
leħħ 

il-Malti 

Folja elettronika b’tagħrif lingwistiku, ortografiku, grammatikali u kulturali 

dwar il-lingwa Maltija maħruġa mid-Dipartiment tal-Malti fi ħdan il-Kulleġġ San 

Injazju sabiex il-lingwa tagħna tingħata l-valur li jistħoqqilha. Kull suġġeriment 

u/jew diffikultà huma ġentilment milqugħa fuq lehhilmalti@gmail.com 

l-għajn / 

l-għajnejn 

mela għajnu b’xi ħaġa: min mingħalih 

għandu xi ħaġa speċjali. 
 

m’għalaqx għajn m’għajn: 

ma setax jorqod; ma raqad xejn. 
 

mar għal għajn ħaddieħor: għamel 

kif xtaq xi ħadd biex jingħoġob 

miegħu. 
 

għajnu għokritu: 

ra xi ħaġa ħażina li ħassbitu ħażin. 
 

jagħti fil-għajn: jidher wisq u x’aktarx 

ma jkunx f’postu. 
 

għajnu għal hemm kienet: għal dik 

il-ħaġa jew post kien qed jimmira. 
 

kisirlu għajnu: iffittah u tellfu dak li 

kien qed jagħmel. 
 

dejjaqlu għajnu: xebbgħu, issikkah. 

fetaħ għajnu: induna; beda jagħti kas. 
 

għajnejh fuqu: 

attent għalih; moħħu fih. 
 

ġab għajnejh wara widnejh: 

stagħġeb ħafna u baqa’ skantat. 
 

kemm tara b’għajnejk: ħafna. 
 

iftaħ għajnejk: oqgħod attent. 
 

tah għajnejh: tant ħabbu li tah u 

għamel minn kollox għalih. 
 

ħaleb għajnejh: beka ħafna. 
 

li jaraw għajnejh jagħmluh idejh: 

wieħed li jinqala’ ħafna u kapaċi 

jagħmel kollox. 
 

għajnejh ikellmuk: xi ħadd sabiħ u 

kollu ħajja. 

CHARLES 
CLEWS 

Hi diffiċli ħafna meta tkun qiegħed tikteb fuq il-makkjetta u tħalli 

barra lil Charles Clews. Clews twieled fis-27 ta’ Settembru tal-1919. 

It-tfulija ta’ Clews kienet bħal kull tfulija ta’ tifel ieħor: praspar u 

invenzjonijiet tal-logħob. Iżda apparti minn dan hu kien iħobb 

it-tagħlim u dan jidher mill-bosta marki għoljin u premjijiet li kien 

jikseb fl-iskola. Fir-Raba’ Sena tal-iskola Clews kien għadda għat-

Tarzna u ta’ sittax-il sena, jiġifieri fl-1935, daħal jaħdem bħala engine 

fitter apprentice u aktar tard laħaq 

surveyor u dam hemm sal-1964. 

Iż-żmien tat-Tieni Gwerra Dinjija, 

żmien ikrah u ta’ qtigħ il-qalb, 

wassal lil Clews biex joħloq 

kumpanija teatrali ġewwa t-Tarzna 

stess li tferraħ lill-ħaddiema. Fil-

fatt f’dan iż-żmien twieldet 

il-kumpanija Stage Commandos li 

aktar tard saret popolari ma’ Malta 

kollha. Din hija l-lirika oriġinali ta’ 

waħda mill-aktar makkjetti popo-

lari ta’ Clews, “Ħaduli Rasi”.          
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