
4–8 prill 2011 ✱ Mbrëmje me lexime
A r i f  D e m o l l i

Na ishte një fshat në Kosovë 
Të gjallët dhe të vdekurit e një fëmijërie
Pesë lexime me një autor nga më të njohurit në Kosovë: 
Arif Demolli (Prishtinë), së bashku me përkthyesin e tij zvi-
ceran Prof. Basil Schader (Hagenbuch)

✱	 E hënë, 4 prill 2011, 19.00, me aperitif,
Kirchgemeindehaus St. Laurentius, Wülflingerstr. 181,
CH-8408 Winterthur

✱	 E martë, 5 prill 2011, 20.00, me aperitif,
Im Keller der Rose, Gallusstr. 18, CH-9000 St. Gallen

✱	 E merkurë, 6 prill 2011, 20.00, me aperitif,
Pendo Galerie, Wolfbachstr. 9, CH-8032 Zürich

✱	 E enjte, 7 prill 2011, 20.00,
Ambasada e Republikës së Kosovës,
Amthausgasse 3, CH-3011 Bern

✱	 E premte, 8 prill 2011, 20.00, Albanische Gemein-
schaft in der Schweiz (AGS; komuniteti shqiptar në 
Zvicër), Sonnenwiesenstr. 26, CH-8280 Kreuzlingen
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Libri (romani):

Arif Demolli

Na ishte një fshat në Kosovë 
Të gjallët dhe të vdekurit e një fëmijërie
Përkthimi i parë gjermanisht nga Basil Schader, shtëpia bo-
tuese Waldgut Verlag, Frauenfeld 2011, në serinë Kujtesa e 
popujve, broshurë, 400 faqe, ISBN 978-3-03740-262-7

«Unë nuk mund të heq dorë nga fshati im, nuk mund 
ta lë të vdesë, të tretet edhe nga kujtesa, të zhduket 
përgjithmonë. Ndaj i dhashë shpirt: Që ai të jetojë – të 
jetojë të paktën në mbretërinë e amshueshme të 
përallës.» Arif Demolli

Në botën e mbyllur të fshatit Murrizajë në lindjen e Ko-
sovës, në vitet 1950, jeta e një fëmije ishte plot me 

mrekullira dhe tmerre. Në mënyrë të barabartë, të vdekurit 
jetonin midis të gjallëve, dhe kudo ndihej besimi te shtrigat 
dhe vampiret.

Sot, për jetën e dikurshme në Murrizajë dëshmojnë 
vetëm disa rrënoja të humbura dhe varret e përmbysura në 
varrezën e dervishëve – gati të mbytura nga bari i egër.

Me tregimet poetike nga fëmijëria e tij, plot me humor 
dhe me ngrohtësi, Arif Demolli na jep pamjen e një bote të 
humbur – të huaj, magjepsëse, por nganjëherë edhe shumë 
të afër.

Arif Demolli (djathtas) me përkthyesin e tij zviceran


