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Darka e Lamës mbahet në Multimedia

Nga: Alfred Beka

Darka e Lamës do të mbahet sonte. Jo ajo tradicionalja, të cilën e shtron

presidentja e Kosovës, por një tjetër. Qendra Multimedia në Prishtinë

organizon sonte (e premte) një aktivitet kulturor, të cilin e ka emërtuar

Darka e Lamës. Në këtë aktivitet nuk do të ketë ushqim tradicional por

më shumë do të ketë ushqim shpirtëror. Megjithëse rakia nuk do të

mungojë.

Prej orës 20:00 deri në orën 23:00, të interesuarit mund ta kalojnë një

natë zbavitëse me muzikë, do të kenë mundësi të bëjnë muhabet me

shkrimtarin kroat Edi Matic dhe pse jo edhe ta pinë ndonjë gotë raki.

Jeton Neziraj, udhëheqës i Qendrës Multimedia tregon se këtë aktivitet e

kanë emërtuar kësisoj krejt spontanisht.

“Ne menduam që ta bëjmë një 'ndejë', e cila do të na relaksonte prej

gjithë këtij kallaballëku të punëve që kemi, dhe pastaj, spontanisht, e

quajtëm ‘Darka e Lamës’, me idenë që, kjo korrespondon bukur me

muajin e begatshëm që e kemi pasur”, tha Neziraj për Tribuna. Ai shton

se emërtimi i tillë i këtij evenimenti nuk është ndonjë lloj parodie ndaj

aktivitetit që e shënon Presidentja e Kosovës...(më gjerësisht në gazetën

Tribuna).
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