
EPIGRAMMI 
 
V. Imħallfin u Qassisin 
 

 

93. L-IMĦALLEF U L-KENNIES 
 

L-Imħallef u l-Kennies kienu kuġini; 

nafuh mhux għax l-Imħallef qal man-nies, 

imma għax f’kull triq li jiknes u f’kull pjazza 

sejjer dejjem jiftaħar il-kennies. 

 

 

94. L-IMĦALLEF  
 

Għamel bastun ma’ dahru u sar dritt xemgħa, 

lamtu xorob barmil, sar illamtat; 

u mit-tribuna ra lin-nies ċkejkna, 

għal kollox nesa li kien avukat. 

 

 

95. L-IMĦALLEF TA’ BASUTOLAND 
 

Meta ħalla t-tribuna kulħadd faħħru 

u stqarru raġel għaref, raġel sewwa; 

fil-għażla tal-periti, miskin, dejjem 

ħaseb għad-dar u għamel nies ta’ ġewwa. 

 

 

96. L-IMĦALLEF AĦRAX 
 

Kulħadd ħati quddiemu, kulħadd jonqos, 

m’għandu mogħdrija għal ħadd inkella ħlewwa; 

’mma meta jonqos huwa trodd is-slaleb 

kemm jaf iġiblek skużi qrib is-sewwa. 

 

 

97. QABEL IL-KAWŻA 
 

Meta jkolli xi kawża kbira kbira 

t’eluf ta’ liri, jiena nagħmel talba: 

li jekk tinsab miġġielda mart l-Imħallef, 

għal dik inhar Alla jmissilha qalbha. 

 



 

98. WARA L-KAWŻA 
 

Il-kawża nqatgħet, bil-bastun iħabbat 

telaq l-Imħallef kburi lejn id-dar; 

warajh mar ir-rebbieħ ifaħħar għerfu, 

u dak li tilef jgħajjat kemm hu ħmar. 

 

 

99. DUN SIDOR 
 

Kos Dun Sidor ta’ żmien tal-Bdiewa l-Fidwa * 

kien jagħżel sewwa l-ħżiena mit-tajbin: 

kull min kien jgħin lill-Knisja raġel sewwa, 

u min ma jagħti xejn raġel ħażin. 

 

* Il-kittieb qed jalludi għall-karattru ta’ Dun Sidor f’“Il-Fidwa tal-Bdiewa” ta’ A. 

Cremona. 

 

 

100. DUN SPIR 
 

Bir-riga tal-kuxjenza Dun Spir sewwa 

mar kejjel lil kull min talbu jkejjillu; 

’mma meta kien ikejjel lilu n-nifsu 

kien iġebbidha ftit sa fejn jaqbillu. 

 

 

101. DUN ĠUŻEPP 
 

Kull meta jara mara għajnejh jagħlaq, 

dejjem jipprietka s-safa lill-oħrajn; 

’mma meta jara lira tleqq quddiemu 

jiftaħ elf id u but, jiftaħ elf għajn. 

 

 

102. DUN PAWL 
 

Dun Pawl kien xħiħ iżżejjed; f’għomru kollu 

xelin ma nefaq qatt, lanqas għad-duwa; 

’mma meta kien jipprietka kontra x-xaħħa 

kien jgħaxxaq qalb kulħadd, u tgħid: dan huwa? 

 

 

 

 



103. DUN ANĠ 
 

Kien jemmen f’żewġ allat, Wieħed tas-sema, 

u l-ieħor fl-art... Isqof qalil u xiħ; 

u nibża’ wisq li aktar minn Dak tas-sema 

kien jibża’ minn tal-art u jtih il-ġieħ. 

 

 

104. DUN PIET * 
 

Maltemp tal-biża’... xita nieżla... l-baħar 

jogħla mal-bastiment bħal preċipizju; 

Dun Piet miskin ħa jħeffef it-tagħbija 

tal-bastiment mal-mewġ rema l-uffizzju. 

 

* L-idea ta’ dan l-epigramm hija meħuda minn Pirandello 


