
Kif IGHAJTU' L-BEJJIEOHA 
(A ra jaċċ. 46) 

Frawli: Xotta l-frawli. 
Tulfielt: Ta' Belludja saret. 
Qaqoċċ: Tari għax-xiwi. 
Naspli: In-naspla saret. 
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Kappar: Kappar għat-tappar. (Mhux kif jaħsbu x'uħud "Kap
par gl'ial-kappar". I1-kappar jitqieghed fil
fliexken li jistaddu bit-tappijict -- għalhekk 
jintappawh.) 

Lewż, ġellewż: Lewż u ġellewż. 
Tin: Ara għandu t-tin abjad. 
Farkżzzall: Ejjew għall-farkizzan. 

Parsott Min jaqta' d-duda bil·parsott. (Għax i!'parsott ilir 
fl-aħħar wara l-frott l-iehor). 

Damoskina: Id-damaskina saret. 
Indivjo: X'indivja bajda għandna l-lejla. (Bonelli) * 
Bettieh: Ta' Spanja l-bettieħ. Għawdxi l-bettiel'i. Xammiem 

jl-bettieħ. 

a lient.b: Katlan il-għeneb. Tal-beiżula hawn. Tal·boloz iI· 
għeneb (għax ikun qisu dak l-għeneb li naraw 
fiI-bozoz tal-ħġieġ fi djar in-nies). 

Lanġas: frott ix-xama' li agliżeI. 
Krajes: Glial·brodu hawn. 
Qamlilrrum: Min jagħlef l-aħdar. Min jagfUef. 
SiLla: Bil-f juri s-silta. Min jagħlef. 

Tiben: Min jixtri (inbegħlu) ħemeI tiben. 
Eg Itruka: Egħruka l·insalata. Tarija l-insalata. 
Patata: MiII·fina l-patata. Romblija l-patata. Ħoxna gliaJ-

fotn. 
Ġdur: Tarija J·ġidra. 
Spinati, Ita~s: Spina~i u ħass. 
Bambinella: Min hu ghal-bambineIla. 
Ful, e~ċ. ful u ~iċri u karawett. 
Qastan: Mghollija u nfurnata. Il-marruna reġgħet ġiet. 

Għall·imbuljuta. Min jghalliha l-imqaxxra. 

* BonelIi kien ġabar .xi għajjat tal·hejjiegħa fil-ktieb 
tiegħu "Saf}gio del tolklore dell'isola di Malta", 
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Għasafar tal-bejt: Talbejta ·min irabbi (illum ma jistgħux 
jinbigl'iu għasafar tal-bejt). 

Kanali:' Kemm jgħanni l-kanal. 
Flleles: flieles min irabbi. 
Galloni: (sriedek 1:għar) Il-gallozzi min jixtrihom. 
Eringi: Ġodod. Ġew i1-~odod. 
Vopl: Vopi għax-xiwi. Għall-aljotta l-vopi. 
Fekruna: fekruna glial1-istuffat. Kemm ixxomma tfuh i1-~ara. 
Xkattu: Ħaj l-ixkatlu. 
Sltorfna: Min jgħalli l-iskorfna. 
Aċċola: Aċċola: ward il·ħut. 
Siċċa, Illamari Għandu s-siċċa u I·klamar. 
Kaftli: Kaħli gQax-xiwi. 
Galllna: Min igħalli l-gallina. 
Sparli: lxwi l·isparlu. 
Pixxispad: Għandu l-ispadu. 
Saltur: Ta' Smirna s-sallur. 
ImliaT: Ta' filfla l-imħa:riel. Min hu għall·imħaT. 
Arzel: Arzelli nigri. 
Gandoffli: Tal·gandoffli hawn. 
Rizzi: Kemm hu mimli. Rizzi mimli. 
l1obż: rlawn tas·smid. 
Imqaret: Ara kollha tamar. lfuħu. 

Kaglialt: Tal-kagħak helwin. 
Figolll: Għall·figolla min idaww3r. (Dari fl·Ghid kienu jdawru 

ċ-ċippidadu ghal-figolli) 
Ravjul: Jagħli r-ravjul. Tajjeb u jgħali. 
Bajd: Ta' Malta frisk. 
Ġbejlliet frIski: Ħelwin i\-ġbejniet. frisk il-ġobon. 
Irkotta: Tajba għar·ravjul. frisk a halib. 
Kannol.i: Kannol sold. Bl·irkotta. 
Pasti: Bil-krema hawn. 
Bebbu~: Bebbux min igħalli. Imsawwem il-bebbux. 
Xoqqa: Xoqqa u xarten min inbegħlu. 
Faħam: Tal·kannol il-faħam. 
Fuħħar: Ta' Napli l·fuhħar. Hawn tal-qsari. (Dari kien jiġi 

wiehed idur ghal fuhhar imxaqqaq biex isew
"ih u kien jgħajjat: "Tal-imġelġel". 

Is-sennie.n: Imqassijiet u skieken min isinn. 
ll-landle.r: Spiritieri gllat·tiswija min għandu. 



fl-jabbar: Oħadam u ~raret. Ram u ħadid. 
Tal-fliexlcen: fliexken għall-bejgħ min għandu. 
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Tal-ħnider żgħar: nanżir min irabbi (llIum ma ghadekx 
tisma' wisq min jgħajjat hekk) 

Min jiġbor il-qam li għat-tħin: Tat-tħin hawn. jeħodhulek 

u jġibhulek. (Dari kien joħroġ wieħed jiġbor 
fiċ-ċrienen il-qamħ minn ġod-djar, jitħnu )
mitħna, u jerġa' jieħdu '1 sidu. Illum jgħaddi 
jiġbor bil·karrozza flok bil-bhima. 

Tal-karro%Zin: Wardet. Wardet, (Biex iżżul minn nofs). 
Min idawwar blċ-ċippidadu: Mill joħlomhielu, 
Tal·/juri: Ta' Mejju kemm ifuli. 
Tal-fajjenza:: Borom u ka7Zoli. Platti u kikkri min inbeghlu. 

Talzi fini. 

Ġ. C4e134R PULLICINO 

Is-Safar 11 

Għawdex żgħir wisq u tħoss 
il-baħar minn kull naħa 
jaqtagħna sfieqmid-dinja. 
Kull fejn tħares ħlief ikħal ma tarax 
u kieku mhux għax hawn xi ftit tal-ħdura. 
l-ikħal t'hernm fuq u l-ikħal ta' madwal'ek 
bħal ibeżżgħuk. 
Iżda xi drabi s-sħab ħabib jaħbilek 
il-waħx kbir tas-smewwiet. 
Imbagħad tintaf gl:1al dahrek 
tgl:1ammex gl:1ajnejk bit:bjuda 
tal-bizzilla tbiddel tbiddel 
li tinfirex mal-ħolqien, 
II tisma' r-l'iħ ivenven 
II tħoss il-mewġ ikisser 
u toħlom !'inti f'dgl:1ajea 
qiegħed tbewweġ għal x'imkien. 

Għawdex, 24:-25/II/,4:2 
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