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Kastell tar-Ramel
Ħellow tfal,
Kif intom sejrin fil-vaganzi tas-sajf?
Nispera li qed tieħdu gost u importanti li tistrieħu
wkoll għax lejn l-aħħar ta’ dan ix-xahar terġgħu lura
lejn l-iskola. Min jaf kemm hawn min smar bix-xemx
peress li qed iqatta’ l-btajjel tiegħu ħdejn xatt ilbaħar. Intom tieħdu gost tagħmlu xi kastell bir-ramel
ħdejn il-baħar? Niftakar meta kont żgħira jien u oħti
konna nagħmlu mħatra minn jagħmel l-akbar kastell!
Illum tfal ser nirrakkontalkom storja ta’ żewġt itfal
Ingliżi. Dawn ma tantx kienu jafu jgħumu daqskom
peress li ma kinux imorru spiss il-baħar. Aħna l-Maltin iffortunati għax peress li Malta hija
gżira, hi mdawra b’baħar sabiħ u toqgħod fejn toqgħod malajr tasal il-baħar. Dawn iż-żewġt
itfal hekk kif waslu fuq il-bajja bdew jiġru fuq ir-ramel. Kienu ħafjin, imma ma kinux qed
jgħumu avolja kien baħar kalm u mhux kiesaħ ħafna.
Il-mamà tagħhom ukoll qagħdet ħafja, u sakemm it-tfal bdew jiġru fuq ir-ramel u jċafċfu
saqajhom fl-ilma, hi bidet tagħmel kastell tar-ramel. Ir-raġel tagħha jiġifieri missier iż-żewġt
itfal, qagħad jiġbed ir-ritratti.
Xi drabi t-tfal kienu jġibu pala tal-plastik u jimbuttaw ir-ramel ħdejn ommhom. Hi kienet
taqbad ir-ramel f’idejha u tqiegħdu fuq xulxin sakemm bniet kastell. Fl-aħħar tafu
x’għamlet? Hi mliet barmil bir-ramel, poġġietu rasu ’l isfel, ħarġet il-barmil u r-ramel sar ilbiċċa ta’ fuq tal-kastell. Issa l-kastell kien lest u veru ġie sabiħ. Tgħidx kemm ġibed ritratti lmissier! Iż-żewġt itfal qagħdu jduru mal-kastell, jaqbżu u jifirħu.
Ankè l-papa u l-mamà
qagħdu jifirħu magħhom. Meta sar il-ħin, din il-familja telqet lura lejn il-lukanda. It-tfal bdew
iħossuhom imdejqin li mhux ser jilagħbu aktar bil-kastell li kienet bniet il-mamà. Imma lġenituri tagħhom malajr bidlulhom il-burdata għax wegħduhom li l-għada kellhom jerġgħu
jmorru hemm biex joqogħdu jilagħbu bil-kastell.

L-għada filgħodu, wara l-kolazzjon, libsu l-malja u rħewlha lejn il-bajja. Kemm kienu
ddisappuntati t-tfal. Il-kastell ma kienx hemm! Il-baħar kien tela’ fuq ir-ramel u l-kastell kien
waqa’ u nħall mal-baħar. Dak il-kastell sabiħ kien sar ramel bħal qabel! Għalhekk minnufih
iż-żewġt itfal iddeċidew li jerġgħu jibnu kastell ieħor. Bnew kastell ieħor tar-ramel li ġie veru
sabiħ u l-familja kollha qagħdet tgawdih u jilagħbu flimkien.
Tfal, nispera li għoġbitkom din l-istorja. Illum tajjeb li nispiċċaw din ir-rokna b’din it-talba
ċkejkna:

Mulej, meta jien norqod u barra jkun id-dlam, int oqgħod dejjem għassa u ħu
ħsiebi. Inti ma jiġrilekx bħall-kastell tar-ramel, li jmur mal-mewġ tal-baħar. Imma
inti tibqa’ dejjem miegħi, kuljum, kull ħin u dejjem. Mulej inti sod daqs il-blat
għalhekk int il-fortizza tiegħi. Ammen.
Tfal, nawguralkom il-kumplament tal-vaganzi t-tajba u awguri għas-sena skolastika lġdida…Saħħa!
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