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QRIB IL-FRUNTIERA TAL-KUNFLITT

Tkexkix. Tkexkix fuq 
tkexkix. Hekk biss 
nistgħu niddeskrivu 

s-sitwazzjoni fl-Ukrajna. 
L-Ukrajna pajjiż Ewropej li xi 
wħud minna wkoll żaru u for-
si anke tkellmu jew għand-
hom ħbieb bosta Ukreni. 
L-Ukrajna jinsab taħt in-nar 
għaliex ebda diskussjoni 
ma waslet għal soluzzjoni. 
L-Ukrajna li meta kien reġjun 
tal-Unjoni Sovjetika kellu u 
allura llum bħala pajiż indip-
endenti għad għandu kemm 
ir-reġjun tad-donbass u anke 
l-Krimeja. L-Ukrajna fejn 
sfortunatament il-ftehim ma 
wassalx għal soluzzjoni. Fuq 
kollox għandek il-forzi Russi 
fit-territorju ta’ ħaddieħor, li 
mhux tagħhom. 

Jista’ jkollna ħafna djalo-
gi, kritika, nuqqas ta’ fte-
him, meta għandek il-sliem. 
Iżda ebda tixrid ta’ demm 
mhu tama għal soluzzjoni. 
Ebda ġustifikazzjoni għal 
tankijiet tal-gwerra f’art 

ħaddieħor. Is-soluzzjonijiet 
jinstabu biss jekk tieqaf din 
il-gwerra kiefra u f’Ukrajna 
ħielsa. L-Ukrajna għandha 
dritt ukoll li tagħżel it-toroq 
li trid. l-Ukreni wkoll iridu 
jagħżlu t-toroq li jridu imma 
fi proċess demokratiku. Fl-
aħħar mill-aħħar hija r-rieda 
tal-maġġoranza u mhux ta’ 
reġjun li jagħżlu d-destin ta’ 
pajjiż. 

Din id-daħla hija l-pożizz-
joni tiegħi bħala editur let-
terarju u mhux neċessarja-
ment taqbel ma’ dik tal-po-
eti li inkludejt ix-xogħol 
tagħhom hawnhekk (u wisq 
aktar id-dettall tal-argumen-
ti tiegħi). Nemmen iżda li 
jkun żball jekk din il-paġna 
ma tiħux pożizzjoni politika. 
Ikun żball jekk l-arti tibqa’ 
newtrali. 

Tkexkix. Tkexkix fuq 
tkexkix. Din qed nislitha 
mill-messaġġ b’saħħtu kontra 
l-gwerra tas-sbatax-il edizzjo-
ni tal-Festival Mediterranju 

tal-Letteratura ta’ Malta, li se 
jikkonkludi b’żewġt iljieli 
fil-Forti Sant’Iermu, il-Belt 
Valletta. F’kull lejla, erba’ aw-
turi mistiedna qraw ix-xog-
ħlijiet tagħhom, flimkien 
mat-traduzzjonijiet tagħhom 
li ħadmu fuqhom matul 
il-workshop tat-traduzzjoni. 
Fetħet is-serata tas-Sibt l-aw-
triċi Ukrena Julia Musakovs-
ka . 

Julia Musakovska (1982) 
twieldet fi Lviv, l-Ukrajna. 
Hija poetessa, traduttriċi, u 
membru tal-fergħa Ukrena 
tal-PEN. Ippubblikat ħames 
ġabriet ta’ poeżiji bl-Ukren, 
The God of Freedom (2021), 
Men, Women and Children 
(2015), Hunting the Silence 
(2014), Masks (2011), u Ex-
haling, Inhaling (2010). Re-
bħet diversi premji letterarji 
Ukreni fosthom il-premju 
DICTUM mid-dar tal-pub-
blikazzjoni Krok, u l-premji 
Smoloskyp, Ostroh Academy 
Vytoky, Bohdan Antonych, u 
Hransolov. Il-poeżija tagħha 
ġiet tradotta f’aktar minn 15-
il lingwa u ppubblikata f’riv-
isti u antoloġiji varji f’diversi 
pajjiżi. Musakovska ttraduċi-
et poeżija Żvediża għall-
Ukren u awturi kontempo-
ranji Ukreni għall-Ingliż. 
Kisbet Maġisteru fl-Affariji-
et Barranin mill-Università 
Nazzjonali ta’ Lviv, l-Ukraj-
na, u ilha taħdem fl-informa-
tika mill-2007.

Ira Melkonyan, artis-
ta performattiva Ukrena li 
għexet għal żmien twil f’Mal-
ta, wkoll wirja ma’ Marichka 
Shtyrbulova, attriċi Ukrena, 
li se tittella’ waqt il-qari ta’ 
Julia Musakovska, il-kittieba 
mistiedna mill-Ukrajna. Dan 
għamlitu wkoll f’kollabo-
razzjoni mal-attriċi bravissi-
ma Ruth Borg, bl-għajnuna 
ta’ Adrian Mamo u Jimmy 
Grima.

Dawn huma l-poeżiji ta’ 
Julia Musakovska, tradotti 
għal Malti mill-awturi msem-
mija. 

Ave, Ja Novembru (Tra-
duzzjoni ta’ Aleks Farrugia)

Malli toqrob, ja Novemb-
ru, 

Is-silla terfa’ rasha minn 
bej’ il-weraq niexef. 

Ix-xemx tgħammex - u lil-
na

Terħina 
L-ħila 
Li naraw madwarna. 

M’hemmx trab griż fuq is-
siġar tal-frott, 

M’hemmx mogħdijiet tul 
ix-xmara,

Imżebbġa bil-għadam.
M’hemmx taħżiżiet id-

disprati
Fuq il-ħitan ċentinarji ta’ 

għornet l-iljun.

Tajna għajnejna lix-xemx
Għal ċekċikiet leqqiena u 

frott sajran wisq.
Meraq ħelu jġelben sa 

geddumna. 
Timlis ta’ volpijiet im-

begħrna. 

Teftfet il-qxur tal-qastan
Fil-but
Ta’ ġakketta lewn il-kha-

ki. 
Tniġġzet - u rat mill-ġdid. 

Dawk fuq l-għatba tal-
mewt isellmulek, ja Novem-
bru. 

 
SORRA DULUR (Tra-

duzzjoni ta’ Adrian Grima)

Qed inġorr sorra dulur fi 
triq mimlija nies.

Qed jibki dad-dulur, mik-
dud,

u n-nies li jgħaddu minn 
miegħi qed jiddarrsu.

“Id-dulur tiegħek farrġu,

dat-tinwiħ rażżnu.
Għattih biex issaħħnu,
itimgħu u bennu biex 

traqqdu. Id-dulur dejjem du-
lur,

għandu kulħadd minnu.”
Id-dulur tiegħi qed jagħ-

fas moħħu jaħraq nar ma’ 
sidri.

F’għajnejh, eluf minna, 
imbiċċra, hawnhekk, issa. 
Trid tibqa’ tibki, ja dulur.

Ibki.
 
ĦOFOR (Traduzzjoni ta’ 

Adrian Grima)

Kull messaġġ ta’ mewt,

ħajja rvinata,
dar imġarrfa,
qisha ħofra stampata 

f’ġismek
li jraqquha ta’ malajr bil-

metall.

Issa daqt ma jkunx fadal 
fejn traqqaq.

Bniedem tal-landa,
android minn qiegħ l-in-

fern,
magna perfetta.
Armatura b’saħħitha 

mimlija wġigħ u korla. Ma 
teżistix arma aktar qattiela,

mekkaniżmu aktar 
b’saħħtu.

Ma jeżistix għadu aktar 
insidjuż.

Iskot, ja qalb, Issa biżżejj-
ed,

titħarrikx,
għadu mhux il-waqt.

ĠNIEN TAL-GĦADAM 
(Traduzzjoni ta’ Antoinette 
Borg)

X’hemm iċekċek fl-ixko-
ra?

Għadam.
Għadmi, imma mhux kol-

lu.
Ħija seraq tliet għadmiet,
Tnejn minnhom 

biegħhom is-suq
u waħda difinha fil-ġnien 

tiegħu.

Minn dik l-għadma għad 
tikber siġra tat-tuffieħ.

Kull tuffieħa b’wiċċi
Għad tkellmu ‘l ħija.
- Għaliex għamilt 

hekk, ħija l-kbir?
Għalfejn qtiltni,
ħriġt għadmi minn ġismi,
rġajt ħittu b’ħajta ħoxna,
daħħaltni fi xkora,
ċaħħadtni mid-difna għal 

tlett ijiem.

- Dak għax martek is-
baħ,

għanjitek ogħla,
il-ħamrija tiegħek ogħna,
it-tuffieħa tal-ġnien 

tiegħek ogħla.
Tini ’l martek,
lil artek,
għanjitek orbotha
għoqda f’gerżumtek.
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