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DRAMA FIL-KURRIKULU – 4 

 

IR-REĊTA TA’ HUMPTY DUMPTY 

 

Il-preż: Sinjuri, illum se nippreżentaw ir-reċta ta’ Humpty Dumpty. Żgur li 

ħafna minnkom jafuha l-istorja.  Dan Humpty Dumpty kellu ras 

daqsiex.  Ħafna akbar minn ġismu. Imma mid-dehra kienet vojta, 

kif se naraw. Fettillu jitla’ fuq ċint għoli, sieq waħda mdendla ’l 

hawn, u oħra mdendla ’l hinn. Josserva kollox u ma jikkummenta 

fuq xejn.  Qisu ċapsa.  Ras biss, imma bla moħħ. 

 

Il-kor: Ħalluh hemm tistaqsuh xejn 

  Għax la jgħid kelma u lanqas xejn 

Humpty Dumpty ma jħobbx jikkummenta 

Humpty Dumpty ma jħobbx jikkummenta. 

 

 

Il-preż: Darba minnhom, kif naħseb li tafu, dan Humpty Dumpty għelbitu 

rasu għax kienet kbira daqs sitt dulligħat kbar tas-sajf. pBil-waqgħa 

rasu ġiet mitt biċċa.  Kieku l-ambulanza ma damitx ma ġiet (ħoss 

ta’ sirena) u l-pulizija wkoll, biex jikkontrollaw it-traffiku (li kif 

nafu, sar joħloq konfużjoni sħiħa fit-triqat tagħna). 

Kien meta ġiet l-ambulanza li nstab li f’ras Humpty Dumpty ma 

kien hemm xejn.  Kienet vojta.  Arja biss. 

 

Il-kor: Mela kien għalhekk li povru Humpty 

  Dumpty ma setax jaħseb u ma setax  

  jargumenta.  Għax ma kellux melħ f’dik 

  ir-ras daqsiex li kellu! 

 

 

Il-preż: Issa ħbieb, jien xtaqt nistaqsikom jekk ilbieraħ rajtux il-programm 

“Ejjew naħsbu ftit flimkien” fuq l-istazzjon tat-televizjoni 

nazzjonali. 
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Student /a A: Jien ma rajt xejn.  Bqajt fil-kamra tiegħi, nara programm    

tal-moda. 

 

Il-preż: U int ħabib/a tiegħi? 

 

Student /a B: Jien ħrigt ma’ sħabi u morna nieħdu baguette mingħand     

in-New Yorker. 

 

Student / a Ċ: U x’toqgħod tara t-TV tagħmel.  Dejjem jispiċċaw iggranfati 

f’xulxin, fuq il-politika. 

 

Il-kor:  Għalhekk l-aħjar bħal Humpty Dumpty 

   tara kollox minn fuq ħajt. 

   L-aħjar li tagħlaq għajnejk 

   U l-aħjar li ssodd widnejk. 

 

Il-preż:  Imma jekk tkun aljenat/a  u tegħeleb rasek? 

 

Il-kor:  U leeee! Mela għax ġrat 

darba se terġa’ tigri? 

Għalfejn toqgħod tindaħal? 

 

 

Student/a A: Iridu jiggranfaw ma’ xulxin fuq it-TV?  Ħallihom 

jiggranfaw! 

 

Student/a B: Anki ommi u missieri jiġġieldu fuq il-politika:  Waħda man-

Nazzjonalisti, u l-ieħor mal-Laburisti.  U jien nidħaq, għax 

ma jimpurtanix, la minn Simon u lanqas minn Joseph! 
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Il-preż: Mela int bħal Humpty Dumpty… 

 

Student/a B: Jien nippreferi ma naħsibx.  In-nannu kien jgħidli: “Taħsibx 

wisq, għax jeħfieflek xagħrek malajr jew jaqagħlek!” 

 

Il-kor:  Aħjar tkun bħal Humpty Dumpty 

   L-aħjar ma tindaħal f’xejn 

   L-aħjar toqgħod gallerija 

tħares lejn xi jkun għaddej. 

 

Ix-xena taqleb għal studju tat-TV 

Xandar: Għeżież telespettaturi.  Nagħtukom merħba għal programm 

ieħor “Ejjew naħsbu ftit flimkien”. Lik dawk li jitgerrxu 

mill-kelma “ħsieb”, nagħtuhom garanzija 

 Li ħsieb ma tantx se jkun hawn. 

 Li se jkollna ħafna ċapċip. 

 Li se jkollna frattarija politika 

 Li se tiddevertu żgur. 

Minħabba dawn ir-raġunijet kollha, il-programm tagħna 

dejjem jiġbed l-akbar numru ta’ telespettaturi, u forsi għad 

jixxandar madwar l-Ewropa kollha. 

Hemm min issuġġerixxa li l-programm nibdlulu l-isem u 

nsemmuh Humpty Dumpty. Intom x’taħsbu? Tistgħu twiegbu 

fuq il-faċebook tagħna Ejjew naħsbu ftit flimkien. 

 

NOTA: Jinfetaħ id-dibattitu fil-klassi wkoll.  X’joħroġ l-aktar minn din    

ir-reċta?  Min hu Humpty Dumpty? eċċ 

 
 

 


