Epigrammi Umoristiċi
98. ADAM U EVA: L-EWWEL ĠLIEDA
– Tara x’għamiltli llum! tara fiex ġibtni!
Ridt issir alla! X’għira u xi kburija!
– U inti kxiftni wkoll! Għidtlu li qtajtha,
li kilt u tajtek tiekol! Xi rġulija!

99. ID-DRITT RUMAN
Oh ġnus li writtu d-dritt ruman xi darba
ieqfu fi ħsiebkom u iżżuħajr daqsxejn
lil-lupa li lil Romlu u lil Remu
flok ma qatlet bħal-lpup reddgħet lit-tnejn.

100. IR-RAND U T-TIN
Ir-randa ftaħret illi kienet tgħatti
ir-ras ta’ xi poeta tal-irħam;
it-tina ma tniffsitx għax taf li tiksi
il-partijiet bla ġieħ t’Eva u Adam.

101. IŻ-ŻIEMEL U L-ILJUN
Iż-żiemel lill-iljun: “Ara kemm ġlieġel
għandi ma’ għonqi u xi lbies għandi rari”;
wieġeb l-iljun: “Ma’ għonqi m’għandix ġlieġel,
’mma lanqas riedni, lanqas sid fuq dahri.”

102. IS-SARATIZZ
Is-saratizz tela’ nċanat u sbejjaħ,
iżomm l-inxir fuq bejt tax-xemx fid-dija;
’mma wara ftit tas-snin tfellel u xxaqqaq
kif għamlu s-saqajn sbieħ tan-naxxarija.

103. IL-KUXJENZA
Il-bniedem ma jistax jgħix mingħajr stonku,
mingħajr għajnejn inkella intelliġenza,
għax jekk ma jmutx, inin tul ħajtu kollha;
‘mma jista’ jgħix paxxut mingħajr kuxjenza.

104. SIDOR
Miskin Sidor, b’insonja kbira jbati,
u mħabba fiha qatta’ ħajtu infern;
’mma toħroġ l-għaġeb kemm bil-lejl sar jorqod
mindu sar watchman ta’ bil-lejl mal-gvern!

105. IL-PINNUR
Il-pinnur saddad fuq il-kampnar għoli
u jdur ma għadux iżjed ma’ kull riħ,
u meta jħoss iż-żiffa joqgħod jingħi
bl-uġigħ tax-xewqa li għad fadal fih.

106. PUPUL
Kieku Pupul kien jgħix fiż-żmien li twieled
Ġesù Bambin, ta’ Betlem ġewwa l-għar
seta’ ħa parti, mhux bħal ragħaj jew anġlu,
jew xi għannej, iżda minflok il-ħmar.

107. DORIS
Ja Doris, la toqgħodx ittawwal għonqok
sabiex tal-ġuvintur tilħaq l-għajnejn;
ara l-ġiraffa bit-tiġbid xi ġralha:
għamlet għonq twil u kbir daqsha darbtejn!

108. IL-BOSK U S-SULFARIN
Il-bosk lis-sulfarin għajjar taqtira
ġo l-oċejan tal-ħatab u l-injam;
wieġeb is-sulfarin: “Xħin irrid jiena
nagħtik in-nar u nagħmlek irmied dlam.”

109. BIKI BLA FARAĠ
Tarbija ta’ tliet xhur Wenzu kien jibki;
qallu l-qassis: “Dak ’l Alla qed isellem,
titlob għalik!” Wieġbu Wenzu: “Jaħasra,
dik ta’ tliet xhur, għadha ma tafx titkellem!”

110. IL-QAGĦAQ TA’ SANT ANTNIN
“Il-qagħaq ta’ Sant Antnin iħarsu djarkom,”
bieb bieb il-Fra s’er jgħid bħal tellerita;
iżda l-gwardjan fil-koppla u fil-kampnari
mhux qagħqa qiegħed imma kalamita.

111. PRANZU TAX-XJUĦ
Il-kbar marru tax-Xjuħ u tawhom pranzu
ħalli jferrħuhom ftit nhar tad-Duluri,
u sabiex jibqgħu kbar, flok kielu magħhom,
libsu l-fardal u lagħbu ta’ sefturi.

112. IL-GĦAQDA
Fil-festa tal-Milied slaten u rgħajja
laqqajt flimkien ġol-għar, Ġesu’ Tarbija,
biex turi ’n-nies li kbar u żgħar jingħaqdu
fil-faqar, fl-umiltà u fit-tjubija.

113. IL-FIDI
Tal-Fidi l-vara antika fuq il-knisja
tmermret bil-melħ, il-kalċi waqa’ m’nn idha,
u mis-salib fadal biss lasta waħda:
Sur Kappillan, hemm bżonn ta’ Fidi Ġdida!

114. BAMBINI
Bambin ċkejken, sabiħ, fil-għar ta’ Betlem
fil-ħrieqi ġewwa l-ħdan t’ommu Marija;
Bambin ċkejken sabiħ, fl-artal tat-tempju;
Bambin ċkejken, sabiħ għal-lotterija!

115. IS-SAGRISTAN
Is-sagristan fil-knisja qatt ma jħalli
bhejjem, għasafar jew inkella ħut;
u jħalli biss li jidħol ġewwa l-knisja
b’indulġenza speċjali lill-għanqbut.

116. LILL-MAGNA TAL-ELETTRIKU
Daħħan,ja magna ġdida tal-elettriku,
biex tiddistilla l-ilmijiet melħin!
U l-ilma msoffi ’tina biex ninħaslu,
il-melħ qiegħdu fl-imħuħ tagħna l-Maltin.

117. L-INTELLIĠENZA
L-intelliġenza bħad-deheb fin imħallat
mal-blat u mal-ħadid u r-ramijiet;
id-deheb jista’ jissaffa, iżda min jifred
l-intelliġenza mill-passjonijiet?

118. L-IMFIETAĦ TAL-ĠENNA
Papa Ġwanni mar jiftaħ bieb il-ġenna
bl-imfietaħ ta’ San Pietru, u sab b’sorpriża
li skont l-aġġornament Pietru kien bidel
l-imfietaħ tqal u kbar b’ċavetta ingliża.

119. MARLENE
Marlene għaddejja bil-patata żżegleg,
qisha xi pendlu mdendel taħt il-flokk;
u żewġha miexi labranzetta magħha,
taħsbu li ħareġ bil-grandfather’s clock.

120. RIKETTA
Meta Riketta xi kappell ġdid tixtri
żewġha bid-daħq jinfaqa’ jkun irid;
’mma jkollu jiskot għaliex martu nkella
titlaq bil-ġirja tixtri ieħor ġdid.

121. IL-PRIMA
Kelinu miet b’disgrazzja u ħbiebu kollha
marru warajh jagħtuh l-aħħar tislima,
u lagħbu n-numri tiegħu, u b’xorti tajba
is-sbatax tad-disgrazzji telgħet prima.

122. SIDOR
Is-Sur Sidor kien ikreh fuq il-koroh
u ħafna kienu dawk li jistkerħuh;
’mma kellu faraġ wieħed: li ikreh minnu
kien hemm għall-inqas wieħed... li kien ħuh!

