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Ma1-mara tiegħi qatt ma ġ.ġelidt minħabba li ddawwart ġol
każini. II-każi!Ili ma jiġlbldunrr xejn. Dik il~ħaġa li tmur ġo dar kbira 
biex tilghab il-karti jew iċċekċek il-boċċi fuq mejda twila bil-pannu 
aħdar ma tghoddx għalija. Imbagħad il-kamra tal-qari dejjem vojta 
jew, jekk mimlija, ma tistax taqra fiha bi.l-kwiet. 11-kamra hekk 
imsejħa tal-qari, b'xi talbella mal-ħajt bil-kelma "Silenzjlll", isservi 
għat-tlablilb. Dawk li m'hu11:n.i.ex lagħalba tara!hom idurulek mal-mejda 
tonda u jerħultha jdaħħnu u jpaċpċu kemm jifilħu. 

It-tpaċpiċ inJ'wlb:bu, avvolja m'iniex mara. Tagħtinix n.i.ektol u 
ħallini nħoH ilsie.ni. Iżda biex i111paċpaċ ma nħossx li għandi ghalfejn 
nidħol sieħeb fil-każilll. li-ħanut tal-Ka,fe, ii-1bar, igħodd għaki.aqshekk 
xorta waħda. Miftuħ il-ġurnata kollha, issihlu miH-kafe sal-whisky, 
mill-kagħak tal-għasel ·sal-pastizzi, mill-biskuttelli sas-suflejiet. Sigar
retti bil-għama. 

Imbagħad in-nies ta' ġol-Kafe m'hUIJlliex b1ss dawik l-erba' qtates 
li l-każin jikluih bil-ħobż. Fil-Kafe ssib, iva, is-solti klijienti bħall, 
imma ss.i!b ukoll dawk ta' nhar ta' Ħadd biss, dawk ta' filgħodu biss, 
dawk ta' fil:għaxija biss; dawk li jkunu wara l-bielb jistennewih jiftaħ 
fiLgħodu kmieni 'biex jieħ!du l-kafe li d,-dar m'għandlhoTIDC min ilesti
hulhom, dawk l'i I-qatra jkunu ħollmiU bilh.a ma' tul il-.Jejl twil. Hemm 
dawk tat-tard filgħaxija li jitn.1kkru jlegilgu mqar bil-bieb nbrfsu 
maghluq, imlaħa·lħin u bin-ngħas, bla ma jixtiequ jmorru d-dar fejn 
jafu li m'ghandhom lanqas kellb jistenniehom. 

Jien għandi. Għallhekk .H-ħin tiegħi. I-Kafe huwa bejn is-sitta u 
t-tmienja ta' filgħaxija, wara ll. mix-xogħol inkun mort id-dar 
ninħasel, qaibel ma narġa' lura lejn id-dar 'b'xi borża qassatat tal
piżelli u pashzzi tar-rkotta. 

Dak 1-·aħjaiT ħin. Il-ħin ta' ħafna nies tax-::mgħol li waħedhom 
jew man-nisa tagħhom imorru jgħad8u ftit taż-:żJmien ibillu griżmej
hom u jqattghu siegħa, saghtejn jiitke1:1mu. li-hena t1egħi. M'għandlx 
passatempi oħra, jew jekk għandi xi ftit, da.wn huma biss affarijiet li 
jagħtuni 1-argUIJllent f·Uiq xiex nitħadldet. Għalhekk biss f'xi logħba 
tajba nhar ta' S.'lbt jew il-Ħadd immm sa l-istadju; għallhekk :1-
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ġmnali nifii:hom kolliha; għalhekk infittex fihom l-iktar ahbarijiet 
sensazzjonali jew il-kibba kontwvenjali; għa:lhe[& naf dejjEm l-ewwel 
wieħed min bwJeled u min miet, IIll'in tgharras u min iżżewweġ; min 
lahaq xi haġa jew rebaħ xi lotterija; ghaLhekk nlibghallem bl-amment 
xi ċajta helwa. Biex ikolli munizzjon qawwi. 

Iib.:·ebi jafun,i tajjeb. Allahares nittaTdja jew nonqos. Ikunu 
jistennewni fuq ix-xwiek. Malli jarawni diehel, wiċċhom bhal jixghel. 
Jafu li lsieJJi jtaqtaq u jred'den. Li l-karti f'idejja .. Li ndahħakhom 
daħka. 

Iżda l-gost tiegħi li npaċpaċ mlhux wahdani. Fil-Kafe nieħu 
gost nosserva 1-uċulh tal-ka.mrieri, il-11noss,i. taghihom hfief qishom tal
qtates, il-mem'orja l:i ghandhom biex jieħdu l-ordnijiet ta' sitta, 
vmienja, ghaxra min-n.ies f'daqqa. Niehu gost naqta' mill-espressjoni 
ta' wiċċhom dak li għaddew m~nnu ħbiehi ma' tul il-ġmJJata fuq ix
xogħol, fid-dar. Niehu gost inże'bibeġ fuq il-k~iti·enti l-ohra dehlin u 
herġin, min imgħaġġel, min qisu ż-żmi·en kollu tieghu, min biex jixtri 
kaxxa sulfarini, min b.;ex iżarma nofs ħanut; min biex jibla' kafe 
iswed u jitlaq jiġri ghaċ-·ċine, min biex jinxtehet fuq siġġu qnb 
taghna u jtawwal widnejh halli jissamma' x'aħna nghidu, jithisse:::n 
meta ahna nidħlm, mejjet biex jaqlbad magħna u jidhol fi-argument 
li nkunu qeghdin niddiskutu. 

Għax diskursata ta' saghtejn, meta taqtgħalha 1-ħmerijiet u 
l-kliem vojt, xi ħaġ·a tajba fiha tilbqgħalha. Jien fil-Kafe ltqajt ma' 
filosfi li ma ja.flLx huma stess il-gherf li ghandihom fihom, iltqajt ma' 
umoristi li ma jobsrux kemm jistghu, kieku jridu, itaffu d-dwejjaq ta' 
min hu żventurat, iltqajt ma' whUJd li, kieku kellhtom ftit ta' l-ambiz
zjoni, kienu jkunu Jistghu jit,i·lghu fil-quċċata tal-ġerarkija ta~~pajjiż 
u jmexxuh tajeb daqs kulħadd jew al1jar. !t-talent li l'tqajt mieghu 
fil-Kafejiet jista' joħroġ minnu .eilement mill-aħjar f'lkul1 qasam tal
hajja. Ma jonqsux lanqas il-prużuntu:żi, il-keshin, il-bololl, 1-injnranti. 
Imma l-Kafe qisu l-klinika; tat-tabib. Għal min ghandu ftit s·ens ta' 
pstikoJ,oġija l-Kafe 1hu:wa 1-•post fej,n issilb li trid, u mhux qieghed 
inghid ghall~pasti u x-xorb, iżda ghall-is'Peċi differenti ta' 1-umanita. 
li-Kafe huwa skola ta' es'perjene;a, 1miversita tal-ħajja. 

Umanita. IJ ... bniedem !huwa essri li jinbidel il-hin kollu fi-istatura 
tiegħu fiżka kif ukoN psikika, morali, c'oċjali,, storika u UIIllana, fisser 
wieħed surmast fi skola gholja b.i tweġilba ghal xi rimarka tiegħi, 
darba fost ,]-ohrajn, bejn belgha u oħra tal-kafe hiċ-ċikwejra. Mhux 
kulhadd fellmru mHl-ewwel. 

Naf li jiena qbiżt u fi.s·s,;Tt li ghalija l-bniedem, minkejja r-rebhiet 
ta' l-ispazju u progress kbir ieħor tax-cx:jenza, baqa' 1-iktbar m~.steru 
tal-hajja. Niehdu ċ-ċittadin, jew iJ:-bniedem t_a' l-Ewropa ta' żm.ienna. 
L-istorja tieghu għadiha 'sejra, il-progress għadu ma waqafx. Kollox 
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ghadu jsir bhal qabeL L-imghoddi xi drabi narawh fiJ-ib'oghod, xi 
drabi fil-qrib. Xi drabi mill-istbah, xi drabi miri-ikrah. Nitiħ.addtu 
f'isem il-mejtin, u bhallikieku xejn ninsew il-ġid li ghamlulna 
Fl-imqades nitolbu ghar-·ru:h ta' min ilu mejjet, u fi-istess waqt nużaw 
i1-makni taċ-ċivilta ta' żmienna. 

Min ma samax bil'-liġi tal-k,untrasti ma jafx l-istorja tal-bniedem 
ta' l-Ewropa. Ma jistax jifhem ir-raġuni tal-hajja u lanqas ma jista' 
jobsor il-futur. Irrid infisser li l-bniedem fi-Ewropa huwa dak li hu: 
bniedem ċivilment matur, 'il qudd!',em fil-kultura. U dana sewwa sew 
ghflx huwa fe,hem ghalkollox din il-liġi wtieqa tal-Jmntrasti. Ghax il
kmttrast huwa fidi, bhalma l-fidi h'tia !-:ġlieda biex nirbtm lilna nfusna 
u l-iżbalji taghna. M'ihemm hadd li ma jaqbilx li l-bidu ta' kull ħol
qien ma jinswbx f'din i1-liġi, kontradittorja biss fil-wiċċ, f'din il-liġi 
li tiftah 1-inteJli,ġenza tal-bniedem ghall-lwnoxxenza tad-dinja u 
kulma jinsab fiha. 

Fiż-żm'.nijiet tallum hafna jitkellmu dwar id-dekadenza bla ma 
jafu sewwa xi tfisser din il-lkelma. Ghaliex x'inhi wara kollox ld
dekadenza? Dekadenti (jien ma nużax is-Safi gl1al xejn b'xejn) huwa 
dak il-bnied:em Li ma jfittixx li jġedded ruhu, li j'oqghod bhallikieku 
xejn ghal ku1ma ji~~r1, li jgħix minghajr għana morali, bla ma jaghti 
xejn minn tiegl11i għal1-proċess ta' l-istorja u taċ-ĊiViilta. 

L-oppost tad-dekadenrti, jiġifieri min hu progressiv, dinamiku, 
dak li jlaqqa' 1-hsi.eb mal-hidma, l-oppost tad--dekadenti, ins·omma, 
ma kienx ikun xi ħaġa k'bira kieku ma kienx jitlaqqa' ma' l-istess 
dekadenza. 

Filosfu Ġermaniż ta' 1-i•storja, Oswadl Spengler, sostna li hawn 
ħafna ċiviltajiet jew kulturi differenti minn xulxin u kull waħda minl1-
hom titwieled, tiktber u tmut bħallma jiġrilhom 1-istaġuni tas-sena. 
Minn hawn il-konc~ezzjoni fatalistika ta' 1-istbrja l,i. htija taghha 
Spengler bassar l-irvina taċ-ċivilHt oċċidentali. Minhabba f'dik t
tbassira pessirrnistika, 11-filosfru Tedesk m'għarafx johloq liġ,ljiet wisq 
verusimli dwar il-ġejjieni ta' 1-E,wropa minhabba li ma wedex hila 
biex jiġġuditka tajjeb il-prinċipju pr,:mittiv li jiffo11ma s-sisien tal
bniedem Ewropew. Liema Ewro·pew, jekk minn banda juri tabilhaqq 
waqtiet ta' d.ekaden,;a, mill-ohra jmi mumenti u sitwazzjonijiet ta' 
progress kontinwu. 

· Tedesk iehor maghruf, Tihoma•s Mann, wera huwa wkoll, bi stil 
perfett u b'penetraz:zjonti psikoloġika klbira, id-dekadenza tal-valuri 
spiritwa1i fid-dinja tallum. Fir-rumanz tiegħu "Buddenbroock" huwa 
jittratta d-dekadenz.a u l-progress kif jiflhrrnulh uko1l uħud mill~eiiż
tenzjal'isti Franċiżi ta' :hminijietna, bħal Merlon u Pontry. żminlj'iet, 
mela, da•wn tagħna, ta' kontradizzjoni!iet u fl-i1stess hin ta' progress 
u kreazzjoni. 
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Iz-z.oikk antik (Sżda qatt qadim) ta' 1-Erwr!opa ċi.vilizz.ata mill
Kristjaneilmu tlaqqarm bis-soċjaliŻimu atei,stku ta' Karl Marx u 
bl-eżiżtenzjali:tm:u Kirkegardljan, kif ukoll bit-teoriji tas-Superman, 
ta' Nietzs,Cihe. 

Allura fi-Ewropa għandna krliżi kerha? 
ċerta letteratura tagħtina x'naħslbu dan. Iżda allahares ke.llna 

noqogħdu biss fuq din ix-xorrta ta' letteratura. 
L-Ewmpew ta' żmienna, ħafna drabi, jista' jidher għajijen, bla 

ħajja, bogħod minn kutll morali; i:bda dan·a jkiun biss għal waqt 
w~·eħed, għal perijodu jew għal sitwaz.zjoni partiko1ari. Wara ftit 
jarġa' jaqbad mal-biċċa l-oħra tal..,pers!onalita tiegħu, il-parti aħjar 
ta' hajtu u ta' l-i,storja. F'qallbu, 1-Etwwperw għmJ>d:u midfuna iżjed 
minn ċivilta waħda, iktar minn vok[\?.zjon-i waħda. Għalhekk il-kriżi 
hija· għali'h rdativa. Għalih hija 1-qi·es ta' żn;nienma u mhux tad
destin V·egħu. lill-Ewropew d'ik il-ikriżi turih fejn wa,slet il-għeja 
tiegħu quddiem il-possibibiltaji·et li tghallimna l-istorja u li l-ħajja 
tagħtina. 

Madankollu mllmx dejjem hekk. Ħaf,na drabi l-pels·st"miżmu 
jin1bidel f'ottimiżmu, i1-biża' f'tama. It-tmġedj.a ta'l-ħajja tarġa' tibda 
tara d-dawl tal-hidma u tax-xogħol tagħna, ħidma u xogħol tad
dmirijiet ta' kuljum. 

Il-pes·s,irrnisti m'humiex kol'lha xorta waħda: hemm il-pess.imista 
minn qaddi,su, dak li hu heikk f'ċerti sitrwazz.jtonijiet, dak li hu hekk 
htija :ta' l-injoranza tiegħu, u dak li hu pes,sim;sta moralista. Dan 
ta' l-aħħar huwa għalknllox diff·errenti mill-oħrajn, għax f'dan insibu 
l-konfront bejn 1-intelliġelllza tal-'bniedem, 1i llum i1-ġurrnata kibret 
u għadlha tik:ber, u t-tra.ġiċita tad-destin tal-bniedem: i l-Mewt. 

Iżda fuq kollox, insibu tifffira kibira fil-ifah li tista' tgħid ma' 
l-Ewropa kollha għadna nsibu 1-.Vanġ·e,lu moqri u mfiss·er u l-eżempju 
ta' Kristu imi.ta:t u kontemplat. L-umilta li bi'ha fi-E,wropa naċċettaw 
il-Messaġġ divin iqawwilna l-karattru u ]'saħħaħna fil-v-irtu. Ewropa 
li fi-aqwa tas-seklu giħ'o'Xrin taf tagħtina Papa bħal Gwanni XXITI 
hlija dejjem E'wropa mfunija fuq sisien Insara. 

Iilum il-ġurnata l-bniedem iżjed ma jmur qiegħed jinqata' minn 
dak kollu li dari kien jorlbtu ma' l ... imgħodd:i, mal-ħrejj-ef, mal-leġ
ġend,i, mal-mitoloġija, mal-preġudizz.ji, mal-unisteri natural'i. Il-hnie
dem q·iegħed jimxi llum fit-triq tal-maturita b'ħeffa liema bħalha. 
Qiegħed juża iżjed ma jmur 1-intelliġ,enza tiegħu u r-rieda t.iegħu, 
qiegħed jaghraf jagħżel aħjar bejn il-liġi u 1-istint, be,jn ir-raġuni u 
s-sentiment. Iżda din id-distinzjonii ma tfi,ss,lrx li 1-ħaġ.a qieglħda toqtol 
lill-oħra jew tbarri:ha għal Jwllox; d.ana jfisser, bil-maqlwb, li l~bnie
dem qiegħed jaghraf aħjar x't.J,srwa l-ħajja tagħna u għalheikk jaghraf 
igħixha skond ma jkun meħtieġ. 
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Issa nistaqsu: x':sens għandfha filha nniifisha 1-i,storja? Għal min 
dejjem qies l-istorja blħala d-dawl li jurina l-ħajja, bħala dik l~ 
tghallimna l-ħajja x'inhi, it-tweġifba hija ċara. Iżda aħna ma naqblux 
miegħu b'għajnrejn magħluqa. Aħna nib:hgħu li l-istorja m'għandhiex 
ta.għli.m partikio1ari x'tagħtina, għax fiiha ma nsihux sens loġku li 
jmexxi dejjem xorta waħda 1-ġrajjiet tal-ħajja. Għalina l-istorja ma 
għandlhi,ex 1iġijliet għaliex il-għen]lq ta' l-istorja jiddependu mix-:s:orti. 
Darra ngħiduh biex nuru, kif nittamaw, li 1-ħsie.b, anzi 1-ko.nċett 
klassiku ta' l-istorja u ta' roif il-'bn.iedem imissu jħares lejha, qiegħed 
jinbidel. Ir-realta tal-ħajja tallum turina li l-~bniedem sar ikt,ar moħħu 
lejn ir-rapporti J.i jgħaddu bejn il-ka,pital u x-xogħol milli lejn l-istorja. 
Ma rridurx: infissru b'daqslhekk li l-interess fl-istitu7lzjonijiet, fid
d:Lnastiji, fil-gtħamliet diversi :t·al-gvernijiet ta' l-imghoddi spiċċa, 
iżda biss li l-hmiec1em illum sab ruħu wisq marbut bir-rapporti tal
kapital u tax-xogħol u għa.lhekk ma jistax ma. jrfittixx li jaħs.eb qabel
xejn biex itejjeb il-Jrlondizz~onijiet tiegħu bhala bniedem f',soċjeta u 
f'dinja moderni. Qiegħed, fi kli·em ieħnr, jitb'egħed xi ftit mill-ħakma 
tal-kapital 1i roien iżommu rsir, biex j·ersaq dejjem iktar lejn il-hakma 
l-oħra tax-xogħol li min-naħa tiegħu, hUiWa wlmll kulma jmur, 
qiegħed jagħmlu rs1ir xorta waħda. Fl-Ewmpa llum (fors1i fid-dinja 
kollha), il-bniedem intilef wara s-tSoċjoloġtija, iżda ma jistax jagħmel 
mod iehor ħli·ef li fix-:xtogħol u barra mioc-Jeogħol jitħasseb drwar :!
bnedmin sħabu u r-raibtiet li h:u għandu maghhom. B'hekk, madan
kollu, il-bniedem qiegħed jimxi 'l qudd1:em lej,n i·s-solu:zzjoni tal
problemi ġodda li qajmet iċ-ċivilta. 

Wara tant gwer.er, tant rivoluzz.jonitiiet, tant rewwixti, tant; 
in'V'enzjon±jiet li saru ma' tul l-aħħar seldli, il-~bniedem fi-Ewropa ma 
satax :ż.gur jibqa' ind'ifferenti dwar id-dest'in tiegħu. L-istorja tiegħu 
baq~għet tikber dejjem ki.f \baqgħet tiro'ber l-esperjenza. Il-1ħajja, ta' 
spiss iebsa u tqila, hafna drabi mwj,egħra, ku1tant dehret ukoH 
sabiha, ta' min ighixha iżjed minill dejjem. Iż-żmien, g'ħaddej bla ma 
ħad'd jista' jwaqqfu, daqqa jdawwal, daqqa jdallam il-ħajja bħalma 
l-jum u 1-J.ejiJ. lill-ġmnata, iooa qatt ma jikxef il-<mist.eru kbir tal~ 
bniedem fl-istmja, fix-xjen:11a, fir-rapporti tiegħu m'Alla l-Imbierek 
u ma' 1-i•stess umanita. 

Misteru t-twelid tal-ibniedem, il-ħajja tiegħu, il-merwt. F'dawn 
il-mist-eri bi·ss, wara kollox, insilbu 1-v.erita tad-destin tagħna: 
1-eternita. 

Tajjeb li wieħed iħoss fl-E;wmpa tall'u:m dan is-entiment tal
misteru tal~bniedem, li jħoss li l-·bntiedem ma jiġix f'din id-dinja 
b'qalbu maqtugiħa iroa bit-tama li j:i!bqa' għaddej 'il quddiem filc.. 
progress li, ims.ejjes fuq il-<misteru, juri x'j'i;srwa l-istess bniedem, juri 
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kemm bla tarf ta' xejn hija lLħila tietgħu, meta fuqu u fuq 1-un~vers 
hemm l-Id t' Alla li taħseb għal kollox. 

Ħsrbijiet għolja? Qatt ma ji.spiċċa.w argumentli. bħal da•.wn :lil
Kafe fejn niltaqa' jiena ma' t1hiebi. Iżda: drabiji.et oħrajn i'!~k.wist
jonijiet ilku:nu .wisq iżjed hfief, kultant banalli. X'joħroġ minnhO!ID? 
Xejn. Sempliċi sfog tal-ħsieb u tal-qallb. Għax ħa&l qabli ma naf 
li tħajjar iniżżel bil-lci~t1ba .wieħed mill-argumenti lwllha. Kulma ġara 
dak in-nhar ta' dan l-argument. kien biss li l-kafe tiegħi kesaħli għal 
kollox, .wieħed :minn ·ħlbiebi li tba,Cj'baq imerini ta' spiz.s waqgħetlu 
dubbiena fi'h u kellu jwarrbu, ieħor spiċċa biex fis-saħna qalbu fuqu. 
Ki.en ha.wn li 1-·argument inqata' ħesre:m, aiktarx bla konklużjoni 
soda. Iżda sa fejn laħqet .waslet id-di·skursata, bid-difetti koll.!ha 
targħha, forsi kienet denja ta' akkademja, ta' parlament, ta' kon
gress. K!if tkun ħafna drabi f'dak il-ħanut tal-Ka.fe, f'•ħafna ħwienet 
oħrajn bħal dak. Għax il-Kafe f'MaJta huwa l-forum tar-Rumani, 
il-':Lok fejn wieħed j.i:1taqa' u je•spriiilli ruħu hil-li'berta lw1liha fuq kull 
suġġett lli. jrid .. li-Kafe f'Malta huwa 1stituzzjon.i, ħa~ġa li Illlingħajrha 
1-Ma.ltin ma jistgħux ighaddu. Għandktom mnejn tgħid'uli li dan jafu 
kulħadd. Jista' jkun ukoll. Ċert hu lru l..cproprjetarju tal-Kafe fejn 
soltu mmur jien mlhux biss li jafu dan, i0da wkoll japprezzaJ:J.. Tant 
li, ara 1-affar•ijiet kif jiġu, meta dan il-Kafe ghalaq mitt sena minflu 
fetah l-ewwel darba, dak ~l-propi'jetarju talalbni nagħmillu ftit versi 
fuq iċ-ċentinarju tal-Kafe biex, imna.qqxin fuq irħama, iwahħalhom 
fis-sala tal-Kafe bħala bifkira tar-rikorrenza eċċe~jonali. 

:Sħabi taG-Kaf·e, dak li waqgħetlu d-dulbibiena. dak li qa1e.b il
kikkra, koiJiha kemm huma, ma hallewnix nirrofta f'i·sem il-modest.ja. 

Kelli nharbex Jei ħaġa bilfors, u hr'!ġt b'dawn 1-·er'ba' kwartini: 

Ġo dal-hanut, ilu diġa mitt sena, 
L-ewwel klijent ġie jieħu kikkra te: 
Din tant għoġ!blitu li lil sħa'bu 1m1llha 
Offra; dawn tħajru u hadd ma qallu le. 

Il1um dal-bar antik, ġenwin bhal dari, 
Għandu klijenti mi"nn ku!H razza u ġe,n.s: 
Ha~n hija l~bejta fejn haddiema, artisti, 
Kittieba u sp'ortsmen dejjem sabu l-wens. 

Sa seklu ieħor nittamaw li jibqa' 
Jaqdi 'l ta' wrajna dan il-ħlejju bar! 
Jlbqa' l-hanut li kull min fih j·inġabar 
Ihossu tajjeb bħalma j'kun fid-dar! 



LIL MALTA 

F',dac-centinarju, bix-xampan~a tfawwar, 
U bhaia a.wgurju ta' xewqat sbie•h wisq, 
Xejn ma baqghama. hlief li nghollu t-tazzi 
Tai-Kafe Kbir bis-Sahha u bl--dsba:h Rizq! 
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Insa c-centinarju, nehhi 1-isem, mi.sthajjel, tal-Kafe, u ghandek 
mnejn issi'b li dawn il-versi joqog:hdu ghall-Kafejiet kollha. 


