Epigrammi Sarkastiċi (iv)
398. L-AĦĦAR GIDBA
Għax giddieb dejjem, diżonest minn ġewwa,
jilgħabha dejjem ta’ xi bniedem serju;
l-aħħar gidba ħażżiżha fuq il-qabar
li ħaffer qabel miet fiċ-ċimiterju.

399. IŻ-ŻUNŻANA L-ĦAMRA
Meta tasal żunżana ħamranija,
kulħadd jiftħilha l-bieb, jifraħ bis-sħiħ;
’mma meta tiġi s-sewda kulħadd jagħlaq;
u xi trid tagħmel ħi! Kulħadd b’xortih!

400. IS-SALIB U L-PINNURI TAL-KNISJA
L-aktar żewġ ħwejjeġ l’huma għoljin fil-knisja
huma s-salib tal-koppla u l-pinnur;
il-qima tas-salib qed dejjem tonqos,
u tikber tal-pinnuri kull ma tmur.

401. KULĦADD KIF JAQBILLU
Hemm bżonn it-taxxi, l-lussu jrid jinqered,
għaliex il-lussu ħafna ħsara jġib;
’mma r-raġel ried it-taxxi fuq il-lipstick,
il-mara riedet biss fuq it-tipjip.

402. L-IMPJEGATI
“Ma nistgħux ngħixu,” gergru l-impjegati,
“ma rridux naħdmu għax paga ftit.”
Il-paga żdiedet, iżda l-impjegati
xorta baqgħu għax-xogħol mingħajr aptit.

403. L-AMBAXXATURI
L-ambaxxaturi huma nies bil-għaqal,
u jafu jmorru tajjeb mar-reġina;
qatt ma jiftakru kemm snin għandha sewwa,
jiftakru dejjem meta tagħlaq sninha.

404. IL-PASTI FIL-VETRINA
Xi ġmiel ta’ pasti sbieħ ġewwa l-vetrina!
in-nies tonfoq il-flus, tiekol bl-aptit;
’mma meta tal-ħanut jixtieq ftit ħelu
jibgħat il-mara d-dar tagħmillu ftit.

405. IT-TIEĠ TAL-LUM
Li Kristu kellu jkun fi żminijietna
mistieden għal xi tieġ u jduq l-inbid,
jistagħġeb kif il-bniedem bla miraklu
l-ilma fl-inbid ibiddel kif irid.

406. IL-KIRURGU
Is-sittin għalaq, oh! kemm morda qatel
biex tgħallem jagħmel sew operazzjoni,
issa li jaf ifejjaq flok ma joqtol,
qalulu l’huwa xiħ, tawh il-pensjoni.

407. IS-SUR TUMAS
Il-knisja s-Sur Tumas dieħel u ħiereġ,
u mal-Bambin sar qisu minn ta’ ġewwa;
tant illi darba xejn ma staħa minnu,
meta bil-ġurament ma xehedx is-sewwa.

408. IŻ-ŻMIEN
“Imxi bil-mod, ja żmien,” għajjat il-Hieni,
u ż-Żmien ħeffef u tar qisu għasfur;
“Għaddi malajr, ja żmien,” għajjat l-Imdejjaq,
u ż-Żmien tkaxkar bil-mod, dudu magħkur.

409. ŻEWĠ IDEJN, ILSIEN WIEĦED
Żejjinna b’żewġ idejn u b’ilsien wieħed,
u l-ilsien moħbi, ’mma minxura l-id;
il-Ħallieq għamel dan bħala tagħlima
biex naħdmu ħafna, ’mma nitkellmu ftit.

