EPIGRAMMI
IV. Fuq L-Irġiel
75. ĠUŻEPP
Raġel daqs hawn, dirgħajh, saqajh mibruma,
bħar-rġiel li darba bnew il-Ġgantija;
saħħa, kuraġġ, u stonku u ħila, kollox
għandu tar-rġiel, minbarra l-irġulija.

76. ĦANŻIR
Twieled ħanżir, b’rebgħa għall-flus tal-għaġeb,
u jrid jiekol hu biss, veru ħanżir;
u sar duttur, u profs, u sar ministru,
baqa’ dejjem ħanżir, isir xi jsir.

77. PIETRU PAWL
Li Kristu għex fi żmienna, kieku xorta
kien ikun hawn xi bniedem mingħajr dawl
li jbiegħu għal tletin biċċa tal-fidda;
forsi flok Ġuda jismu Pietru Pawl.

78. NIKOL IL-PULIZIJA
Nikol, miskin, meta kien pulizija,
ma kienx mill-agħar; in-nies kemm kienet tridu!
meta jigża ’l xi ħadd arah jaħfirlu,
u mbagħad, miskin, tagħtih xi ħaġa f’idu.

79. BIL-FLUS
Kollox għamel bil-flus; fi triq ħażina
waqqa’ xebbiet u nisa miżżewġin;
xtara ministri, xtara djar u raba’,
xtara qabar sabiħ f’dar il-mejtin.

80. FIL-KNISJA
Fullar ta’ nies, kulħadd fuq xulxin jagħti
biex jgħaddi għat-tqarbin, iross, isus;
babilonja mill-kbar, ’mma kollu paċi
is-sagristan idur jiġbor il-flus.

81. IS-SUR FARRUGIA
Farrugia kien sinjur minn l-aktar għonja,
u kellu liri daqs kemm hemm nemus;
dejjem għamel li ried, bla ma qatt għala;
l-iżbalji lkoll tgħattew bil-gzuz tal-flus.

82. IS-SUR SEGUNA
Kemm huwa raġel sew is-sur Seguna!
malli sar kap impjiega ’l ħu s-sinjura,
lil żewġ it-tifla, u liż-żewġ uliedu,
u daħħal messaġġier lil ħu s-seftura.

83. IL-PAPPA
Meta kien żgħir kien jgħajjat Pappa! Pappa!
u l-pappa kienet tkun biċċa ħobż veru;
kiber u xjieħ, u baqa’ jgħajjat Pappa!
’mma l-pappa kienet tfisser ministeru.

84. IS-SUR KARM IN-NEGOZJANT
Kuxjenzi għandu tnejn: b’waħda jisserva
biex fin-negozju jgħallet biha n-nies;
l-oħra jisserva biha ġewwa l-knisja
biex nitlob għarkopptejh waqt il-quddies.

85. IS-SAGRISTAN
Jiekol fil-knisja, u jgħid xi kelma fiergħa,
ma jbaxxi rasu qatt quddiem l-artal;
iżda jbus l-art ma’ kull ġenuflessjoni
kif jasal l-Isqof għall-Puntifikal.

86. RASU MISTRIEĦA
Għax egoist u mingħajr karità,
u f’għomru qatt ma għamel ġid lin-nies;
iżda sa jmut kuntent, rasu mistrieħa
għax ħalla fit-testment bosta quddies.

87. IL-KITTIEB LABLABI
Ilablab wisq, u bħal-lablaba fieragħ;
idejjaq bit-tlablib lill-aqwa ħbieb;
dejjaq lin-nies ta’ żmienu, u biex idejjaq
lil dawk taż-żmien li ġej mar stampa ktieb.

88. IL-PROFESSUR
Għaref daqs Salamun, u jaf jitħaddet
fuq kull ħaġa li tmisslu, tmiss xi tmiss;
biss ħaġa waħda għad irid jitgħallem:
li hemm għorrief oħrajn, mhux huwa biss.

89. TIBDIL TA’ FEHMA
Il-Profs kien jgħid min jisraq ħaqqu jieħu
mhux ħabs tal-lum ’mma mewt mingħajr mogħdrija;
’mma meta seraq ibnu, biddel fehmtu,
żied għajb ma’ għajb, xaħħam ’il-Pulizija.

90. IS-SUR TONIN IL-PUPULIXX
Iben il-Pupulixx ħareġ bil-għaqal,
rema negozju kbir, kiseb il-ġid;
jekk tgħidlu Pupulixx jitfagħlek siġġu,
jekk tgħidlu Sur Tonin tieħu li trid.

