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G 
abriel, student universitarju, huwa żagħżugħ tipiku tal-età tiegħu — jistudja u jiddeverti ma’ sħabu. 
Jiltaqa’ ma’ tfajla bl-isem ta’ Leah, jieħu grazzja magħha u r-relazzjoni ta’ bejniethom tibda tissaħħaħ. 

Darba fost l-oħrajn jibda l-inkwiet għal Gabriel. Jibda jħoss uġigħ qawwi fi driegħu li għall-ewwel ma jagħtix 
daqshekk kasu sakemm l-uġigħ jibda jsir aktar frekwenti u saħansitra jwaqqfu milli jkompli għaddej waqt 
l-eżami finali tal-kors tiegħu. F’ħajjet Gabriel, donnu jibda jkun hemm biss dlam. Leah tispiċċa biex titilqu, 
iż-żagħżugħ jeħel mill-eżamijiet finali u saħansitra jiġi mgħarraf li jkun qed isofri minn tumur. Leah, min-
naħa tagħha tispiċċa mkeċċija mix-xogħol wara li tkun bagħbset għal diversi drabi fil-cash register. 
 

Fil-ġrajja jidħol ukoll Clifford, bniedem li sa mill-età tas-sekondarja kien jgħir għal Gabriel u kien jixtieqlu 
l-ħsara. Meta jiskopri li Gabriel u Leah kienu qegħdin joħorġu flimkien, jagħmel li jista’ biex ikisser din 
ir-relazzjoni. Bil-makakkerija tiegħu, kważi jirnexxilu jkisser ħajjet Leah li tasal f’xifer ta’ attentat ta’ 
suwiċidju wara li flimkien mal-problema tat-tkeċċija mix-xogħol, tiskopri li hija tqila minn Clifford. Bis-
sitwazzjoni li Gabriel isib ruħu fiha, il-fidi tiegħu f’Alla ma tibqax fuq sisien sodi u jibda jiddubita x’seta’ 
għamel biex jistħoqqlu jgħaddi minn dak kollu li kien għaddej minnu. Il-problema tat-tbatija hija l-fus ta’ 
dan ir-rumanz u naraw kif wara mixja li xejn ma tkun faċli, Gabriel, bil-fidi tiegħu u bl-għajnuna tal-ħabib 
tal-qalb tiegħu Nathan, jirnexxilu jibda jirrassenja ruħu għas-sitwazzjoni li jkun sab ruħu fiha. Minkejja l-
kura li jkun qed jirċievi, saħħet Gabriel tibqa’ sejra għall-agħar, sakemm eventwalment, iż-żagħżugħ jasal fi 
tmiem ħajtu. It-tmiem tar-rumanz, joffri diversi sorpriżi lill-qarrej fejn, fost oħrajn, naraw bidla fil-karattru 
ta’ Clifford kif ukoll in-nibta ta’ relazzjoni ġdida. 
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L-GĦASFUR TAL-BEJT 
kanzunetta ta’ David Azzopardi 
Kull filgħodu kmieni, kmieni, 
Titla’ tpespes fuq il-bejt, 
Jew inkella tixref tgħanni 
Fuq il-bejta li tkun bnejt. 
 

Toħroġ tgħanni kull filgħodu 
Dak li f’qalbek tkun ħassejt, 
B’għana ħelu qalbi tgħaxxaq 
Bħalek m’hawnx għasfur tal-bejt. 
 

W int Mulejja, ħlift dil-wegħda 
“Ħarsu lejn l-għasfur tal-bejt. 
Taħsbu lilkom, jien ser ninsa 
Meta ’l dan jien qatt ma nsejt!” 
 

Rajtek tofroq il-kampanja 
Ġewwa l-ġonna li ħabbejt, 
Qalb il-friegħi, fuq is-siġar, 
Bogħod mill-bejta fejn trabbejt. 

Bl-għanja tiegħek kollha ħlewwa 
Ngħid is-sew kull diq insejt, 
Kompli għanni, kompli saffar, 
Bħalek m’hawnx għasfur tal-bejt. 
 

W int Mulejja, ħlift dil-wegħda 
“Ħarsu lejn l-għasfur tal-bejt. 
Taħsbu lilkom, jien ser ninsa 
Meta ’l dan jien qatt ma nsejt!” 
 

Rajtek tnaqqar il-ħobż abjad 
Li warajja jien ħallejt, 
Jew xi qamħa minn ġo sbula 
Fejn għall-bejta biha ġrejt. 
 

U flgħaxija kollok ħeġġa 
Ħajr lil Alla int għannejt 
Kompli għanni, kompli saffar, 
Bħalek m’hawnx għasfur tal-bejt. 

W int Mulejja, ħlift dil-wegħda 
“Ħarsu lejn l-għasfur tal-bejt. 
Taħsbu lilkom, jien ser ninsa 
Meta ’l dan jien qatt ma nsejt!” 
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