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" ... kull filgħodu, xemx u xita 
niġri fit-toroq ta' Ħal Safi:' 

minn Jonathan Balzan llllla 
Atleta W 

Għext 'il fuq minn tnax-il sena ġewwa Ħal Safi, u 
nistqarr li sirt inħobb ir-raħal daqs raħal twelidi, kif jgħid 
Karmenu Vassallo fi kliem poetiku, "seta' kien akbar 
se ta' kien isbaħ, raħal twelidi jogħġobni sħiħ". Kienu 
snin li wkoll ispirawni fil-kitba tal-poeżiji tiegħi, li ftit 
minnhom dehru anki f'rivisti tal-festa u tal-parroċċa. 
Matulhom anki ħriġt l-ewwel ktieb tiegħi, !rdieden, 
b' ġabra ta' mitt poeżija bil-Malti u t-tieni ktieb tiegħi, 
din is-sena, Kilometri, liema titlu hu ispirat mill-isport 
tiegħi. 

Bi pjaċir ilqajt it-talba tal
kumitat biex nikteb opmJoni 
pubblika. Ma nistax ma niħux 

spunt mill-isport tiegħi, li hu tlielaq 
ta' ġiri fil-tul, fejn terraqt ma nafx 
kemm-il kilometru f'Ħal Safi u 
l-madwar. Barra minn hekk, f'Ħal 
Safi, tħabbibt mal-kwiet u l-kultura 
li dar-raħal hu mżejjen biha, u anki 
kabbart l-imħabba lejn Missierna 
San Pawl. L-appuntament tiegħi 

għall-aħħar Ħadd ta' Awwissu 
dejjem imniżżel fid-djarju, festa li 
tiġbed anki nies minn barra r-raħal. 

Bosta minnkom, kienu drawni ta' kull filgħodu, xemx 
u xita niġri fit-toroq ta' Ħal Safi. Kienu t-toroq li komplew 
saħħewni fit-taħriġ tiegħi u bqajt nikseb riżultati ta' 
prestiġju fl-atletika, partikolarment fil-maratona ta' 
Malta (42 kilometru) u anki barra l-pajjiż. 

Kull meta kien ikolli t-taħriġ kont nerfa' riġlejja u 
niġbed l-istess rotta fil-ġirja lejn il-Karwija jew lejn il
ġnien ta' Sir Alexander Ball,jew mit-triq tal-ħajt Ruman, 
lejn il-mitħna tax-Xarolla, mill-bypass tiddi bl-ilwien 
tal-ġigġifogu fi żmien il-festa, lejn l-irħula tal-madwar 
imdawrin bil-kampanja Maltija. 

Eżerċizzju. Huma ħafna dawk li dejjem jgħidu din 
il-kelma, u jien nismagħha minn wara kull kantuniera, 
f'ħanut,jew xi parlata mal-ħbieb. "Issa la jgħaddu l-festi" 
jew "meta joqrob is-sajf ħa nidher sew ħdejn il-baħar", 
jew "riżoluzzjoni tal-ewwel tas-sena". Imma din tibqa' 
ma tasalx. Agħmlu l-kuraġġ! Qatt mhu tard! L-ikbar 
skuża hi li m'għandikx cans. Jew m'għadx baqagħlek 
żmien. Ngħaddu ħafna ħin fuq il-facebook, fuq il
mowbajl, quddiem it-televiżjoni, neħlu f'xi diskursata 
fuq il-bankina jew fuq it-telefown, nistennew it-tfal 
waqt il-Mużew, privat jew training, u kultant nitgħażżnu 
żżejjed fuq is-sufan. 
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fil-Guiness Book of Records għax irnexxielu jispiċċa 
l-maratona ta' Toronto Waterfront (42 kilometru) ta' mitt 
sena! Sakemm ma jkunx hemm ċirkostanzi ta' saħħa 
li jimpeduna f'ħajjitna, qatt mhu tard. Ma nissettjawx 
miri ta' barra minn hawn. Inkunu realistiċi. Kulma rridu 
nagħmlu hu li nduru dawra magħna nfusna u niffukaw 
fuq il-ħin li m'aħniex nużaw tajjeb, jew qed naħluh,jew 
nixtiequ nippruvaw xi ħaġa differenti. Nibdew b'mixja 
qasira, inżiduha sa' tletin minuta kultant, u nżiduha sa 
tliet darbiet fil-ġimgħa. Sakemm il-ġisem jadatta, il

tal-ħbiberija. 

ġimgħa ta' wara, taf iżżidha għax 
tibda tħossok tajjeb. Ġurnata oħra 
tħaffef iktar il-pass u titħajjar 

tipprova tiġri f'xi biċċa medda fejn 
ma jarawkx nies għax tistħi. Darba 
oħra jirnexxilek iddur id-dawra 
tal-Karwija bla waqfien. Dejjem 
ħudu parir mediku jekk għandkom 
xi wġigħ jew trid isserraħ moħħok 
jekk tistax teżerċita bil-galbu. U 
tasal biex tinkoraġġixxi lil ħabibtek 
jew lill-ġara biex tiġi miegħek u 
fl-istess ħin tibqa' ssostni l-kuntatt 

It-tragward m'għandux għalfejn ikun biex tidħol 

f'xi kompetizzjoni u tkun rebbieħ. Ħafna drabi din 
tista' taqta' qalb dak li jkun. Ir-rebħa tkun diġà ħadtha 
miegħek innifsek meta tegħleb il-ġlieda biex tagħmel 
bidla f'ħajtek! 

Minn hawn nixtieq nifraħ lil dawk kollha li nara, jew 
rajt jibdew u anki spiċċaw jibdlu l-mixja tagħhom f' ġirja. 
Hawnhekk m'aħniex nitkellmu biex insiru Olimpjani. 
Pero li nieħdu ħsieb saħħitna u ndaħħlu l-eżerċizzju 
f'ħajjitna, jgħinna nħossuna aħjar f'did-dinja mgħaġġla 
ta' stress. M' hemmx isbaħ minn xawer tajba, sħuna jew 
kiesħa, wara daqsxejn ta' eżerċizzju. 

Importanti ħafna li nieħdu ħsieb saħħitna . U allura 
l-bżonn tal-ilma magħna, speċjalment fix-xhur sħan tas
sajf, u l-użu ta' lbies li jixgħel filgħodu kmieni jew meta 
jidlam. 

Nieħu din l-opportunità biex nifraħ lill-Kunsilli 
ħabrieka li tul is-snin dejjem raw kif isebbħu lir-raħal 
u jorganizzaw attivitajiet varji. Żgur li l-parteċipazzjoni 
tar-raħlin tkun ta' kuraġġ biex dawn ikomplu jsiru u 
joktru. Inselli għal kull min jaħdem b'mod volontarju 
matul is-sena kollha biex dawn l-attivitajiet ikunu ta' 
suċċess. 

Nawgura l-festa t-tajba lil kulħadd. 


