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Titlu: Ħolma kerha li kelli (200/250 kelma) 

Il-punti tal-pjan Il-kitba tal-komponiment 

Introduzzjoni 

Post: vapur lussuż 

Ġrajja: ‘vaganza’ 

Ambjent: fis-sajf 

Karattri: jien u l-familja 

Fl-aħħar waslet l-isbaħ ġurnata tas-sajf. Kont ilni fuq ix-xwiek nistennieha! 

Jien flimkien mal-familja tiegħi konna sejrin ġimgħa vaganza fuq vapur 

lussuż. 

 

Il-binja għall-qofol 

 X’għamilt fuq il-vapur u 

kif ħassejtni? 

 F’lejl minnhom qam 

ħafna maltemp. 

 L-istonku tiegħi beda 

jitqalleb aktar mill-

baħar li konna fih. 

 Ħoss li jtarrxek u skoss 

qawwi li ċaqlaq l-

affarijiet minn 

posthom. 

Kif tlajt fuq il-vapur ħassejtni f’ġenna tal-art. Is-swali, ir-restoranti u l-

kmamar kienu miksija bl-ifjen għamara, tapiti u linef. Kollox kien nadif 

tazza u kien hemm ħafna dettalji żgħar ileqqu u jlellxu. Kont qisni 

prinċipessa, ingawdi u niddeverti kemm niflaħ. F’lejl minnhom iltqajna ma’ 

ħafna maltemp. Il-kaptan avżana biex nibqgħu fil-kabini tagħna. Jien 

ippruvajt norqod iżda l-istonku tiegħi beda jitqalleb aktar mill-baħar li 

konna fih. F’ħin minnhom smajna ħoss li jtarrxek u l-vapur ħa skoss qawwi 

li għoddu qalibni minn fuq is-sodda. 

Il-qofoli 

 Qam pandemonju sħiħ. 

 Il-vapur ħabat ma’ 

sikka u beda dieħel l-

ilma. 

 Konna fil-periklu li 

nitilfu ħwejjiġna u 

saħansitra ħajjitna. 

 

F’kemm trodd salib fuq il-vapur qam pandemonju sħiħ. In-nies ħarġu jiġru 

mill-kabini b’xokk fuqhom. Mal-vapur beda jidwi l-għajjat, it-twerżiq u l-

biki. Rajt anke xi nies feruti. In-nies tal-ekwipaġġ kienu qishom ras 

maqtugħa u bi tbissima falza fuq wiċċhom bdew jgħidulna biex inżommu l-

kalma u nsegwu l-istruzzjonijiet li kienu qed jinstemgħu fuq il-mikrofoni. L-

aħbar ġriet bħal sajjetta. Il-vapur kien ħabat ma’ sikka. Kellu ħsarat kbar u 

beda dieħel l-ilma. Xħin rajthom iniżżlu d-dgħajjes tas-salvataġġ qalbi 
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TAL-KITBA 

IS-SEBA’ SENA - ROTTA 3 

Il-Kisbiet : Kitba K5 
 Nikteb rakkonti fittizji ta’ bejn 200/250 kelma li jkun fihom 

karattri, ġrajjiet, postijiet u ambjenti. 
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kienet se tieqaf bil-biża’. Irrealizzajt li apparti li nista’ nitlef kull ħaġa li kelli 

miegħi, kont fil-periklu tal-mewt! 

Wara l-qofol 

Dgħajjes u ħelikopters  

b’tobba u infermiera 

waslu ħdejn il-vapur 

sabiex jagħtu l-ewwel 

għajnuna. 

Wara siegħa ta’ taqtigħ il-qalb, biki, inkwiet u frustrazzjoni bdejt nara 

diversi ħelikopters u dgħajjes resqin lejn il-vapur tagħna. Kif waslu, 

indunajt li fuqhom kien hemm ħafna tobba u infermiera sabiex jagħtu l-

ewwel għajnuna. Jien u l-familja tiegħi spiċċajna nitbandlu f’dgħajsa 

żgħira, imwerwrin qalb il-mewġ irrabjat. 

 

Il-Konklużjoni 

 Spiċċajt imwerwra  

nitbandal ġo dgħajsa 

żgħira. 

 F’ħin minnhom ħassejt 

iċ-ċaqliq jiżdied. 

Indunajt li kienet ommi 

qed iċċaqlaqni biex 

inqum. 

F’ħin minnhom ħassejt iċ-ċaqliq tad-dgħajsa jiżdied. Qalbi bdiet tħabbat 

sitta sitta u bdejt inħossni naqta’ nifsi sakemm f’daqqa waħda ommi 

ġabitni f’sensija xħin bdiet iċċaqlaqni sabiex inqum għall-iskola. Ħadt ir-

ruħ! Din kienet sempliċiment ħolma kerha. Dakinhar qomt kuntenta aktar 

mis-soltu. 

 

 

 

 

i • X’taħsbu li ġara fuq il-vapur kif semgħu dak il-ħoss qawwi? (Uża xi qawl/idjoma) 

• Xi bdew jagħmlu n-nies? Xi smajt? X’rajt? 

• Kif bdew iħossuhom in-nies tal-ekwipaġġ u x’għamlu? 
• Permezz t’idjoma spjega kif l-aħbar xterdet ma’ kulħadd. X’kienet l-aħbar? 

• Spjega kif ħassejtek xħin rajthom iniżżlu d-dgħajjes tas-salvataġġ. 
• Xi ħsibijiet għaddew minn moħħok dak il-ħin? 

 
 

                                                           


