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DRAMA FIL-KURRIKULU – 8  

 

IR-REĊTA TAL-GADGETS 

 

KOR:  iPad, laptop, mobile phone 

   Sib il-menu biex tibdel it-tone. 

   Dirt Bike Rider 

   Electric Man 

   u Potty Racer Game. 

 

Jidħol il-KLAWN li għandu xi għata “robotiku” f’rasu. Jitkellem bi stil 

“skussjat”, bħal magna elettronika. Anki dirgħajh huma robotiċi. 

 

KLAWN: Insellem lil kulħadd. Jien Mister Robot Esquire, biex 

inservikom. Jien prodott tal-ġenerazzjoni tal-kompjuter, 

tal-mowbajl u kull tip ta’ software biex jaljenakom, ħbieb 

tiegħi. 

KOR: Għidilna, Mr Robot, għidilna aktar. 

KLAWN: Żmien in-nanniet spiċċa. Spiċċa l-loghob fit-triq, bix-xixu u 

t-tajr itir mar-riħ (jagħmel mossi klawneski (tal-buffi). Issa 

l-2015. Is-seklu 21. Nammetti, sinjuri, li tħawwadna xi ftit u 

qed nitħabblu f’xulxin. 

 

Ix-xena taqleb għal dar komuni. Hemm l-OMM u l-BINT. 

 

L-OMM: Taf kemm ilek fuq dak il-kompjuter, Amanda? Għax ma 

tinqalax minn hemm u tagħtini daqqa t’id. Tfarfar ftit, 

almenu mhux kollox waħdi! 

AMANDA: U m’għandekx il-Vacuum Cleaner? 
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KOR: (Qed jagħmel reklam). Kollox imraħħas mingħand 

il-Comfort Zone: G Tech Premium Sweeper SW20, 85 

Ewro. Għaġġlu qabel jispiċċa s-sale! 

IL-KLAWN: (Dejjem b’mutetti robotiċi). Illum se nippreżentalkom 

esperiment fantastiku ... Daħħlu lill-pazjent ... Lil dan 

il-ħabib tagħna se noperawh u ndaħħlulu f’rasu skrun żgħir li 

jħallih jifhem aħjar il-metodi tat-teknoloġija. 

Jodħol KIRURGU liebes bluża bajda u “jopera” fuq ras il-PAZJENT. 

Imbagħad jinfaxxalu rasu. 

Il-PAZJENT jibda jitkellem b’mod stramb, skussjat. 

PAZJENT: Issa nħossni avvanzat, hi tech, b’dan il-mutur żgħir f’rasi, 

gadget eċċezzjonali. Moħħi elettroniku, dejjem high speed. 

Lanqas irqad m’għandi bżonn wisq. Dan il-mutur se jġibli 

r-riżq ... 

IL-KLAWN: Ħalli ngħaddi għas-serjetà, għax lili taħsbunix nofs ras biss! 

IL-KOR: Għidilna, Mister Klawn, għidilna! 

Il-KLAWN joħrog “rapport” u jaqra b’ton solenni. 

KLAWN: L-użu eċċessiv tal-elettronika u l-gadgets, sinjuri, huma ta’ 

ħsara kbira, l-aktar għal dawk ta’ bejn l-10 u t-12–il sena. 

F’dawn l-etajiet għandu jkun hemm il-kontroll tal-ġenituri. 

It-tfal ta’ din l-età għandhom bżonn għaxar sigħat irqad 

kuljum. 

TIFLA: Kieku tafu tagħtu l-pariri intom il-kbar! Taf kemm tqatta’ 

ħin tara t-televixin il-mamà? U tafu kemm jgħaddi ħin billejl 

jilgħab il-karti fuq il-kompjuter il-papà? 

KOR: Għalina jilagħbuha ta’ sur il-mamà u l-papà … imma biex 

tiskonġra trid tkun pur. 

Jidħol il-PEDAGOGU. 

PEDAGOGU: (Bombastiku u jitkellem b’ton psewdo-filosofiku). Mela ħalli 

ngħidilkom b’dawn l-effetti li ġġib magħha t-teknoloġija 

tal-gadgets. L-elettronika żejda qed twassal għal:  
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(NOTA: il-punti li ġejjin jistgħu jittellgħu fuq skrin) 

1. Nuqqas ta’ konċentrazzjoni, 

2. Nuqqas ta’ rqad, 

3. Burdati aggressivi, 

4. Indifferenza għal dak li qed jiġri soċjalment, 

5. Nuqqas ta’ komunikazzjoni personali. 

IL-KLAWN: Kien hemm żmien ieħor … 

KOR:  Imma dak għadda u ma rriduhx lura. 

IL-KLAWN: Qaddisin ta’ wara biebna 

   Ħarsu lilna u ‘l uliedna. 

   Qaddisin kollha tal-misraħ 

   Sibuli gadget ħalli nifraħ. 

   Ġibuli iPod tal-aħħar mudell 

   Nistenniekom hawn, għad-dell. 

 

IL-PAZJENT: Jibda jagħmel tratti bla kontroll ta’ xejn. 

Il-kirurgu! Sejħu lil min għamilli l-operazzjoni. Ejjew 

neħħuli dal-mutur minn ġo rasi! Neħħuli l-iskrun li deffistuli 

għax la qed nagħraf ħsejjes u lanqas kuluri. 

IL-KOR:  L-imsejken għandu ferneżija. 

   Il-gadgets ġabulu frattarija. 
 

IL-KLAWN: (Kollu mutetti) Kif tafu, ħbieb tiegħi, kollox għandu tiegħu. 

Tridux niftħu d-diskussjoni. Il-progress x’ġab miegħu? Ma 

nisħnux wisq għax dan id-diskors mhux xi wieħed politiku 

fejn is-sriedaq jiġġieldu f’xi xarabank! 

Tibda d-diskussjoni – Il-pożittiv u n-negattiv tal-elettronika u l-gadgets. 

 

TMIEM. 

 

 


