthom biex 

jixtruhuli bħala rigal. Kont ferħana se ntir għax vera għoġobni.  

Xħin wasalna d-dar u ħarist bir-reqqa lejh , indunajt li dan kien bħal ta’ Superman. Jien għall-ewwel ma 

tajtx kasu iżda mbagħad qabditni l-kurżità u lbistu biex nippruvah. Malli tfajtu fuq spallejja ħassejtni 

nimtela b’poteri speċjali bħal li nista’ ntir fil-għoli u li nista’ nerfa’ affarijiet tassew tqal. Meta rajt hekk 

tlajt fuq u għajjatt ’l ommi. Xħin waslet ħdejja wrejtha li kont kapaċi ntir meta nilbes il-mantell.  

Ommi tgħidx kemm stagħġbet u ssuġġeriet li mmorru għand tal-ħanut biex tara jekk għal li jista’ jkun 

kellux il-kostum kollu. Jien aċċettajt għaliex qatt ma bsart li permezz ta’ dan il-kostum nista’ niġġieled 

kontra l-karattri ħżiena li hawn madwarna. Xħin wasalna u dħalna fil-ħanut tal-ħwejjeġ inzerta kien 

hemm Superman u Spiderman. Huma tgħidx kemm ferħu xħin rawni b’dak il-mantell u għamluli ħafna 

kuraġġ biex ngħinhom jiġġieldu l-ħażen. Huma ma damux wisq hemm għaliex kienu fi triqithom islvaw 

wieħed anzjan li kien qed jiġi attakkat minn wieħed żagħżugħ kattiv.  

Mill-mument li ħriġna minn dak il-ħanut f’kull okkażjoni ta’ ħin liberu bdejt nara lil min nista’ ngħin biex 

hekk nibdew ngħixu ġo dinja aktar ġusta.  

Nevise Sammut  
Klassi 6.2  
Skola Primarja San Pawl il-Baħar 

 
 

Il-mantell ta’ Superman 

Nhar it-Tlieta, 3 ta’ Lulju, iċċelebrajt għeluq snini ma’ sħabi tal-iskola. Tlajt fuq il-ponot ta’ saqajja biex 

nuri lil sħabi r-rota li kont qlajt bħala rigal mingħand in-nanniet. F’daqqa waħda rajt bħal xi ħaġa fl-arja 

ġejja bil-mod. L-ewwel ħsibt li kien xi għasfur kbir ikkulurit riesaq viċin iżda meta beda joqrob indunajt li 

kien Superman bil-mantell aħmar nar iperper fuq spallejh.  

Meta wasal ħdejna huwa qalli li peress li kien għeluq snini jien stajt nieħu l-mantell maġiku tiegħu għal 

dakinhar. Jien mal-ewwel aċċettajt din il-proposta u għalhekk huwa qala’ l-mantell minn fuq spallejh u 

libbishuli waqt li tar lura lejn Makaraka, pjaneta forma ta’ stilla fejn Superman għandu r-residenza 

tiegħu. Ħassejtni sorpriż u fl-istess ħin ftit imbeżża’ għax ma kontx naf x’ser jiġri u xi stajt nagħmel b’dak 

il-mantell. Il-mantell issa kien sar abjad karti u jien ma kontx naf x’ser naqbad nagħmel. F’daqqa waħda 

smajt il-mowbajl idoqq u xħin irrispondejt kellimni mill-ġdid Superman u qalli li kien nesa jispjegali li l-

mantell ibiddel il-kulur skont il-livell u d-distanza tal-periklu li min ikun qed jilbsu jkun irid jaffaċċja. 

Pereżempju l-abjad ifisser li xi ħadd seraq il-flus minn bank waqt li l-aħmar ifisser li xi ħadd jinsab fil-

periklu tal-mewt. Hu spjegali li issa kellu jaqta għaliex kellu jmur ifittex ħalliel li kien qiegħed jisraq bank. 



Jien ġietni l-idea li mmur ngħin lil Superman. Is-serqa ma kinitx bogħod wisq mid-dar tiegħi u għalhekk 

wasalt fuq il-post f’radda ta’ salib. Superman kien diġà fuq il-post u f’tebqa t’għajn irnexxielna naqbdu 

lill-ħalliel u nsalvaw lill-ostaġġi maqbuda fil-bank. Għal dakinhar ma kellix aktar avventuri u billejl waqt li 

kont rieqed Superman ġie u ħa lura l-mantell maġiku tiegħu.    

Xi ġimgħa wara rċevejt telefonata mill-Kunsill Lokali fejn infurmawni li kienu ser jagħtuni medalja ta’ 

rikonoxximent għall-kuraġġ li wrejt meta qbadt lil dak il-ħalliel. Din l-esperjenza ġegħlitni nħossni 

ffortunat għaliex iltqajt ma’ Superman u rbaħt medalja għall-qlubija.  
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Il-mantell ta’ Superman 

Nhar it-28 ta’ Ġunju kont kwiet id-dar nirranġa l-kamra tiegħi, għax kelli ħafna taqlib. Waqt li kont qed 

nirranġa l-gwardarobba, fuq ġewwa nett rajt kaxxa żgħira. Fiha kien hemm mantell twil u aħmar. Xħin 

ħriġtu mill-kaxxa weħel ma’ dahri.  

Dan il-mantell kien jidher speċjali. Fuqu kien hemm l-ittra S bħal dik ta’ Superman. Il-mantell kien 

magħmul minn drapp fin u artab ħafna. Xħin weħel ma dahri għall-ewwel bżajt, imma mbagħad ħassejt li 

kelli poteri kbar ħafna. Ħassejtni b’saħħti u kont ċert li ma kienx mantell normali iżda li kien tassew il-

mantell ta’ Superman. Malajr neħħejtu u ħbejtu għax kont naf li jekk xi ħadd ma jużahx sew seta’ 

jweġġa’ ħafna nies. 

Il-mantell kellu poteri kbar tant li meta tilbsu kien jimliek bis-saħħa u tibda tiġri ħafna. Jien m’għedt lil 

ħadd dwar dan il-mantell u għalhekk erġajt ħbejtu fejn kien, fil-kaxxa ż-żgħira, fuq ġewwa nett tal-

gwardarobba, fil-kamra tiegħi, fejn ħadd ma jista’ jsibu.  
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Il-mantell ta’ Superman 

Nhar it-tletin ta’ Ottubru kont qed naħsel il-platti d-dar ħalli ommi biex forsi tixtrili l-mantell aħmar nar 

ta’ Superman. Meta kont ħdimt biżżejjed xtartuli. Jien vera ħadt pjaċir u rringrazzjajtha u meta lbistu 

ħassejti nista’ nerfa’ kull ma jiġi għal idejja.  

Ippruvajt nerfa’ s-sodda u f’daqqa waħda rnexxieli. Bqajt iċċassat! Lanqas ridt nemmen kemm kelli 

saħħa. Bdejt naħseb biex immur il-festin ta’ ħabibit u nuri lil kulħadd il-mantell li kont qlajt. Ħassejtni 

ferħan se ntir però f’daqqa waħda l-mantell biddel il-kulur peress li kont ferħan.  

L-għada qomt eċitat għaliex kien Halloween u l-jum tal-festin. Ilbist il-kostum ta’ Superman u meta 

wasalt mort nilgħab ma’ sħabi. Sħabi kollha stagħġbu kemm kien sabiħ u reali l-kostum tiegħi u 

staqsewni minn fejn kont ġibtu. Jien bqajt b’fommi sieket u m’għedtilhom xejn.  

Wara l-festin jien u ħbiebi morna lura d-dar. Hemm rajna xi ħaġa tleqq  li kienet ġejja b’veloċità qawwija. 

Kien Superman tassew! Hu ried il-mantell tiegħi għaliex tiegħu kien inħaraqlu. Jien tajthulu u awgurajtlu 

ma jaqtax qalbu fil-ġlieda tiegħu kontra l-karattri l-ħżiena! 

Luca Bellizzi 
Klassi 6.2 
Skola Primarja San Pawl il-Baħar 
 


