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Kafe’ Fuq Il-Ħajt. 
 
Naqraw ftit... 
Darba żewġt iħbieb marru jieħdu kafe’ f’kafetterija magħrufa ferm ġewwa Venezija.  Hekk kif 

kienu qed jieħdu tazza kafe’ għall-kwiet u jirrilassaw, daħal raġel, poġġa fuq mejda vojta 
maġenbhom, sejjaħ lill-wejter u ordna żewġ tazzi kafe’ u qallu, “Wieħed minnhom kafe’ fuq il--

ħajt.”   
 
Iż-żewġt iħbieb kienu qed jisimgħu kollox u bejniethom bdew ijstaqsu x’setgħet qatt kienet 

tfisser ordni hekk....veru rawha stramba. Pero sinċerament qabbdithom kurżita’.  Filfatt dan ir-
raġel xorob il-kafe’ tiegħu imma ħallas ta’ tnejn u telaq!  U l-kurżita’ tagħhom kompliet tikber 

hekk kif raw lill-wejter ipoġġi biċċa karta f’forma ta’ nota żgħira ma’ ħajt.  Fuq din in-nota kien 
hemm miktub hekk – KAFE FUQ IL-ĦAJT. 
 

Ftit tal-ħin wara, daħlu żewġt irġiel oħra.  Dawn ordnaw tlett tazzi kafe’ minkejja li huma kienu 
biss tnejn!  Xorbu l-kafe’ tagħhom u ħarġu. U reġgħu raw lill-wejter ipoġġi nota żgħira mal-ħajt 

bl-istess kitba bħal ta’ qabilha.  Jiġifieri dawn ukoll ħadu żewġ tazzi kafe’ imma ħallsu ta’ tlieta.  
Kienet xi ħaġa li qatt ma raw qabel u ħalliethom ftit bla kliem u jaħsbu fuq x’setgħet qatt 
tfisser.  Ħallsu l-kont u telqu ‘l barra mħassbin. 

 
Wara ftit tal-ġranet, dawn iż-żewġt iħbieb reġgħu nzertaw marru jieħdu kafe’ f’din l-istess 

kaffeterija fejn ġara dan l-episodju mhux tas-soltu.  Kif kienu qed jieħdu l-kafe’ li orndaw 
jinnutaw dieħel raġel li minn ilbiesu kien jidher ċar li kien fqir!  Dan poġġa bilqiegħda, ħares 
lejn il-ħajt fejn kien hemm in-noti mwaħħlin u lill-wejter qallu “Kafe’ fuq il-ħajt, jekk 

joġgħbok!”  Il-wejter servih bl-iktar mod normali bħal kull ordni oħra, bl-ikbar rispett li bih 
iservi lil kulħadd. Ir-raġel ħa l-kafe’ mingħajr ma kellu bżonn iħallas u ħareġ.  Il-wejter mar 

neħħa waħda min-noti li kien hemm imwaħħlin mal-ħajt u remieha. Iż-żewġt iħbieb baqgħu 
ċċassati jaraw dan kollu bid-dmugħ f’għajnejhom.  Pero malajr fehmu it-tifsira ta’ dak li raw 
jiġri quddiemhom.  Fehmu li n-nies li jgħixu hemm għandhom rispett kbir lejn dawk li huma fil-

bżonn!  Dak ir-raġel fqir li ma kellux biex iħallas għal tazza kafe’, ma kellux għalfejn juri lil 
kulħadd li ma jiflaħx iħallas imqar għal tazza kafe’! Il-kafe’ kien imħallas diġa. 

 
Naħsbu ftit... 

Kull ma kellu bżonn dak ir-raġel fqir ma kienx biss li jidħol jieħu kafe’ imma li jidħol bl-istess 
dinjita’ bħal kulħadd.  Ma kellux għalfejn jgħid li se jieħu kafe b’xejn għax ma setax iħallas!  
Kemm hu sabiħ li ngħinu lil xulxin mingħajr ħafna daqq ta trombi.  M’hemmx għalfejn tkun taf 

id-dinja kollha li għamilna karita’ ma’ xi ħadd jew li tajna xi tip ta’ għajnuna lil xi ħadd! 
 

 
Nidħku ftit... 
 

F’restorant. 
Klijent f’restorant: “Wejter!!! Dan kif il-porzjonijiet fil-platti donnhom ċkienu! Is-soltu dan ir-

restorant ma nafux hekk!” 
 
Wejter: “Le sinjur, dak inti qed taħseb hekk.  Ħa nispjegalek għala.  Mindu kabbarna r-

restorant, l-porzjonijiet jidhru kemmxejn iżgħar. Dak kollox. 
 

 
Tislijiet, 
Josette Attard u Elisa Vassallo 

 
 


