Epigrammi Sarkastiċi (iii)
378. IT-TABIB F’MALTA
Jekk it-tabib xi pazjent Malti joqtol
waħdu kollha kemm hi jeħodha l-ħtija;
u jekk ifejqu, sew jekk mhux kollu preġju,
trħodlu biċċa sew Santa Marija.

379. IŻ-ŻEWĠT AĦWA
Helen iddispjaċuta għal oħtha Sika
għaliex mgħobbija tfal u m’għandhiex serħ;
u Sika iddispjaċuta għal oħtha Helen
għax m’għandhiex tfal u f’darha m’għandhiex ferħ.

380. IL-MARA TAD-DNUB
Ħajjitha bħal możajk bil-Maddalena,
magħmula biċċiet żgħar ta’ kull kulur,
kull biċċa raġel, ta’ kull lewn u sura,
ta’ kull klassi ta’ nies, fqir jew sinjur.

381. IS-SUWIĊIDA
In-nies jibżgħu mill-mewt, jitbiegħdu minnha,
iżda huwa telaq lejha b’qalb ta’ ljun;
in-nies, biex jgħattu l-biża’ l’għandhom minnha,
jgħidu li kien bla moħħ, li kien miġnun.

382. META GĦOLA L-POETA
Kien poeta taċ-ċajt jikteb il-ftietaq,
jitkaxkar fl-art qalb ġebel u maskan;
u darba f’għomru biss tela’ fil-għoli,
meta għamel vjaġġ sabiħ fuq l-ajruplan.

383. IS-SERP U LSIEN IL-BNIEDEM
Is-serp jigdem fil-qrib, iżda l-lsien tagħna
jigdem anki fil-bgħid, lil hemm lil hemm;
u l-vittma tista’ tkun id-dinja l-oħra,
xorta jilħaqha, xorta jtiha s-semm!

384. DAR KBIRA
Sinjur, għandek dar kbira daqs kastell,
mimlija mistednin sa ħdejn il-bieb;
iżda Sinjur, minn dawn il-ħlejjaq kollha,
isa għoddli fuq subgħajk il-veri ħbieb!

385. GĦADDEJ IL-FUNERAL
Għaddej il-funeral, hemm tfal żgħar jibku
lil ommhom illi mietet, u jogħxew;
in-nies tgħodd il-karozzi u l-kuruni,
u tgħid l’ għandha tebut sabiħ tassew.

386. FIR-RESTAURANT
Daħlet fir-restaurant mal-ħabib tagħha;
in-nies u l-waiters mimlijin ħruxija,
b’għajnejhom kbar neżżgħuha, u ħasset ruħha
għarwiena mill-unur u mill-mistħija.

387. L-IMĦALLEF U L-BOJJA
L-imħallef ta tal-mewt sentenza l-ħati,
il-bojja obda, u l-mewt bil-forka tah;
u xħin għadda l-imħallef kulħadd sellem,
xħin għadda l-bojja l-poplu nsolentah.

388 NELSON
Lemaħ il-għadu, u qabad it-taqbida,
u ma tax kas tal-ordni biex jirtira;
rebaħ u sar eroj; ’mma x’kien jiġrilu
li kieku flok ma rebaħ ħa tkaxkira?

389. GIRL FRIEND
Minn żmien għal żmien għandha xi isem ħlejju;
dari kienu jgħidulha konkubina;
illum jgħidulha girl-friend, dawk li jistħu
daqsxejn min-nies jgħadduha ta’ kuġina.

390. TABARIN
Kollox fih falz: ix-xorb imħallat bl-ilma,
tal-ilma kkolorit il-groggijiet;
u barmaids imdejqin bid-daħka f’fommhom,
u ġuvintur jilgħabu ta’ xebbiet.

391. IT-TOPPU
Fejn huwa t-toppu kbir donnu kawwara
ta’ ras in-nisa, fejn se nerġa’ nsibu?
Ħaditu l-moda, hija u ħierġa ’l barra;
xħin ifettilha terġa’ tiġi ġġibu.

392. BIĊĊA PITTURA
Fin-nofs tal-Arċipelgu hemm ħmara tinħaq,
tinħaq bla sens u tieħu moħħ in-nies;
ġo gallerija hemm mara qed titgħajjar;
bl-ixkupa f’idu jħares il-kennies.

393. ĦAĠA TA’ XEJN
Ħaġa tassew ta’ xejn dan is-sess tagħna.
Iżda jirrendi daqs minjieri kbar;
ċajt, doppju sens, pochards, kummiedji, farsi,
titbits u passatemp, u qrar u qrar!

394. SID IT-TABARIN
Ċikku qed jaqla’ l-flus bix-xorb imħallat,
bis-sissies u t-tfajliet ta’ bla mistħija;
u m’għandux bżonn ta’ safe biex jaqfel flusu,
għax joqgħod bieb ma’ bieb mal-pulizija.

395. ANKI SAN PAWL GĦEREQ MALTA
Kull min jagħmel il-ġid ġo dawn il-gżejjer
isib minn kull tfixkil min-nies bla dawl;
xejn la tistagħġbu; ftakru li kif wasal
sofra n-nawfraġju wkoll l-istess San Pawl.

396. POST MAL-GVERN
Karmenu ried post mal-gvern, talab u kiteb
eluf ta’ drabi, kollu għal ta’ xejn;
’mma meta darba bagħat lill-mara tiegħu,
ġabitlu mhux post wieħed imma tnejn.

397. IN-NAĦAL U L-MALTIN
In-naħal li jittajru f’dawn il-gżejjer
iniggżu biss ’kk ikunu minsusin;
’mma lsien in-nies li jgħixu f’dawn il-gżejjer
iniggeż għal ta’ xejn anki ’l-mejtin.

