
Tiswija 

1. Ma ħadtx pjaëir għax l-ewwel nett beda jitkellem kemm kemm jinstema’ u 

t-tieni nett kont għajjien mejjet. 

 

2. Qrajt dokument interessanti tal-Aāenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà 

fuq il-post tax-xogħol. 

 

3. Ilbieraħ kien riħ isfel, naħseb li kien mix-Xlokk, imma llum riħ fuq mit-

Tramuntana. 

 

4. Biħsiebek toqgħod bilwieqfa n-nofstanhar ta’ filgħodu kollu? 

 
5. Dak anti-Taljan u antiklerikali mill-kbar. 

 

6. Baqa’ m’applikax minħabba li bqajt ma infurmajtux bl-avviŜ. 

 

7. L-aktar poeŜiji li jogħābuni ta’ Dun Karm huma ‘Lill-Kanarin Tiegħi’ u ‘Il-

Musbieħ tal-MuŜew’. 

 

8. Għaxar ewro jiāu aktar minn Ŝewā dollari Amerikani. 

 

9. Dik il-lejla, ix-xitwa li għaddiet, ma ninsieha qatt daqs kemm ħadna pjaëir. 

 

10. L-Għolja tal-MerŜuq u l-Wied tal-Lunzjata huma Ŝewā postijiet mill-isbaħ fil-

gŜira Għawdxija. 

 

11. Jien m’iniex sejjer hekk għax mhuwiex xieraq li mmur liebes diŜutli. 

 

12. Għajjat kemm felaħ u l-għajjat tiegħu werwer lil dik ir-ruxxmata subien. 

 

13. Ix-xhieda li taw l-aħħar Ŝewā xhieda kienet iddettaljata ħafna. 

 

14. Smajt fuq l-aħbarijiet li hemm bosta sottotipi differenti tal-anti-virus li jistgħu 

jikkawŜaw uāigħ gastrointestinali. 

 

15. Qabel āew il-mistednin waħħalt l-inkwatru f’postu, ħsilt il-kurutur tal-intrata 

u frixt id-dvalja l-ādida. 



 

16. Fl-20 ta’ Awwissu ta’ din is-sena l-Prim Ministru kellu laqgħa mal-Assistent 

Kap Kmandant tal-armata fis-summit pan-Ewropew dwar il-missili 

interkontinentali. 

 

17. Din hija kanzunetta romantika Taljana li kif tismagħha tqabbdek il-biki. 

 

18. Skont it-tabib m’għandix għalfejn naqta’ qalbi għalkollox għax l-uāigħ fi 

rkupptejja mhuwa xejn gravi iŜda qalli wkoll li ma kontx qed inħossni f’sikkti 

minħabba l-attakk tal-aŜma li kelli. 

 

19. Binhar u billejl dejjem jaħdem daqs kelb, lanqas li kieku qed imut bil-āuħ! 

 

20. Ħarāu ħelu ħelu labranzetta flimkien u ntelqu a la xanxè fuq il-bank għax 

qalu li kienu jiāu għala għajnhom min-nies. 

 

21. L-awtoritajiet tal-istat membru li jkun sar l-ilment kontrih huma obbligati li 

jattendu l-laqgħa. 

 

22. Ħareā bil-għaāla bħal għafrit u ħallieni bejn ħaltejn x’naqbad nagħmel. 

 

23. Illum kellna lezzjoni interessanti fuq l-ossiāenu u l-idroāenu u għada se 

jkellmuna fuq l-iSperularia, pjanta li ma tikbirx f’dawn l-inħawi. 

 

24. PereŜempju kultant tiāini x-xewqa li niekol ħafna u minflok immur 

innaqqar, xħin jaqbadni l-āuħ noħroā nagħmel passiāāata madwar ir-

raħal. 

 

25. Niltaqgħu sewwasew nofs siegħa oħra fin-nofsiegħa maāenb il-knisja u 

mmorru sa fejn il-baħar. 

 

26. Ilbieraħ għedtlu li mill-bieraħ sal-lum ma kellix wisq ëans nipprepara, 

madankollu sakemm sar il-ħin biex noħroā għamilt li stajt u ma ħadthiex 

bis-santafjakka. 

 

27. Għax bħalma jgħidu, “IŜ-Ŝejjed ħu n-nieqes”. Madankollu, nippreferi Ŝ-

Ŝejjed u jalla ma nkun nieqes qatt! 


