Ikkoreġi l-iżbalji f’dawn is-sentenzi
1.

Ma ħadtx pjaċir għax l-ewwelnett beda jitkellem kemmkemm jinstema’ u t-tieninett
kont għajjien mejjet.

2.

Qrajt dokument interessanti ta’ L-Aġenzija Ewropea Għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post
tax-xogħol.

3.

Il-bieraħ kien riħ isfel, naħseb li kien mix-xlokk, imma l-lum riħ fuq mit-tramuntana.

4.

Bi ħsiebek toqgħod bil-wieqfa n-nofstanhar ta’ fil-għodu kollu?

5.

Dak anti Taljan u anti klerikali mill-kbar.

6.

Baqa’ m’applikax minnħabba li bqajt m’infurmajtux bl-avviż.

7.

L-aktar poeżiji li jogħġbuni ta’ Dun Karm huma ‘lill-Kanarin tiegħi’ u ‘il-Musbieħ talmużew’.

8.

Għaxar Ewro jiġu aktar minn żewġ Dollari Amerikani.

9.

Dik illejla, ix-Xitwa li għaddiet, ma ninsieha qatt daqs kemm ħadna pjaċir.

10.

L-għolja tal-Merżuq u l-wied tal-Lunzjata huma żewġ postijiet mill-isbaħ fil-gżira
għawdxija.

11.

Jien miniex sejjer hekk għax mhuwiex xieraq li mmur liebes diżutli.

12.

Għajjat kemm felaħ u l-għajat tiegħu werwer lil dik ir-ruxmata subjien.

13.

Ix-xiehda li taw l-aħħar żewġ xhieda kienet iddettalljata ħafna.

14.

Smajt fuq l-aħbarijiet li hemm bosta sotto-tipi differenti tal-anti-virus li jistgħu jikkawżaw
uġigħ gastro-intestinali.

15.

Qabel ġew il-mistednin waħħalt l-inkwadru f’postu, ħsilt il-kurudur ta’ l-intrata u frixt ittvalja l-ġdida.

16.

Fl-20 ta’ Awissu ta’ din is-sena l-Primministru kellu laqgħa ma’ l-Assistent kap kmandant
ta’ l-armata fis-summit panewropew dwar il-missili inter-kontinentali.

17.

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

18.

Skond it-tabib m’għandix għal fejn naqta’ qalbi għal kollox għax l-uġigħ fi rkubbtejja
m’huwa xejn gravi iżda qalli wkoll li ma kontx qed inħossni f’sikti minħabba l-attakk ta’ lażżma li kelli.

19.

Bi nhar u bil-lejl dejjem jaħdem daqs kelb, l-anqas li kieku qed imut bil-ġuħ!

20.

Ħarġu ħeluħelu la branzetta flimkien u ntelqu ala xanxè fuq il-bank għax qalu li kienu jiġu
ala għajnhom min-nies.

21.

L-awtoritajiet ta’ l-istat membru li jkun sar l-ilment kontrieh huma obbligati li jattendu llaqgħa.

22.

Ħareġ bil-għaġġla bħal għafrid u ħallieni bejn ħalltejn x’naqbad nagħmel.

23.

Il-lum kellna lezzjoni interessanti fuq l-Ossiġenu u l-Idroġenu u għada se jkellmuna fuq lIsperularia, pjanta li ma tikbirx f’dawn l-inħawi.

24.

Per eżempju kull tant tiġini x-xewqa li niekol ħafna u minn f’lok immur innaqqar, x’ħin
jaqbadni l-ġuħ noħroġ nagħmel passiġġata ma’ dwar ir-raħal.

25.

Niltaqgħu sewwa sew nofsiegħa oħra fin-nofs siegħa ma’ ġenb il-Knisja u mmorru safejn
il-baħar.

26.

Il-bieraħ għedtlu li mill-bieraħ sa llum ma kellix wisq ċans nipprepara, ma’ dankollu sa
kemm sar il-ħin biex noħroġ għamilt li stajt u ma ħadthiex bis-santa fjakka.

27.

Għax bħal ma jgħidu, “Iżżejjed ħu n-nieqes”. Ma’ dankollu, nippreferi ż-żejjed u j’Alla ma
nkun nieqes qatt!

