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УВОД 
 
Писано у авиону (Франкфурт-Њујорк), Понедељак, 5.окт. 2009 
 
Као и прошле године, многи су ме питали – А зашто опет 
идем у Америку?  Смислио сам овакав одговор: -  А што да не, 
кад  могу?  Стари Света, код кога купујем млад, постан и 
неслан сира, такође ме је то питао; чак је додао и оно: - Па они 
су нас бомбардовали!  Да, то је тачно: Клинтон и Медлин 
Олбрајт су нас бомбардовали али ја не идем код њих! А Смоле, 
Буцало, Бане, Рајка1 и остали, не да нас нису бомбардовали, 
него будући да су тада били у Америци, управо због тога, 
њима је било чак теже него нама у Београду. 
Толико о томе. 
Али опет, као и прошле године, кључна ствар била је 
направити добар план – распоред долазака и одлазака; 
нарочито долазака. Јер многи од мојих домаћина раде (за неке 
важи оно: још увек) па је у тим случајевима требало удесити, 
да стигнем у суботу или недељу, када су без фиксних обавеза, 
па да могу да ме сачекају на аеродрому. Одлазак није толико 
битан. Ту и такси може сасвим добро да послужи. 
А пазите сад ову финесу: у Вашингтон може да се стигне на 
три аеродрома, који су – наравно – међусобно врло удаљени. 
Удесио сам тако, да стигнем у суботу, да Зоран Буцало може 
да ме сачека; а кад је тако, онда стижем на Балтиморски 
аеродром, који је њему најближи. И бићу код њега суботу и 
недељу, када је слободан. У понедељак и уторак се селим код 
бата-Банета2 а он ће ме возити на Dulles аеродром, који је 
њему ближи. То сам све уписао у мој план а Мира Васкрсић, 
из Медитурса, то је успешно и реализовала (кружна авио-
карта). 
Све сам то лепо удесио АЛИ... 
Банетова жена Драгана дошла је у Београд десетак дана пред 
мој полазак, у помоћ своме стрицу Драгану (77), који живи 
сам и тешко је болестан. Пошто сам га знао од раније, обишао 
сам га док је још био у стану. Изгледао је потпуно беспомоћно. 
Није могао ништа да прогута ... а био је смршао до 
максимума. Те ноћи је, уз много проблема (да их прескочим) 
пребачен у болницу. И тамо сам га једном обишао и знао сам, 
да је то последње. 

                                            
1 о њима ће бити речи касније 
2 Бранислав Ђорђевић, физичар по струци, гитариста и љубитељ музике 
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Три дана пред мој пут, Драгана ми је јавила, да је Драган 
умро. Била је, наравно, очајна и уплакана. Али осим тог 
емотивног, фамилијарног губитка, постојао је још један врло 
крупан проблем: у Драгановом стану се налази огроман број 
вредних Банетових књига, Драганин клавир, као и гомила 
разних других ствари. Међутим, главни проблем је у томе, што 
то није био Драганов стан него приватно власништво жене из 
исте зграде а која је једва чекала да Драган умре, па да уђе у 
свој посед. 
Срећом, пред пут сам успео да их упутим на ТРАНШПЕД (по 
савету Мире Васкрсић), уз чију професионалну помоћ ће 
успети да своје ствари најпре склоне а затим и транспортују 
за Америку. 
А сада поента целе приче: два дана пред мој полазак, Драгана 
ми јавља, да баш у понедељак када ја путујем, долази њен 
Бане, на Драганову сахрану, као и да помогне око тих ствари. 
Истога дана са Банетом сам изменио неколико маилова. У 
једноме од њих, он се нешто забројао, па ми је јавио, да НЕЋЕ 
бити у Вашингтону када ја будем тамо! Дакле, пропаде моја 
комбинација да две ноћи будем код њега, као и да ме вози на 
аеродром! Али, као што рекох - он се забројао. Испала је срећа 
у несрећи: он се враћа у Вашингтон управо у понедељак,  12. 
октобра, а то је баш онда, када треба да ме преузме!!!  
Наравно, то се тако десило не због мене, него због његових 
обавеза на Универзитету. Наиме, због смртног случаја у 
породици, добио је недељу дана off. Тако да је тај проблем 
ипак повољно решен. Надам се.  
 
А сада нешто што сам некима рекао, некима написао али 
свакако не свима, па ћу то сада. Прошле године сам добио 
америчку визу за више улазака, на 3 године. Наравно, у 
старом пасошу.  Али када сам извадио нови, добио сам 
упутство, да на пут носим и стари, у коме је та валидна виза. 
А Канада? Е, прошле године Канађани су ми дали визу само 
на годину дана, па сам морао поново у тај процес... Исто је 
било и прошле године али сам то некако заборавио... А о чему 
се ради? О формулару/упитнику. Дакле, питања у њему су та-
ква, као да их је Берија, лично састављао!!! Ајде што ми траже 
податке за ћерку, па и за њеног мужа, па и за моје родитеље и 
брата, који су сви покојни али да ми траже податке за женине 
родитеље – где и када су рођени, где станују –  па то је збиља, у 
Беријином стилу! А да не причам о оним питањима - Да ли 
сам био у добровољачким јединицама (90-их) и сл. 
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Дакле, ето ме у авиону Франкурт-Њујорк, под окриљем 
Lufthanse. Свака им част! Нијемац је Нијемац! Наравно, тачни 
су, уредни и лепо су ми спремили sea food. Вруће! И свеже. 
Једино што су седишта тесна, нема места за ноге али то нису 
криви они, него амерички Боинг 747. 
Наравно, спавање у таквим условима не долази у обзир. 
Прочитао сам ВРЕМЕ а сада време убијам овим писањем :-) 
 

Њујорк и четири Смодлаке – а биће и пета 
 

У Њујорк сам стигао на време али су били бескрајни редови за 
пасошку контролу (око сат сам чекао!). Али бар ме на царини 
нису гњавили. Прошверцовао сам своје састојке за качамак и 
још понешто од хране. 
Сачекале су ме Смолетове3 сестре - Снежана и Бојана. 
Снежани сам донео неки кожни жакет, који јој је правио 
мајстор Јова у Београду. Најпре смо свратили до њене куће... 
Предивна и огромна кућа, у предивном крају, препуном 
зеленилана. Иначе Снешка вози Јагуар и то на јагуарски  
начин! Свака част! 
Код Смолета смо стигли око 3 сата, изљубили се са Сњежаном4 
(Снежана је сестра а Сњежана је супруга). Ручак је био 
спреман а прича је трајала до 6, када су сестре отишле. Нас 
троје остадосмо скоро до 11. 
Уторак, 6.10. 
У плану је био одлазак на Менхетн. Договорили смо се са 
Александром Вребалов5 да се нађемо у 1, на неком тамо 
ћошку. Ми смо стигли десетак минута раније и ја сам 
покушавао да се сетим, како се зове онај чувени светски 
гудачки квартет, који са одушевљењем свира Александрину 
музику. Нисам успео!  Дошла је тачно, рекла нам за КРОНОС 
КВАРТЕТ, уђосмо у Мејси (огромна робна кућа) у којој се 
налази и одличан као самоуслужни  ресторан. Има свега у 
изобиљу - разне салате, поврће, комади лососа, шкампи, 
пилетина, разне врсте меса ... и све се трпа у једну пластичну 

                                            
3 Др. Иван Смодлака, психолог и професор на City University of New York; 
сада у пензији 
4 Сњежана Смодлака, његова супруга, PhD Талијанске књижњвности; 
проф. талијанског на Филозофском факултету у Задру а касније на 
Rutgers University, N.J. и другимa; сада у пензији 
5 Наша млада композиторка, пореклом из Новог Сада, са веома 
успешном каријером у Америци 
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кутију; без обзира ШТА сте одабрали и у ком односу - на каси 
се то измери и плаћа се ТЕЖИНА. За мене је то био царски 
ручак а и за њих троје, такође. Сњежана и Смоле су врло 
прихватили Александру а и она њих. Измењали су телефоне и 
е-маил адресе, па ће се можда и убудуће дружити. 
У три смо се нашли са Мишом6 и пили кафу у неком паркићу, 
поред фонтане. И то је било врло пријатно. Сви су се лепо 
уклопили.  
 

Са Мишом, Сњежаном и Александром, уз кафу... 
 
Онда смо отишли у једну лепу и стару библиотеку... На једном 
слободном компјутеру сам у поље SEARCH укуцао Rajko 
Maksimovic и после две секунде појавио се наслов TAKO JE TO 
BILO! Не знам, одакле им то али битно је да имају. Онда смо 
се растали, па аутобусом одосмо до трајекта.  
Код куће сам прво погледао пошту. Извесни Joe Miller из 
Принстона, коме сам писао и изразио жељу да се сретнемо - 
није ми одговорио. Jane Nowakowsky, главна библиотекарка, 
такође из Принстона, коју сам пролетос упознао у Мађарској, 
јавља ми, да није успела да ступи у контакт са тим Милером. А 
ми смо намерили да сутрадан (среда) идемо у Принстон. 
                                            
6 Михајло Лепетић, син мог другара Вука-Вулета, некадашњег 
Американца, који се пре неколико година вратио у Београд  
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Најавили су кишу али ми ипак идемо. А мој главни разлог је, 
изгледа, пропао! 
Увече сам, за Сњежану и мене, направио моју VW чорбу - 
вргањи и wакаме алге. Врло је успела. Бар нешто ... 
 
Среда, 7.10 
Током ноћи је била нека кишица али јутро је освануло 
сунчано. Значи: лаже телевизија! Спремили смо се и правац: 
Принстон. Стигли смо за нешто више од сата. Са мобилног смо 
звали Џејн, која нам је објаснила како и где да је нађемо. Када 
је она изишла, рекла ми је, да је Милер управо на проби 
Брамсовог Requiema и да очекује наш сусрет! Какав обрт! 
Сви четворо смо ушли на пробу. Деловала је врло импресивно. 
Око 250 хориста! Чини ми се, од 18 до 22 године. Диригент 
(Милер) био је убедљив и сугестивно је водио пробу (уз клавир). 
Био је тамо још неки човек (не знам његову улогу, можда је то 
будући диригент Реквијема а да Милер само припрема хор?) 
После завршетка, Џејн и ја смо му пришли и мало пора-
зговарали. Дао сам му два ЦД-а и неколико партитура поје-
диначних хорова (+ЦД) и неколико речи рекао о Тестаменту и 
препоручио му да га чује. Партитуру ће му дати Џејн. А он ми 
је рекао, да изводи једну композицију на српском! Фатише 
коло од Ивана Марковића (иначе мог старог и одличног 
другара и пријатеља, који већ 50 г. живи у Француској). 
После тога смо се упутили у тражење кампуса у коме сам био 
1965/66. Није било лако. На 2-3 места смо питали за Proctor 

Hall – нико није знао! Чак 
је један службеник неке 
библиотеке питао полици-
ју али ни ови нису знали! 
Онда смо испред Насау 
хола (зграда Ректората 
Принстонског Универзи-
тета) срели два човека у 
годинама (можда баш 
Ректора?), који су нас 
упутили како да нађемо 
Проктор хол... 

    Са Смолетом испред Проктор Хола         
 
Најзад смо га нашли и направили неколико фотографија.  
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Онда смо нашли и павиљоне где су 
(некада а и сада) живели студенти, 
па и онај где сам ја тада био, са 
Чилеанцем Хорхеом... 

   испред „мог“ павиљона 
 
После тога смо нешто 
презалогајили и тутањ 
кући.  
Ипак је био успешан дан.
     
 
Четвртак, 8.10 
За овај дан смо имали 
само један план: да види-
мо нови филм Мајкла 
Мура: CAPITALISM - Love 
Story. Срећом, због тога 
нисмо морали да идемо 
на трајект, него само 
колима, десетак минута.             једна од принстонских кула  
        у британском стилу 
Ишли смо на прву представу,  
у 11ч. Сала је била празна. Било је 10-15 људи, укључујући и 
нас троје... 
Филм је сјајан! Нисам баш разумео све што се говорило, нити 
сам знао имена која су се ту и тамо помињала али је режија 
била убедљива и његов став недвосмислен: Капитализам се 
изопачио и велики број људи (у Америци) трпи тортуру оних 
најбогатијих. А то нарочито важи за садашњу кризу, која 
погађа управо најсиромашније – бивају отпуштени с посла, 
одузимају им кућице у којима су становали  (јер нису платили 
неколико рата)  
и сл. Звучи поприлично комунистички – али тако је у филму. 
Нарочито ми се урезао у памћење један подужи Рузвелтов 
говор, који је у своје време дао позитивне резултате али је у 
међувремену потпуно изневерен. 
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По повратку кући, бавили смо се обичним, ситним стварима - 
свако на свом компјутеру - затим припремом ручка и вечере. 
Предвече смо Смоле и ја отишли у једну лепу шетњу, кроз 
оближњу шуму. 
 
Петак, 9.10. 
На ТВ, тј. на Смолетовом компјутеру, он је видео извештај да у 
NY пада киша и да ће тако бити целог дана. ЛАЖУ!!! Не само 
да не пада (сада) него изгледа да неће ни падати. Договорили 
смо се, да се видимо око 4 сата са Сашом Вребалов, тамо 
негде на Менхетну. 
Са Сашом смо се нашли 
на северу Менхетна, 
испред њеног City колеџа 
и отишли негде на кафу и 
лепу и дугу причу. Онда 
смо сви троје ушли у 
метро – Смоле и ја до 
краја а Саша је изашла 
раније, да би отишла у 
Централ Парк, да чује 
неки концерт посвећен 
Џону Ленону.     ово је зграда Сашиног City College-a 
      
Имао сам лет за Вашингтон (Балтимор) у 15:20, дакле, 
никаква журба или како бисмо Смоле и ја рекли: само 
опуштено. Ја сам се натенане спаковао. Смоле је некуд 
одвезао Сњежану и дошао у 13:00 на брзи ручак (ја сам у 
међувремену већ био ручао). Убрзо смо кренули, Смоле је 
возио без застоја и стигосмо пред улаз негде око 2. Лепо се  
поздрависмо и Смоле оде. 
Чим сам ушао, приметио сам једно 20-ак монитора, где су 
људи сами укуцавали неке податке са својих (електронских) 
карата, што је замењивало онај нормални check in. Пошто 
нисам имао идеју ШТА и КАКО ја треба да укуцам, замолио 
сам једну Црнкињу (службеницу) која ми је то обавила и тако 
сам добио своју бординг карту. 
Тражила ми је credit card, да ми скине 20$... добро, и то је 
прошло иако збиља, не знам зашто. И касније, на другим 
аеродромима, тражио сам помоћ али више нису наплаћивали. 
Онда сам стао у огроман ред за Делту. Радила су 3 шалтера 
али прилично споро. Кад сам ја дошао на ред, било је 14:40 и 
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officerka ми каже, да не може да ми прими куфер, јер је МАЊЕ 
ОД 1 САТ остало до мог лета! 
- Шта да радим? - питам ја 
- Next flight!!! 
- When is it? 
- 7:15 
- Impossible! I must go by this flight! 
- Then take your bag with you to the plane !!! 
- Impossible! I can't put it in the box (и показујем колико је куфер 
дебео) 
Она ми саветује да смањим дебљину кофера тј. да вратим 
рајсфершлус у затворен положај. 
И ја одем... Нисам могао да је натерам да ми прими кофер. 
Док сам чекао у неком другом реду (ID card) и померао се мало 
по мало, успео сам да некако сабијем садржај и затворим онај 
zipper. Бар ми нису правили пробљема због пасоша. 
Сад долази checking пртљага, скидање сата, ципела, опасача... 
У куферу, у поклопцу су ми биле маказице за нокте, турпија и 
ко зна шта... 
Срећом, то је све прошло. Пошто ми је лаптоп ишао у посебној 
кутији, ја грешком узедох нечији туђ компјутер! А онда се 
жени извиним, да је грешка. 
Е сад почиње Голгота. Gate 25 је око 4 км далеко! Пратим оне 
ознаке: 
Gates 15-30... Пролазим бескрајним ходницима, покретним 
тракама али никако да дођем ... А багаж тежак. Отпадоше ми 
руке. Време измиче а ја никако да се приближим. Наравно, од 
напора (скоро трчања) знојим се као магарац... Најзад, у 3:15 
ипак стигнем на Gate 25, који наравно опет има  једно три 
ходника... На једној "раскрсници" стоји Црнкиња, која ме 
упути у ходник десно и прикачи ми неку црвену машницу на 
велики куфер. 
Стижем пред авион! Тамо ми неки човек (срећом!!!) узима 
куфер и трпа га у простор за пртљаг. 
Улазим у ПУН АВИОН (релативно мали 2+2, 12 редова, значи 
48 путника), наравно, ја сам ПОСЛЕДЊИ! (па неко увек мора 
да буде последњи). Потпуно сам мокар и преморен али ипак 
срећан, да сам у авиону. Чак, поред мене, до прозора - празно 
седиште! (вероватно једино). Није се попунило, јер смо одмах 
кренули... Па се зауставили... Па опет кренули ... и тако једно 
8-10 пута! Ту смо изгубили тачно 40 мин. Наравно, док не 
полетимо, забрањена је употреба "electronic devices", па нисам 
могао да пишем ово него сам се бавио сушењем мајице ... 
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Вашингтон – старо друштво и неки нови 
 

Летели смо тачно 35 мин. (у карти ми је писало 1:30 !!!). Када 
сам изишао из авиона, испало је да је 10-15 људи чекало да 
добије свој пртљаг, ту, на бетону, поред авиона, а не само ја. 
Опет сам био срећан али ме је чекало пењање уз степенице (са 
куфером и торбом), па опет неки ходници... 
Најзад приметих Буцала!!!7 
Свратисмо у неки супермаркет, по лососа и сок од парадајза. 
Он је већ раније био направио чорбу од сомовине и само додао 
зачин који сам му ја донео. Шпиковао је лососа белим луком а 
ја исецках неке шаргарепе и броколи за лако барење... 
Ручак је био царски!!! Све боље од бољега! Једино што смо 
заборавили да купимо неко вино... Али можда је и боље, јер 
после ручка нисам отишао да афтернуним, него остадосмо у 
причи чак до поноћи. 
Недеља, 11.10. 
Стигао ми је мејл од Банета из Београда, да ће ипак морати да 
остане тамо и следећу недељу, да би помогао његовој Драгани 
око паковања и сређивања тамошњег крша. То је значило, да 
нећу моћи да спавам код њега последња два дана у 
Вашингтону, као и да питање превоза до аеродрома остаје 
отворено. 
Практично, одмах после мог качамака, седосмо у кола, па у 
цркву, где Зоран води хор (диригује). Тамо сам срео моју 
прошлогодишњу газдарицу - Гоцу Балаћ8, као и Пају (Предрага 
Пајића). 
После службе (око 12:30) кретосмо ка кући, уз претходни 
договор са Гоцом, да ме он сутрадан довезе до ње. Уз пут смо 
свратили и докупили још локија и шта је требало и стигосмо 
кући на ручак. (Реприза царске вечере од синоћ). Договорили 
смо се са Пеђом Гостом9, да нам он дође око 6. Уз причу, мало 
одосмо до компјутера, да га мало уживо  упутим у Сибелиус... 
                                            
7 Зоран Буцало, родом из Суботице, по струци физичар и одличан хорски 
бас, живи и ради у Вашингтону, у Science Applications International 
Corporation; у Америци је од 1987 
8 Моја давнашња другарица; дипломирала соло-певање на Музичкој 
академији у БГ; један од «стубова» алтовске деонице у Радио-хору, код 
Боре Симића; у Вашингтону има мини-обданиште за 4-5 деце 
9 Предраг Госта, млади београђанин са врло успешном каријером. Он је 
почетком '90-их отишао најпре у Лондон, где је добио стипендију и после 
2-3 године, основао New Trinity Baroque Ensemble, у коме свира чембало 
а некада и пева. Као да су баш њега чекали! Касније је прешао у Атланту 
(Џорџија) где је постао диригент балета а такође и Assistant Conductor 
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Утом је стигао и Пеђа (помоћу GPS нас је пронашао и дошао 
пред саму кућу!). Он се тада први пут срео са Зораном, али је 
разговор кренуо као да су дугогодишњи познаници и 
пријатељи. Углавном је он држао банку, тј. причао о својим 
професионалним искуствима у Енглеској, Америци и Русији, о 
разним смицалицама које је доживљавао до скора у 
Вашингтонској филхармонији, где је био Assistent Conductor... 
И то је трајало до иза поноћи. Пред његов одлазак смо се 
договорили за сутрадан, за још један сурет. Онда смо Зоран и 
ја отишли за компјутер, да одштампамо неких 10-15 мојих 
страница (VATER UNSER, AVE MARIA), које ћу, евентуално, 
дати у уторак, на проби КАРМИНЕ БУРАНЕ, немачком 
диригенту Buschu, за кога ми је Буцало рекао да је "најбољи 
диригент са којим је до сада радио (као хорски певач)". Како је 
његов штампач не само друкчији од мога него СВЕ ради 
супротно од онога на шта сам ја навикао, неколико листова 
смо штампали погрешно, па је требало то понављати... Најзад, 
око 2 одосмо на спавање, уз договор, да сутра треба да 
кренемо у 7:30 - 7:45. 
 
Понедељак, 12.10. 
Устао сам пре 7, спаковао се и (без доручка) чекао Зорана да 
се пробуди. Пошто га није било, пробудио сам га у 7:45. Он се 
брзо спремио и пошто је пут био неоптерећен (неки празник - 
Дан Колумба), релативно лако и брзо стигосмо до Гоце, која 
нас је чекала. Зоран је отишао на посао а ја сам направио свој 
качамак, од кога је и Гоца мало чалабрцнула (и похвалила га). 
Пошто је био празник, Гоци нису доносили децу на чување, па 
смо дан провели у причању (и распитивању - ко је умро од 
заједничких познаника и пријатеља, да их сада не помињем). 
За ручак је Гоца приредила печеног локија а ја сам се бавио 
припремањем бареног поврћа. Ручак је био царски! - кол'ко за 
промену. 
 
Поподне ме је одвезла до Пеђе. Било је прилично далеко али 
зачудо, десила се невероватна коинци-денција: две велике и 
лук-сузне зграде - у једној је Пеђа (изнајмљен мали апартман) а 
у другој је некада радила Гоцина ћерка Маша!!! 
          
Од толиког Вашингтона, баш се потрефило, да се ради о две 
суседне зграде! 
                                                                                                                                        
Вашингтонске филхармоније! На YouTube се могу видети и чути његови 
бројни наступи у Москви, Петрограду, Атланти ... 
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Пријавио сам се портиру и он је позвао Пеђу да сиђе. Најпре  
смо отишли горе, код њега, на други спрат. Ту су биле приче о 
свему и свачему, укључујући и његов разговор (преко Скајпа) 
са неким његовим другаром, који у Лондону има проблем, јер 
нека аустријска фирма (спонзор) није уплатила школарину за  
њега. Пеђа му је давао добре савете. 
На компјутеру ми је приказао видео снимак, направљен 
недавно у Русији, где је дириговао "Ромео и Јулија" Чајковског. 
Онда изиђосмо у кратку шетњу, да попијемо неку кафу ... 
Када смо се вратили (са 5 мин. закашњнења) Гоца нас је већ 
чекала пред улазом. После краће приче о неком Пеђином 
концерту, коме је и Гоца присуствовала, лепо се поздрависмо 
и ми одосмо кући. 
 
Уторак, 13.10. 
За Гоцу је то радни дан, што значи, да дечицу доводе од раног 
јутра. За разлику од прошле године, када су то била дечица од 
по 3-4 г. и међу њима предивна Рајли, сада су - у ствари - то 
биле скоро бебе, од око годину дана. Међу њима и Рајлина 
сестрица! такође слатка и шармантна. 
Изишао сам у шетњу по околини. Видео сам необичну сцену у 
Гоциној улици, два блока даље: паук, тј. онај тегљач (као код 
нас оне Тојоте), са трептавим светлима и пиштањем, запречио 
је саобраћај јер је био у акцији. Једна кола су имала "лисице", 
које је шофер паука одшрафљивао а затим је дуго маневрисао, 
да би под њих подметнуо ону скаламерију и да их одвуче... 
Проблем је био што је испред тих кола био паркиран ауто, па 
је то морало да се ради некако искоса. После дугог 
маневрисања ипак је успео и одвукао кола, чији возач није 
поштовао знак: "дозвољено паркирање највише два сата".Шта 
је ту необично? 
Најпре то, да та кола нису никога угрожавала, па су по мени, 
заслужила "тикет" али никако и одношење. Друго што ми је 
било чудно је да је све то радио шофер (наравно: Црња), без 
полицајца и без фотографисања! С обзиром на оне "лисице", 
можда је полицајац био приликом њиховог постављања и 
можда је онда било и фотографисање – али нисам сигуран. 
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Предвече смо (према ранијем договору) кренули на пробу хора, 
у немачку школу, где немачки диригент Томас Буш припрема 
Carmina Burana, углавном са немачким ученицима из те школе 
(и њиховим родитељима?), као и неколицином не-Немаца, 
међу којима су Зоран, Гоца, Драган и Драгана. О том дири-
генту ми је Зоран већ 
раније причао са ус-
хићењем, рекавши да 
је то најбољи дири-
гент са којим је до 
сада радио. 
Када смо стигли, Зо-
рана још није било, 
па ме је Гоца пред-
ставила диригенту 
али пошто је проба 
ускоро почињала, не-
ки разговор смо оста-
вили за касније.    Томас Буш на проби Кармине буране 
Човек је збиља оправдао моја очекивања. Најпре врло проми-
шљено и успешно распевавање, које су певачи савесно пра-
тили и изводили. Онда се прешло на Carminu. И то је текло        
врло успешно, уз повремене његове интервенције и конкретна 
упутства, како би то требало извести БОЉЕ. Наравно, 
користио је сопствени глас, да би показао како треба. 
Резултат је био уочљиво све бољи. 
Када ми је после пробе Зоран рекао, да је све ово било прво 
читање, резултат је заслужио моје дивљење. 
Проба је трајала тачно сат и по (Немац је Немац!), неки су 
сређивали столове и столице а неки су прилазили диригенту, 
ко зна из којих разлога. Када је најзад био слободан, ми смо му 
пришли и мало поразговарали. Похвалио сам његов рад а он 
ми је објашњавао, како је имао срећу, да га подучава нека 
чувена певачица, која је тада имала 80 година! и од које је 
много научио (То ми је и Зоран већ био испричао). Утом је 
пришла и његова супруга, па су нас сво троје позвали код њих, 
на пиће. Ми смо то, нажаост, морали да одбијемо, јер смо Гоца 
и ја следећег јутра (јутрос) морали да устанемо у 5, па на 
аеродром. Онда сам из торбе извадио 3 ЦД-а - Тестамент, 
Мадригале (Петра Коришког) и Пасију. Такође сам му дао 
хорску партитуру Тестамента, и српску и енеглеску верзију, и 
нагласио, да од тога треба да почне, кад буде имао времена. 
Онда сам додао још и неке посебне хорове и један прављени 
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диск... Лепо смо се растали и ја сам уверен, да ће он 
преслушати Тестамент, а ако је тако, онда ће га овај сигурно 
ухватити. 
 
Среда, 14.10 - 7:30 
Добро јутро! 
Ето, стигосмо на аеродром знатно раније, није била велика 
гужва, па сам релативно брзо предао кофер и прошао ону 
сигурносну контролу и остало ми је скоро сат времена до 
полетања авиона, па ми је сада згодно да пишем и убијем 
време. Нажалост, немам безжичну везу, а да је имам, звао бих 
Смолета, који је вампир и који устаје "нормално" у 5 сати! Чуј 
нормално! 
Авион је био  малецак - по 3 седишта у реду (1+2) - а ваљда је 
било десетак редова. Битно је, да је стигао тачно и да на путу 
није било џомаба :-) 
 

Кливленд, Рајка и синови, Милан ... 
 
Са Рајком10 сам имао прецизан договор - на излазу бр. 6 - тако 
да је она наишла (са колима) 2 минута после мене. 
Рајка је у одличном стању. То наглашавам, јер прошле године 
била је сломила руку и тек што су јој скинули гипс. Такође, 
имала је проблема са видом, па сам ја гледао ознаке на путу. И 
поврх свега, неколико дана пред мој долазак, изненада смо 
обоје добили вест, да је умро Мишко Велимировић, што је њу 
веома потресло. Сада је све то било ОК. 
 
Четвртак, 15.10. 
Само опуштено! Овде је збиља прилика за тако нешто. Рајка је 
на мојим таласима, нарочито у погледу хране. Ни она не једе 
месо али једе рибу, има све могуће семенке, љуспице, шитаке 
печурке и уопште све оно што ја трошим. Дакле, не само да 
није било проблема, него је све било како се само пожелети 
може. За ручак је већ раније била припремила неку 
маринирану рибу, са доста лука, тако да нас је јуче чекао 
спремљен ручак, који смо данас поновили, јер је риба била 
king size. Наравно, оба пута, додао сам моју VW чорбу. 
И јуче и данас смо ишли у шетњу, увек поред праве шуме, која 
је почела да добија јесење боје – жуто, наранџасто, црвено, 

                                            
10 Рајка Радивојевић, моја другарица из «Мокрањца»; пијаниста по 
струци, у Америци живи од 1959 и има 6 (шест) синова! 
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љубичасто ... И, наравно, причи никад краја. То се 
подразумева.  
Накратко смо свратили до њеног сина Тома, који је летос, са 
женом и четири сина! (8 – 12 г.) био у Београду, па сам га 
водио на Саву, на наш сплав, где су деца уживала, нарочито 
на једрилици коју је Деша дотерао. 
Увече сам јој отворио Бојанин website па је са занимањем и 
уживањем гледала слике а нарочито мозаик Фортуну. 
 
Петак, 16.10. 
И даље је прилично хладно. Ноћу се покривам јорганом а 
излазим са дуксерицом и виндјаком, некада са кишобраном. 
Преподне смо ишли да докупимо неке ствари (храну) у WHOLE 
FOOD STORE, који знам од прошле године. 
Ручак је, већ по обичају, био царски, укључујући на крају и 
моју посластицу - печена бундева, помешана са брусницом, 
медом и циметом а једе се по кашичица уз 2-3 полутке ораха. 
Управо сам наместио Рајки DVD са мог III Ауторског концерта 
да чује нову верзију Клавирског концерта а онда је пожелела 
да чује и цео програм, као и да види  људе за време паузе, које 
- евентуално - познаје. 
Препознала је Думакса, Деспића, Иву Марковића, Рацкова, 
Ингрид ... 
Желела је да види Арсу Јовановића, кога је познавала у 
гимназијско време ... једва га је препознала. Али Вецу, кога је 
виђала приликом својих посета Београду, наравно, сама је 
приметила. 
 
Недеља, 18.10. 
Добро јутро! (6:15) 
Јуче нисам стигао али 
данас имам сувишак 
времена (на аеро-
дрому). 
Најпре ово: у петак 
увече смо ишли на 
пробу хора (тј. хорова) 
који су певали Сахра-
ну из ПАСИЈЕ. Дакле, 
осим хора "Његош", 
кога води Милан           Проба „Сахране“ са Миланом 
Дамљановић (и кога сам знао од раније), ту је био и хор 
"Стеван Христић" из Феникса, Аризона, са диригентом Лазом 
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Михајловићем. Пробали су последње две тачке сутрашњег 
концерта, у којима су наступали здружено: Мокрањчев Тебе 
Бога хвалим (дириговао Лазо) и Сахрану - дириговао Милан. 
Проба је прошла релативно добро. Нисам имао неке битније 
замерке. Рекли су ми, да ће сутра у 5 доћи и солиста, за онај 
први део који пева наш Паја Аксентијевић. 
Када смо се вратили кући, могао сам мирно да заспим. 
 
Сутрадан, у суботу, били смо у посети код Рајкиног сина 
Марка (мог љубимца од прошле године). У међувремену се 
преселио али опет је у сред шуме, у огромној кући, коју тек 
намерава да преуређује, тј. да руши зидове и повећава 
простор. Пошто смо се поздравили са његовом Кери а такође и 
са две несташне и веселе куце, сви четворо одосмо (наравно, 
колима)  на један лаки lunch. То је било врло лепо, тј. лепо је 
место, храна је била добра (за мене: обавезни локи :-))) али је 
било сувише бучно, јер је било много гостију, на релативно 
малом простору. Лепо смо се испричали, тј. они су причали а 
ја сам одлично разумео Рајку, која говори чисто и разговетно, 
Марка делимично а Кери, такорећи, ништа јер она говори 
типично американски, што ће рећи, кроз нос, скоро сасвим 
без сугласника а о специјалним (мени непознатим) изразима и 
да не говорим. 
Онда смо се одвезли до њихове куће, лепо се поздравили и 
вратили се Рајкиној кући. 
Није нам остало много времена, јер је требало да стигнемо на 
пробу у 5. 
Када смо стигли, приметили смо да баш нема много возила, 
што је значило да ће проба да касни. 
Тако је и било. Тамо (у великом простору, са округлим 
столовима) били су чланови неког хора/хорова али не и они 
наши. Љубазни домаћини/организатори су нам нудили кафу, 
пиће, неку храну ... 
Негде око 6 појавио се Kurt Sander (солиста у Сахрани), иначе 
баритон и композитор, са којим сам се упознао и који ми је 
рекао, да му се Сахрана много допада. Око 6:30 је почела 
проба, која је добро прошла. 
Око 8 је почео концерт (иначе најављен за 7), организован 
поводом 100-годишњице српске цркве Свети Сава, у 
Кливленду, а на коме су се измењивали хорови различите 
величине и квалитета. Рајка и ја смо седели у првом реду, па 
смо приметили неколико певача, који су наступали у два, па 
чак и три хора. Мени је било просто дирљиво да видим 
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бакице, које се прилично тешко крећу, неке носе чак и штап, 
и ипак стоје у хору и певају музику на српске, црквено-
словенске и руске текстове! 
У свом другом наступу хор "Његош" је извео моје Вече на 
шкољу - прилично добро, па су нам неки прилазили и 
честитали ми. 

Уочи последње тачке концерта 
– Сахрана – кратко је говорио 
Милан и позвао ме је да се 
представим и представим сле-
дећу тачку. То није било тешко 
а није ни дуго трајало.  

    Милан диригује Сахрану 
 
Прешли смо на музику... 
Извођење је било сасвим 
добро. Наравно, солиста (ба-
ритон) није био баш као Паја 
али је био сасвим добар.          
Мушки хор је у по неком   сасвим десно: Курт Сандер 
детаљу склизнуо али то није  
утицало на општи утисак, који је био сасвим повољан. 
Успех је био изнад сваког очекивања. Прилазили су ми људи, 
које сам претходно био упознао али и неки сасвим нови. 
Такође и многи чланови хора, што ми је нарочито пријало - јер 
музика коју пишем, управо је њима намењена. 
Лази Михајловићу из Феникса дао сам један ЦД хорске музике 
и разменили смо е-маил адресе а једном другом диригенту 
(који ми се допао на концерту) дао сам и диск и неке хорске 
партитуре. 
Онда смо се лепо поздравили са домаћинима, уз жељу да се 
опет сретнемо, па смо сели у кола и отишли, јер нам је 
предстојало устајање у 5 ујутро. 
Када смо стигли кући, практично, све ми је било већ 
спаковано, па смо убрзо легли. 
Устали смо по договору (у 5), брзо се спремили и кренули пут 
аеродрома. Испоставило се, да је добро што смо тако рано 
кренули. Једно скретање ка путу за аеродром било је 
затворено (поправка коловоза) а такође и следеће. Морали смо 
да се вратимо неколико километара, да бисмо најзад 
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пронашли приступ до пута. Стигао сам на време, без проблема 
предао кофер, прошао контролу сигурности, написао део 
овога текста и најзад сео у авион. 
 

„У граду Чикагу“11 
 
Недеља, 18.10. – наставак 
У Чикаго сам стигао на време, подигао кофер и мобилним се 
јавио Звонку12. Он је већ био на неком паркингу, па смо се 
лако договорили, где да ме покупи. У ствари, то је баш исто 
место, са кога ме је Ната13 прошле године покупила. Вожња до 
његове куће трајала је око 1 сат. Он је, у ствари, изван Чикага, 
па и сам каже: Моје село. Свратили смо да ја купим неки сир 
за качамак и сок од парадајза (а заборавио сам јогурт!). Онда 
смо стигли у његову кућу.  

Тамо су нас чекале 4 маце 
(мешане, мушке и женске – ја 
их не разликујем); свака од њих 
има огромну "бунду" а такође и 
врло су угојене (што би Звонко  
сам рекао: На тату! 
Звонко живи момачки, у 
правом смислу те речи, да сада 
не објашњавам, шта то значи; 
надам се, да сви разумеју. 
Пошто је било још увек јутро, 

убрзо сам донео у кујну своју food-кесу и направио качамак. 
Звонко је рекао, да није баш неки љубитељ али кад га је 
пробао - допао му се. 
Причали смо о свему и свачему – углавном, о музици – пустио 
ми је своје Ave Maria (за хор и гудаче), па сам онда и ја њему 
пустио моју Ave Maria.  Пустио ми је такође и своју Сарабанду, 
у  којој свира и Стефан Миленковић. 

                                            
11 Један од гегова Зорана Радмиловића у Радовану Трећем 
12 Звонимир Тот, џез гитариста и композитор, иначе Новосађанин, који 
је '90-их стигао у Америку; има сасвим успешну каријеру као гитариста 
а недавно је и докторирао и добио место Assistent Professor (доцент) за 
хармонију, солфеђо, па и композицију, на University of Illinois at Chicago 
13 Наташа Богојевић, композиторка и моја прошлогодишња домаћица у 
Чикагу 
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Затим смо се телефоном договорили са Натом и Зорицом 
Секанић,14 да се нађемо у 6, у неком тамо талијанском 
ресторану. 
Пошто смо обојица били устали врло рано, лако смо се 
договорили за афтернунање али сам пре тога направио једну 
VW чорбицу, као имитацију ручка. 
Негде око 5 смо кренули у град и стигли са 5 мин. закашњења. 
Зорица је већ седела са својим мужем (наш човек) а када је 
стигла и Ната са њеним синчићем Душаном, Зорицин муж је 
отишао код неких својих пријатеља. Наш сусрет је био врло 
срдачан, лепе приче, одлична храна - тако да је све било врло 
пријатно. Онда смо мало сврнули до Нате (која је у близини), 
где ми је показала неке адаптације у "мојој соби" (од прошле 
године), а онда кренусмо ка кући.  
За сутрадан, у 10 била је заказана моја 
"презентација", на којој се очекивало 20-
30 студената различитих профила. 
 
Понедељак, 19.10. 
И јутрос смо устали релативно рано (око 
6), да бисмо се упутили ка граду у 7:15. 
Стигли смо на Звонков Универзитет на 
време (пре 9) и кренули са подешавањем 
и испробавањем уређаја (CD player, мој 
лап-топ за ДВД, пројектор, екран). 
Такође, ја сам сређивао партитуре и 
дискове по реду и писао бројеве нумера са појединих дискова, 
које ће Звонко да пушта. 
Још пре 10 се окупило доста слушалаца а неки су пристигли и 
касније. 
Најпре ме је Звонко званично представио и дао ми реч. 
 
Кренуо сам хронолошки: 
Piano Concerto - други став 
(одломак) 
When The Living Envied The Dead 
- Hunger - (odlomak) 
Partita Concertante - Capriccio 
Three Haiku - (prva) 
Prelude a l'avant-midi d'un faune  
Les Proverbes de Fenis (odlomak) 
                                            
14 Моја некадашња студенткиња, иначе дугогодишња чланица Collegium 
Musicum, која овде покушава да их рекламира  
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Palabras en Piedra - Toda luna  
She Sleeps perhaps - (odlomak) 
Testament of PP. Njegos The Bishop of Montenegro - text, Glory Be, 
I Go calmly 
The Saint Prince Lazarus Passion - Forebodings, Funeral 
За неке примере сам имао партитуре, па сам их давао 
двојици, у првом реду, да прате. Када је Тестаменат дошао на 
ред, ту сам имао и српску и енглеску верзију (партитуре), као 
и по две  копије хорског извода (српски и енглески), па сам то 
поделио и другима, да могу да прате.  
Утисак на слушаоце био је снажан. Аплауз такође. Уследило је 
неколико питања. На крају сам им поделио десетак картица, 
са мојим е-маилом и вебсајтом и рекао им, да тамо могу да 
нађу партитуре, аудио и видео прилоге. Све то трајало је тачно 
сат и по (према плану). 
После завршетка смо распремили уређаје, ја попаковао своје 
ствари и упутили се у кинески ресторан. Нажалост, заборавио 
сам да ћапим једну плакату са огласне табле (за тај наступ) али 
ваљда ће ми то Звонко скенирати и послати? (видели сте је!) 
Управо када смо стигли пред ресторан и нашли једини 
паркинг, стигао је и Звонков пријатељ и колега Марк (који је 
седео у првом реду и коме сам давао партитуре за праћење) и 
придружио нам се на ручку. Врло пријатан човек (око 40 г.) а 
и ручак је био сасвим добар. После ручка, опет око сат вожње 
до куће а онда заслужено афтернунање :-) 
И ево ме, после подне, пишем ово, док Звонко исправља 
домаће задатке из елементарне хармоније. 
И јуче и данас сам звао старог другара Љубишу Новаковића, у 
разна времена, али одговора није било. Рајка га је звала пре 
неки дан, затекла га је у врло лошем стању... говорио је уз 
тешке уздахе (као да се дави) и рекао јој, да му нема спаса. Да 
ли је у некој болници или је оно најгоре? Не знам. 
 
Уторак, 20. октобар  
Пошто сам синоћ послао један маил у Београд, Љубишиним 
школским другарима, јутрос ми је од Мишка Матића стигао 
релативно утешан одговор – да је Љубиша у болници. То му је 
јавила Љубишина сестра, која је некако успела да нађе некога, 
да Љубиши помогне. 
Данас је, такорећи, слободан дан. Нема никакве трке и фрке. 
Само опуштено! Једино ми фали Смоле. Он воли то 
опуштено.  
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Сада је скоро 10 сати а Звонко још увек спава. И нека - 
заслужио је. 
Ја сам устао у 7 и после два дана паузе (због сувише раног 
устајања) - радио своју гимнастику, која ми је пријала. И 
качамак, такође. 

 
Негде око 1 смо ипак кренули у 
нешто као ботанички врт. То је 
збиља лепо! Дрвеће необичних 
стабала, прелепе комбинације 
боја, све је лепо уређено а ту је и 
једно дивно језерце. Али ... 
Али једва смо пронашли кола!!! 
Шетали смо по неким вијугавим и 
кружним стазама, па смо потпуно 

изгубили оријентацију, ГДЕ смо оставили кола! Ипак смо их 
најзад нашли и отишли на ручак, где смо и синоћ били. Ја 
нисам мењао наруџбину: локи са поврћем (броколи и 
шаргарепа). Нема боље! Тј. не треба ми боље. 
Ето, седим и пишем ово а поред мене седи Звонко и свира 
своју гитару, збиља мајсторски! Ту и тамо би отпевао понешто. 
Баш сам уживао. 
 
Среда, 21.10. 
07:00 АМ 
Ево ме на чикашком аеродрому. Кренули смо од куће у пола 6 
и за један сат стигли до аеродрома. Просто невероватно, да су 
у то доба путеви (3 или 4 траке у једном смеру) пуни 
саобраћаја! Али свакако је добро што сам стигао довољно 
рано, тако да није била претерана гужва ни за предавање 
кофера ни за security checking. Занимљиво је, да ти аутомати, 
где се добија бординг карта, не препознају мој (нови!) пасош, 
па сам, ради идентификације, давао своју VISA картицу. И 
кад ме питају, да ли сам ја Раџко - ја потврдим и све је у реду. 
А када сам улазио у Америку, у Њујорку, није било проблема. 
Пошто јутрос није било времена за качамак, на аеродрому сам 
купио једну пицу и сок од парадајза, тако да сам намирен до 
ручка, уз напомену, да ће ми данашњи дан трајати 26 сати 
(због временске разлике), тако да ја у Л.А. стижем у 10 а у 
ствари, по мом времену је то 12. Издржаћу и ту смицалицу. 
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Анђели (Л.А.) 
 
Седим у чекаоници за GATE 23 и видим неколико Кинеза, са 
"ручним" коферима, који су већи од оног мог, који сам предао. 
Такође, један од њих, баш преко-пута мене, седи у јапанкама 
на босу ногу! иако је прилично захладило, па ја на себи имам и 
дуксерицу и виндјаку; а он у "бермудама" и јапанкама 
(односно: кинескињама!) 
 
Петак, 23.10. 
Тек сада имам прилику да нешто запишем. 
Дакле, кад сам стигао у Л.А. и узео свој кофер, јавио сам се 
мобилним Весни15 и сачекао је док 
је пристигла. Она вози црни 
Мерцедес. Поприлично је трајало 
док смо стигли до њене куће, јер је 
Л.А. огроман! Она станује у дивном 
крају, препуном зеленила а и сама 
кућа (приземна) је врло лепа али са 
толико просторија, да човек (ја, 
рецимо) може и да залута! 
Иза куће је лепо, мало двориште са 
базеном (и трамбулином!), столом за 
ручавање а изнад њега налази се 
једно необично и гигантско дрво, 
које је под заштитом државе. 
Добио сам своју собу и своје 
купатило. Наравно, као и прошле 
године, увек ме чекају изненађења са славинама у купатилу. 
Као прво, умиваоник има две славине, од којих се лева 
(хладна) отвара окретањем улево а десна (топла) удесно!!! Туш 
има само једну славину, која се активира извлачењем а 
топлота воде се регулише обратњем лево-десно. Постоји и 
ручни туш, који сам ја био намерио да користим али ни ја а 
ни Весна нисмо могли да прокљувимо, како се пребацује на 
њега, јер не постоји никакав преклопник!!! Америка! 
Весна је већ раније била набавила разно поврће, неколико 
пакета разних гљива и пакет неке одличне рибе, тако да је 
храна била обезбеђена. 
                                            
15 Још једна Смодлака, пета по реду, тј. Смолетова трећа, најмлађа сетра 
– у Лос Анђелесу је већ преко 20 година и ради као наставница у школи. 
Син јој је на студијама на Берклију у Сан Франциску а ћерка на Сорбони 
у Паризу. 
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Јавио сам се Нику Стримплу16 и договорили се, да ме Весна 
довезе сутра ујутро (пре 7!) до њега. Он рече, да се рано диже 
и да то није проблем. 
Сутрадан смо устали у 5 (по америчком обичају) спремили се и 
по мраку кренули. Имали смо Никово упутство (писано 
Веснином руком), како да га пронађемо. Није било баш лако. 
Два пута смо промашили скретање, па смо га звали мобилним 
за помоћ. Најзад смо га нашли и Весна журно оде, да не 
закасни на посао. Ник и ја такође ускоро кренусмо - најпре на 
неку кафу (а он и доручак), па онда на његов Универзитет 
Јужне Калифорније. Најпре одосмо у његову канцеларију, на 
4. спрату, где сам му показао, шта сам му све донео а ускоро 
одосмо и у његову учионицу. 
Било је шесторо студената (последипломаца), који се 
специјализују за хорско дириговање. Он ме је кратко 
представио и ја сам кренуо: 
Кад су живи завидели мртвима - Глад, Турци, Лазарева реч. 
Затим (хронолошки) прва од Три хаику, тек да се види шта 
сам све радио и кроз шта сам прошао. Онда мадригал Перо. 
Буну сам им само поменуо али нисам је пуштао. 

 

                                            
16 Nick Strimple, професор хорског дириговања на University of Southern 
California, аутор књиге ИСТОРИЈА ХОРСКЕ МУЗИКЕ ДВАДЕСЕТОГ 
ВЕКА. Неко ме је обавестио о тој књизи, па пошто ме у њој није било, ја 
сам му ставио примедбу и тако је почео наш контакт. 
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Говорећи о свом приступу тексту – шта ми је важно (смисао, 
поетска/драмска лепота и емоције које изазива, звучност) а 
онда сам им напоменуо да сам се увек трудио, да постигнем 
атмосферу у којој је текст настао, а то значи да треба 
дочарати време (век), као и географску локацију. У том смислу 
сам објашњавао утицај византијске модалности у Кад су ... и 
Перо,  затим хаику, са јапанским асоцијацијама а онда су 
дошле на ред Palabras en piedra (Toda luna) са квартним 
модусом (проширена пентатоника), као и ритмом 8/8 (3+2+3), 
што би заједно требало да дочара пред-колумбијански, 
индијански амбијент. 
Онда је уследила кратка прича о Тестаменту, прочитао сам 
цео текст (на енглеском), пустио фрагмент текста, да чују глас 
Мише Жутића а затим скоро цео 1. став. Њихово узбуђење је 
било приметно. А када сам им, као други пример, пустио Ја на 
Твој позив, сви до једнога су буквално одлепили, што су и 
показивали на разне начине. 
 
Време је било на измаку, па сам им пустио само Предсказања 
и Сахрану из ПАСИЈЕ. То их је додатно нокаутирало. Уследила 
су разна питања (о трајању, саставу оркестра, величини хора 
итд.) што је указивало, да би сви они желели да од тога нешто 
изведу. Наравно, у будућнсти. 
Онда смо кренули на неки lunch у оближњој кафетери-
ји/ресторану. Осим Ника и мене, било је још троје студената. 
Управо када смо изишли из зграде, позвала ме је Весна на 
мобилни и питала, како је било. Рекох јој сликовито: 
 - Сви су пали на дупе! 
На то се једна од студенткиња насмејала и рекла да разуме!!! 
Она је била Бугарка (недавно пристигла). Рекао сам јој, кога 
све познајем у Бугарској а испричао сам јој и онај цуг о 
Нишлији који води жену у Јапански ресторан17 што јој се 
изузетно допало. Ручак је био одличан (за мене: чорба од 
пасираног поврћа, затим туњевина са броколи и шаргарепом). 

                                            
17 Оно: - Ел ће да једемо суши? 
- Ти једи с'уши а ја ћу с'прсти!!! 
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По повратку у главну зграду, отишао сам на пробу хора где се 
спремала Бахова х-мол Миса. Ник ме је представио дири-
гентици, која ме је пред почетак пробе представила хору и 
позвала да им кажем, оно што сам њој управо био рекао:  
- Да је х-мол Миса, по моме мишљењу, највеће дело људскога 
духа, створено икад!  
Уследио је аплауз. 
Проба је била врло занимљива и квалитетна. Најпре врло 
необично и ефикасно распевавање, чак са неким покретима! а 
затим поједини делови Мисе. Мису, збиља, нисам чуо деце-
нијама (последњи пут, у Њујорку, 1966, са диригентом Шерхе-
ном, који је убрзо после тога умро) али сам је добро упамтио 
још из студентских дана, када сам је упознао са плоча. 
У ствари, Миса је веома захтевна! Стална полифонија, некада 
подела на два хора, мелодика није баш питка, регистри често 
екстремни. Хор је био невелик - свега 34 (9+8+8+9) али су 
сасвим добро изгурали то што се радило. Наравно, 
захваљујући диригентици Маген Соломон. По завршетку сам 
јој пришао и похвлио њен рад, као и укупан резултат. 
Разменили смо визит-карте, па сам јој препоручио свој 
web.site са предлогом, да чује неке примере, што је она рекла 
да ће учинити. 
Када је почео други део пробе (само сопрани, око клавира), 
неко је покушао да отвори врата са стране... Устала је једна 
девојка, која је седела близу њих и отворила их а на моје 
изненађење, ушла је Весна!!! Наравно, какво је тек њено 
изненађење било, када је видела мене унутра. 
Убрзо смо отишли кући али то је трајало преко сат. 
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Имао сам неког посла на компјутеру а увече смо изашли у 
кратку шетњу и заспали врло рано (пре 10). 
 
Јутрос се Весна дигла већ око 5. И ја сам био будан али сам 
лешкарио. Када је она отишла на посао (пре пола 7), радио сам 
своју гимнастику а затим отишао у куповину у неки оближњи 
супермаркет, за који ми је Весна рекла, да је 3-4 блока од њене 
куће. 
После доручка  сам сео да радим (увек има нешто!) и на крају 
сео да напишем ово. 
Она ће ускоро доћи, па ћемо да ручамо. 
 
Недеља, 25.10. 
Јуче, у суботу, Весни је – не знам зашто – пало на памет, да 
посетимо једну њену пријатељицу, Јеврејку, 86 (по имену 
Blossom = Цвета) која се забавља! са (ванбрачним) сином 
Џорџа Гершвина, Аленом (89). Требало нам је око сат вожње до 
ње. Када смо стигли, зовемо телефоном - она не одговара... 
После 15 мин. ипак одговори и сиђе, да нас уведе у свој стан, 
до кога је компликовано доћи. Када смо ушли и сели, хтела је 
да нам покаже ДВД са снимком Аленове композиције, на 
текст чувеног Линколновог говора а која је изведена у Кенеди 
центру у Вашингтону. И то (припрема) потрајало је десетак 
минута, уз помоћ хаузмајсторке (Пољакиње). Онда смо то 
гледали/слушали. Пред крај је бабу позвала пријатељица 
Линда, са којом се ова све време свађала, чак и псовала! (you, 
fucking bastard ...). 
Једва сам сачекао повратак кући. 
Предвече је, према ранијем договору, дошла Селена 
Аризановић, некадашња студенткиња а која има врло 
успешну каријеру у Холивуду, као продуцент, чак и директор 
неке агенције за снимање филмске музике. У том својству је 
неколико пута долазила и у Београд и сакупљала музичаре за 
ad hoc оркестар. Отишли смо у неки грчки ресторан, где су 
лепо припремали храну али је музика била прегласна, чак је и 
ђускања било. 
Ипак, било нам је врло пријатно и лепо смо се испричали, 
укључујући и тему Београдске филхармоније, где смо се 
апсолутно сложили. 
Данас, у недељу, опет према ранијем договору са Ником 
Стримплом, отишли смо у једну елитну, пресбитеријанску 
цркву, где Ник диригује хором. Програм није био стандардан. 
Била је то нека значајна годишњица за америчке Шкоте, па је 
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било пуно њих у оним (смешним) каро-сукњама а такође и 
двојица са оним њиховим, као гајдама (bag pipe), који су 
ритуално умарширали и на крају исто тако измарширали. Све 
у свему, било ми је занимљиво да то видим, као и да чујем 
одличан Ников хор али с друге стране, било ми је бескрајно 
досадно да слушам било читање Библије, било импровизовани 
говор (о искупљивању грехова, спасењу, вечном животу, 
повратку из мртвих и осталим будалаштинама). Пред крај су 
две жене прошле средњим пролазом између столица и у две 
чиније сакупљале добровољне прилоге. Весна и ја смо им 
уделили по долар. 
По завршетку сам се нашао са Ником, 
дао сам му нека два диска а он мени 
један, који сам у четвртак грешком 
оставио код њега. Весна нас је усликала а 
он нас је позвао на lunch, на чему смо му 
се захвалили и одвезли се кући на један 
царски ручак - печени локи, гарниран са 
печуркама, плавим патлиџаном, салатом 
од спанаћа и још по нечим. 
Весна је јутрос телефоном позвала неку 
агеницју за превоз до аеродрома; они су 
тражили гомилу података - авио 
компанија, број лета, време поласка, моје 
име и број VISA картице и договорено је да дођу сутра ујутро, 
у 5:15, што је у мом случају амерички стандард! Осим оног 
првог (за мало па фаталног) лета за Вашингтон, сви остали 
летови су почињали седањем у кола у 5:15! 
Шта да кажем? Надам се, да ће доћи... 
 
Понедељак, 26.10. 
Као прво: дошао је! Мало је окаснио али се претходно јавио да 
касни, што је било врло коректно. То је минибус, са неких 10-
ак седишта. Ту је већ била једна жена, па смо одмах кренули. 
Шофер је био један од жутих - жућкастих (Кинез? Јапанац?...) 
Дакле, у пола 6 ујутро, аутопут ка аеродрому, са по 5 трака у 
оба смера, био је такорећи пун! Радни људи и грађани журе да 
некуд стигну и зараде неку кинту. Наравно, као што сам то 
видео и прошле године, у 4 траке су кола у којима је само 
возач. Крајња лева трака је за кола са бар две особе у њима 
(1+1). То смо били ми, па смо били и најбржи! Стигао сам 
скоро 2 сата пре полетања али то само по себи не гарантује 
ништа. Пошто ме нико није инструирао, како могу сам да се 
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сâм чекирам, морао сам да одем на линију 6 и тамо да чекам. 
Срећом, то није трајало сувише дуго и предао сам кофер без 
проблема. 
Следио је SECURITY CHECKING са поприличним редом. 
Прочитао сам упутство:  
- да се скину ципеле и јакна 
- да се из торбе извади посуда са течношћу 
- да се извади лап-топ. 
Поступио сам како се од мене тражило. Имао сам једну 
флашицу orange juice и због ње је настао проблем! Човек ми је 
рекао, да то не може да прође. Рекао сам, да ћу то одмах 
попити а он ме је упутио НАТРАГ (испред скенера), да тамо 
попијем. Учинио сам тако. Када сам хтео да прођем кроз она 
"врата" (што умеју да пиште), контролорка ми је рекла да 
флашицу (празну!) морам да ставим на ону траку за скенер. 
И то је прошло, па сам релативно брзо дошао до GATE 75B. 
Доручковао сам одличан тостирани сендвич са неким 
(истопљеним) трапистом и попио кафу.  
Онда сам сео да бар нешто напишем (управо ово што сте  сада 
прочитали). 
Нисам рекао: пробудио сам се у пола 2 и нисам више заспао! 
Али није страшно. Већ сам се навикао. То је, у ствари, 
нормално! Бар у Америки :-))) 
Иначе, док сам седео испред GATE 75B приметио сам да је 
већина путника кинеског порекла (60-70%) а када смо кренули 
ка авиону, испред мене су ишла два Кинеза, који су причали 
енглески... 
 
Сетио сам се, да ми је својевремено један пријатељ, Кинез, по 
имену Ли Ђан, причао, да сви Кинези (наравно, који су 
писмени) могу да читају и разумеју књиге и новине али да са 
говорним језиком има проблема, тј. да има много врло 
различитих дијалеката, тако да рецимо један Шангајац не 
разуме Пекинжанина и обрнуто. Такође сам се присетио једне 
изреке, настале вероватно између два рата: Deutsche Sprache - 
algemeine slawische Sprache.18 Примењено на ову двојицу 
испред мене, то би могло да изгледа овако: 
Englische Sprache - algemeine kinezische Sprache! :-))) 
И збиља, шалу на страну, недавно сам негде прочитао, да је 
Кина земља са највећим бројем English speaking people!!! 
Дакле, више и од Америке! 

                                            
18 Немачки језик - заједнички језик за све Словене 
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Сан Франциско 
 
Лет до Сан Франциска био је кратак: сат и 
по. Намеравао сам да се јавим Бојану19 али, 
наравно, да претходно узмем свој кофер. И 
управо када сам пронашао ону покретну 
траку, на којој стижу кофери - наишао је 
Бојан; а чим смо се поздравили, угледао сам 
и свој кофер! Такорећи, рекордна брзина! 
Било је то само 10-15 минута од момента 
слетања! И кола су му била сасвим близу, тако 
да смо већ после 2-3 минута кренули ка 
излазу. 
Најпре ме је одвезао до чувеног  Golden Gate20     Бојан Кнежевић 
моста, где смо се сликали. А да бисмо стигли  
до тога места, возили смо се невероватно стрмим улицама - 
као неке слалом-стазе! Срећом, тамо никада не пада снег. А 
када би падао, тамо би биле погибељне клизавице. И, наравно, 
првокласно санкање. 
За разлику од Њујорка, Вашингтона, Чикага и Лос Анђелеса - 
возили смо се такорећи празним улицама! Збиља, крајње 
необично. 
Управо док смо се сликали, Бојану је зазвонио мобилни... Био 
је то Боб Стрижић21, главни разлог мога доласка у Сан 
Франциско. Лепо смо се поздравили и договорили се, да он 
дође по мене у хотел, сутрадан у 1 сат а да ће ми се јавити 
данас у 5, да му дам тачну адресу. 
После ме је Бојан одвезао до свог стана, где сам оставио један 
пакет нота и ЦД-ова за извесну Ели, код које је Александра 
Вребалов својевремено студирала, па ме је сада на њу упутила. 
Још док сам био у Л.А.  ступио сам у е-маил везу са дотичном 
г-ђом Ели. Она је Александрину препоруку врло љубазно 
прихватила и понудила ми сусрет/презентацију у петак, што - 
нажалост - нисам могао да прихватим, јер имам фиксирану 
карту за Ванкувер, у среду. Такође нажалост, она ми је јавила 
да и у понедељак и уторак има обавезе изван СФ, тако да 
нећемо моћи да се сретнемо лично. Збиља, нажалост, јер 
Александра ми је објаснила, да је то врло фина и жена и 
професор. 
                                            
19 Бојан Кнежевић, одличан оперски бас, у СФ од 90-их   
20 Златна капија 
21 Неки његов предак - деда или прадеда - дошао је из села Брибира, у 
близини Сплита 
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Иако је то била потпуно непланирана акција, срећом, ипак ми 
је остало неколико партитура за камерни оркестар, као и цео 
"комплет" хорских композиција, укључујући и вокални извод 
Тестамента, што сам све оставио код Бојана за њу. Такође 
оставио сам и 7-8 ЦД-ова са - практично - свим својим 
композицијама. Чак сам синоћ успео да јој на један USB 
пребацим велики број партитура, прилагођених на амерички 
формат папира - Letter, Legal, Tabloid. За случај, да јој некада 
устреба. 
Утом је стигла и Бојанова госпа Кристина, врло драга и 
симпатична Америчанка, иначе - као и Бојан - певачица у 
опери.  
Обоје су покушавали да уђу на Интернет али без успеха! 
Америка! 
Онда смо Бојан и ја отишли на 
ручак у неки кинески ресторан, 
где смо одлично папили и такође 
лепо се испричали. Успут - 
шетајући - видели смо и чувени 
трамвај, који вози и по тим врло 
стрмим улицама, али он уопште 
нема тролу него се некако 
прикачи на неку сајлу (која се 
налази између шина), а која је 
стално у покрету и, у ствари, иде као нека скијашка 
успињача! Није ми баш сасвим јасно, како и шта се прикачи 
али, очигледно, ствар функционише. Да би се зауставио на 
станици, он се откачи од те сајле, а ова и даље непрекидно 
иде. Управо као скијашке успињаче. 
Затим ме је Бојан довезао у хотел и рекао да ће доћи око 6, па 
да идемо код њега на вечеру. Портир ми је дао неку шифру за 
безжичну Интернет везу али ја никако нисам успео да стигнем 
до те фазе када се тражи шифра! Шта сам могао него да са 
својим лап-топом сиђем код тог портира, па да ме он убаци. 
Међутим, ни он није успео! Чак се испоставило да ни његов 
фиксни компјутер нема везу са Интернетом! Америка!!!  
Рекао ми је, да пробам мало касније... 
Од тада је прошло скоро два сата, ја ово пишем али везу не 
могу да успоставим :-((( 
 
Уторак, 27.10. 
Синоћ је код Бојана било дивно! И то вишеструко. Возећи од 
хотела ка његовој кући, најпре смо покупили његову ћерку 
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Мају (14), са неког курса шивења. Показала нам је два јастука 
које је произвела. Код куће сам најпре срео његовог преслатког 
синчића Макса (5), који се стално мотао око мене и нешто ми 
нудио (кикирики, кекс, неке сличице...) и објашњавао. Збиља 
је пресладак! Подсећа ме на Натиног Душана. Сличних су 
година а и слаткоће. 
Ускоро је Кристина поставила за вечеру, коју је - иначе - Бојан 
припремио. Била је збиља одлична, као и калифорнијско црно 
вино, али оно што се дешавало за време и после вечере - 
надмашило је саму храну. 
Најпре Кристинина прича о свом (првом или једином?) 
путовању у Србију (Југославију), као чланица хора из Атланте, 
преко Дубровника, Мостара, Сарајева и Београда до Ниша, на 
Хорске свечаности. Збиља је са усхићењем причала о том 
путовању а после неколико година, када је срела Бојана, сам 
податак да је он Србин, одлучујуће га је квалификовала за 
будућег супруга.  
Када су Кристина и деца отишли на спавање, најпре сам са 
мог USB Бојану пребацио моје дечје песмице (за малог Макса) 
и пустио му да чује "Звезде", које пева божанствена Дуда22, 
као и "Слонче", са Бранком-Коцкицом23. Наравно, био је 
потпуно очаран Дудом. Такође сам му пребацио ноте (енглеску 
верзију) и снимак "Можда спава", са Анетом и пустио му да то 
чује. И то је такође високо оценио. Било ми је крајње необично 
и још више пријатно, да чујем професионалца (Србина), који о 
својим колегиницама (из исте струке) говори са таквим 
поштовањем. Врло неуобичајено за наше људе. А тек када сам 
поменуо Вукија24 (иначе његовог друга и пријатеља) - били су 
само суперлативи!  
Онда сам му дао ЦД са "Пасијом" (коју раније није био чуо), па 
сам му најпре пустио "Раваницу" (још мало Дуде), па 
"Предсказања". Наравно, био је понесен како дивним Мишом 
Жутићем, тако и моћном и узбудљивом музиком. 
С обзиром да је Бојан бас-баритон, желео сам да му пустим 
"Молитву" и "Беседу" (из "Пасије"). Врло је пажљиво слушао и 
био просто понесен извођењем Ивана Томашева, говорећи, да 
то нико боље не би могао, као и да је то на нивоу Бориса 

                                            
22 Александра-Дуда Ивановић, наша чувена мецосопранисткиња и моја 
драга и ненадмашна Царица Милица 
23 Бранко Милићевић-Коцкица, глумац, специјалиста за дечју тематику 
24 Вукашин Савић, чувени и до сада непревазиђени солиста у 
"Тестаменту"; живи и ради (пева) у Келну 
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Христова!25 А као што већ рекох, ја сам био задивљен, како он 
говори о својим колегама из најуже струке (на известан начин 
- конкурентима). Честитам Бојану и мислим да је он један 
(скоро усамљени) светли пример. 
Допао му се и Бане Станковић26 у "Завету ратника", па сам му 
пустио завршни део "Боја" а онда је уследио "Миличин плач"... 
Мала дигресија: Још током преподневне шетње, констатовали 
смо да он не само да познаје Банета и Драгану из 
Вашингтона, него да се са Драганом зна још из основне 
школе. Такође сам му тада пренео Гоцину причу, о сеансама 
код Банета, када се скупи њих пет-шест, поседају на патос, 
угасе светло, пусте "Пасију" и на крају - сви плачу! 
Е, док је ишао "Плач", приметио сам, да су и Бојану засузиле 
очи... 
И најзад "Сахрана". Најпре Миша Жутић и екстатични Паја27 а 
онда достојанствени и узвишени хор. 
Уследио је коментар у суперлативима о Даринкином извођењу, 
као и вера, да би Бојан28 то, на свој начин, такође врхунски 
остварио. 
 
Наставак, неђе око подне 
Био сам у краткој шетњи, као и да усликам неке цркве у 
близини, међу којима је и St. Mark's! (учини ми се Маркс!) 
При повратку, идем празном улицом а из супротног смера 
прилази један комби, зауставља се и човек отвара прозор да 
ме нешто пита. Ја му кажем: 
- I am not from here! 
- Where аre you from? 
- From Serbia! 
- Како сте? !!! 
Ето, и то се дешава. 
 
Други наставак (увече) 
Према ранијем договору, Боб Стрижић је дошао у хотел и 
јавио ми се. Према Бојановом савету, пронашли смо неки 
ресторан MAXI (није Мишковићев! А можда и јесте? Ко ће га 
знати?), који има врло пријатну атмосферу, па смо осим лепог 
                                            
25 Бугарски бас, који је имао светску оперску каријеру 
26 Слободан-Бане Станковић, баритон; живи у Швајцарској 
27 Драгослав-Павле Аксентијевић, иконописац и специјализовани појац 
за византијску и стару српску музику 
28 Бојан Суђић, врсни диригент (и тренутно шеф) Симфонијског 
оркестра РТС, коме тек предстоји светска каријера  
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ручка могли и натенане да се лепо испри-чамо (углавном 
музичке теме).         
Онда смо се усликали за 
успомену а затим прошетали 
до позоришта, опере и музич-
ког колеџа а онда отишли до 
мог хотела, где је он био 
оставио ауто, те из њега сада 
узео неке своје партитуре да 
ми их да, па смо и у мојој 
соби мало наставили нашу 
причу. 
На крају смо се лепо поздра-
вили, са жељом да се и у       Са Бобом Стрижићем 
будућности још сретнемо, па је он отишао. 
            
Пошто ми је предстојало буђење у 5 (кол'ко за промену), 
намеравао сам да  легнем рано. Пронашао сам у близини једну 
добру пицерију, у којој се pizza наручује а свако себи (само-
услужно) додаје разне сосове и мерћелезе, чак листове зелене 
салате и оне мини-парадајзе (мање од шљиве). Пошто је pizza 
била предимензионисана, један део сам спаковао за сутрашњи 
доручак. Отишао у хотел и заспао сном праведника :-))) 
 
Среда, 28.10. - 5 АМ 
Што би рекли Иљф и Петров: "Ноћ, ноћ, ноћ - простирала се 
над целом земљом" :-))) 
Дакле, пробудили ме (из дремежа) у 5 и пошто ми је, у ствари, 
све већ било спаковано  седох још мало за ову справицу. Успео 
сам чак и да се одмах убацим на Интернет и да одговорим на 
два свежа и изузетно љубазна маила (диригенткињи Маген 
Соломон из Л.А. и старој Ели у С.Ф.). Имам обезбеђен превоз 
на аеродром, тако да опуштено чекам време (5:50) 
 
На аеродрому, GATE 73A 
Комби је стигао у минут тачно! Ђаво-Кинез (шофер), као да је 
Нијемац. У колима је већ било двоје путника а после мене, 
стадосмо још на три места, да покупи још неке. Један од оних 
испред мене нервирао се и рече, да ће да закасни. Па, требало 
је да крене раније! 
Управо када смо стизали на аеродром, схватио сам, колико је 
добро, што сам и у Л.А. и сада ишао на аеродром са 
професионалцима. Иако су сви аеродроми монструозно велики 
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и прекомпликовани, код ових људи, који су свакодневно тамо 
и то по неколико пута – збиља, ни најмања грешка није 
могућа. Они све знају напамет. 
Када сам стигао пред GATE 73A, попапио сам једну воћну 
салату, као и ону моју pizzu од синоћ + orange juice. Кахву29 ћу 
пити у авиону... 
 
У авиону 
Просто невероватно! Авион је више од пола празан! СВИ 
претходни авиони (до душе, били су мали) били су попуњени 
скоро до последњег места! Али ово је AIR-BUS (3+3). А можда је 
то зато што сада идемо у иностранство! Чуј мене: 
иностранство. 
У ствари, пошто управо напуштам Америку, сада је време и за 
неку рекапитулацију. Дакле, иако тако није изгледало у 
почетку (док сам планирао овај пут), ево, на крају је испало, да 
сам у сваком од градова остварио неки контакт у 
професионалном смислу, па је сасвим вероватно, да ће бар 
неки од њих уродити плодом (неким извођењем у будућности). 
Управо последња три сусрета/контакта (Nick Strimple и сусрет 
са његовим студентима, Magen Solomon и најзад Eli) а такође 
и Бојан и његова Кристина (која је певачица и којој сам 
оставио She Sleeps perhaps), изгледају најплодоноснија. А није 
немогуће да се нешто деси и са оним ранијим (Joe Miller, 
Princeton; Thomas Bush, WDC односно Немачка) а такође и са 
екипом из Феникса – Гордана, Лазо, Јана. У ствари, једино 
онај сусрет са студентима у Чикагу није био програмиран у 
том смислу. Али је, наравно, лепо и мени драго што се десио. 
Упознао сам врло драгог човека Марка, Звонковог џез-пајтоса. 
Према томе, што би рекао друг Доланц: Имали смо задовољно! 
:-))) 
Ево, сада сам добио неки формулар да попуним (улазак у 
Канаду). Срећом, ту су били само збиља неопходни подаци (на 
једном малом листу) а не она монструозна (Беријина :-))) 
питања (где и када су рођени родитељи моје супруге, као и где 

                                            
29 Пре неки дан ми је стигао (е-маилом) добар цуг: 
Мујо наручује кахву. 
 Келнер каже: - Аха, каву. 
- Не, него кахву! 
- Па то је исто! 
- Не, није исто, као што не би било исто, да ли сам ја твоју жену 
похвалио или повалио! :-))) 
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станују!!!), припадност војним (терористичким) јединицама и 
слично. 
Такође, побојао сам се, да ће ми тражити Зинаидову адресу 
(коју немам записану али, наравно, имам телефон), јер су ми у 
Београду, за визу, тражили Тошину адресу. Срећом, прошло је 
без тога. 
У међувремену сам добио своју кахву, као и три чаше сока. 
Врло племенито с њихове стране. Управо то ми је било 
потребно и ништа више. Дође ми да опет цитирам друга 
Доланца :-) 
Док сам стајао и чекао да се ослободи тоалет, имао сам 
прилику да видим и чујем, како разговарају стјуардеса и 
стјуарт, обоје чистокрвни Кинези, на одличном енглеском, тј. 
американском. Наравно, не могу да знам, када и да ли су се 
уопште (они или једно од њих двоје) доселили у Америку или су 
то учинили њихови родитељи али и за њих свакако важи оно 
Englische Sprache ... 
Сећам се, да сам прошле године направио пропуст/грешку и 
да нисам фотографисао улазак у Ванкувер, а да ме Old Haus 
(Зинаид) не би сувише дуго чекао. Е сада, пошто знам, шта и 

како треба да урадим, ја сам Олд 
Хаусу најавио закашњење од 5-10 
минута, због усликавања. Уосталом, 
стижем у врло пристојно време (пола 
11), па према томе, није никаква 
фрка - само опуштено! Надам се, да 
у батеријама још увек има мало 
струје и да нису тотално испражњене, 
јер је (у претходним градови--ма) било 

поприличан број фотака :-))) уз помоћ блица а у међувремену 
их нисам пунио. Можда је Звонко имао пуњач али га нисам 
питао.Толико за сада. 
 

Ванкувер 
 
Мало смо закаснили (не знам 
зашто?), усликао сам неколико 
фотака, прошао пасошку и 
царинску контролу и чим сам 
пронашао пртљажну траку бр. 34 
- појавио се мој кофер; а када сам 
погледао према излазу - спазио сам 
Олд Хауса, како ми маше. Обојица 
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смо се много обрадовали, сели у ауто (нови!) и одвезли се до 
његовог стана. Успут ми је испричао, да је јуче добио неки 
позив за неку улогу, тј. пробу, која је требало да се одржи баш 
у време мога доласка! Срећом, то је померено за касније, тако 
да је могао да ме сачека. Код куће ми је на брзину направио 
мисо супу (одличну!!!) и подгрејао неку зељаницу. Зна он шта 
ја волим. 
Жанка је у то време била са децом у шетњи. Пошто је Мики 
отишао, убрзо је дошла и Жанка са децом. Дечица су нешто 
ручала и полегала за афтернунање   ја сам најзад могао без 
проблема да користим е-маил, што ми је баш недостајало 
поседња два дана. 
 
Четвртак, 29.10, јутро 
Синоћ, када смо ишли у јапански ресторан (на sushi i s'prsti:-), 
још увек је било пристојно време, ма да сам - за сваки случај 
био понео и кишобран - али од јутрос је кренула киша :-(( 
Изгледа да сам је ја донео? Баксуз човек. 
 
Од јутрос сам направио king size  
качамак, за све нас троје и допао 
им се, те сам им оставио и 
детаљан рецепт. 
У међувремену су стигла и 
дечица, њих четворо (mini-kinder-
garten), па су и они доручковали. 
Дечица су збиља преслатка, 
нарочито мала Ива (Eva) и 
најстарији међу њима - Кифер (4)           Олд Хаус са дечицом 
 - које знам од прошле године. 
Пре подне смо мало скитали и стигли до Кире, познатог ми од 
прошле године (као љубимца Моцарта) и видели његову про-
изводњу вина. Ту сам сазнао и податак да Кира учи кинески! 
Зашто? Зато што су му муштерије углавном Кинези, па да 
барем може са њима лепо да се поздрави и да их услужи. 
После смо сврнули на праву пијацу. Баш је добра! Има свежег 
воћа и поврћа а има и кинеских, али и других, тезага са 
готовим јелима, тј. спремљеним састојцима. Не вреди ни да 
почињем са набрајањем, јер буквално има на стотине разних 
артикала или специјалних мешавина. Наравно, да нисмо 
одолели и да смо купили и сушеног локија и sea food и мешано 
поврће, урађено у кинеском воку. 
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Петак, 30.10. 
Синоћ су дошли на вечеру Кира и његова Маја (које знам од 
прошле године), као и Миша и Драгана, које сам сада упознао. 
На програму је био локи, печен у рерни + разне ђаконије а 
такође и Кирино одлично вино, које је он донео. Било је врло 
пријатно и остадосмо скоро до поноћи, што – вероватно - није 
уобичајено за овдашње радне људе и грађане, који рано устају. 
  

Од јутрос је време и даље 
цмиљаво и прилично хладно. На 
ТВ видим, да је у неким 
деловима Канаде температура 
око нуле, док је код нас +11. 

треба видети дрво које расте на 
              врху зграде! 
 
Пред подне смо Мики и ја 
отишли у праву шетњу, до 
Океана, па поред плаже, још 
доста далеко. Шетали смо          неке блесаве фигуре близу плаже 
преко сат, а наравно скоро  
исто толико смо провели и у колима (иначе нови и одличан 
NISSAN). Мики је тражио неку радњу, да купи мојој Бојани 
неке дрвене (као шапе) за салату али није успео да је нађе из 
прве, него смо доста дуго возили около. 
За ручак смо имали доста хране од синоћ + моју VW чорбу, 
која им се много допала. После афтернунања, на троседу у 
живинг-руму, чекао ме је поклон: пакет сушеног локија! 
Срећом, у међувремену ми се кофер доста испразнио (раздао 
сам доста партитура и дискова) па могу лако да га сместим (и 
- надам се, успешно - прошверцујем у Европу).  
Вечерас идемо код Кире али с обзиром да нас чека рано 
устајање (у 5, кол'ко за промену), ваљда нећемо остати сувише 
дуго. 
 
31.10. Аеродром, Ванкувер 
Синоћ је код Кире било изузетно лепо. Најпре дивна и 
пространа (приземна) кућа, опремљена са свим могућим 
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уређајима; сто је већ био постављен са неким хладним 
набадалицама – ахи-туна (жива), локи (жив), маслине, тофу и 
тако то. Кира се бавио спремањем нечега у тигању... 
Када смо поседали и кренули у производњу, тј. у потрошњу, 
просто нисмо знали - шта ћемо пре. Утом је Маја донела и 
врућу и одличну проју са сиром. Кира - за кога сам већ рекао, 
да учи кинески – није користио виљушку, као сви ми остали, 
него је све "ловио" штапићима, укључујући и парче проје! што 
не спада у кинески репертоар. Наравно, уз све те ђаконије, 
трошило се и одлично Кирино вино... 
Када смо скоро испразнили залихе на 
столу, појавио се "Деда"!30 То је момак 
кога смо Мики и ја већ били срели у 
Кирином "подруму" и који нам је 
објаснио, да се налази "у штрајку".  
Сада се појавио у пуној опреми - топла 
и непромочива виндјака са заштитном 
капуљачом, џемпер, мајице ... а на 
ногама нешто као чизме. Пошто је 
напољу била киша и прилично хладно а 
његова смена је трајала до 10 (22) а 
следећа почињала у 4 ујутро, морао је да 
се озбиљно опреми.  
      
А шта је, у ствари, у питању?       Иван-Деда штРајковић 
Он ради као возач (шофер) за  
хендикепиране особе. Е, пре неки дан његова фирма је 
продата Американцима и одмах су запосленима укинуте неке 
бенефиције, које су имали код канадског власника (можда је 
то била канадска држава?): здравствено осигурање (бесплат-
но), лекове, годишњи одмор у трајању почев од три недеље и 
можда још нешто... Е, запослени у тој фирми су схватили, да 
им се лоше пише, па су ступили у штрајк, са циљем да 
натерају државу, да се та продаја поништи. Наравно, од свих 
нас је имао подршку. Надајмо се, да ће им то помоћи и да ће 
успети да шутну Амере. 
Ову његову слику сам добио е-мaилом, 10 дана касније, када је 
овај Путопис већ био завршен – пред „објављивање“. Дакле, 
штрајк још увек траје! Резултат је, значи – неизвестан. 
                                            
30 Иван Рајковић (сад ми паде на памет: штРајковић!), 54, пореклом из 
Београда (Неимар), који је тврдио да ме зна. Збиља, испоставило се, да 
смо некада били близу, док сам ја био на Неимару, једино што је разлика 
у годинама поприлична 
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У авиону 
Због раног устајања, нисмо остали дуго - до 22:30. Практично, 
скоро све ми је било спаковано осим четкице за зубе, пижаме 
и папуча. 
Пробудили смо се у 5, Мики је скувао кахву и мени направио 
два сендвича. Ускоро смо кренули и лако и брзо стигли на 
аеродром, јер је субота + онај блесави (дечји) празник 
Halloween, са мртвачким главама и костурима!!! Мики је 
оставио кола у гаражи и испратио ме до горе. Предао сам 
кофер и после краће приче и срдачног поздрава (да се ускоро 
опет видимо), ја одох на checking а он кући.  
Када сам ушао у авион (8:30) сасвим се било разданило и 
грануло је сунце! Е баш сам потрефио! Све време док сам био 
у Ванкуверу, падала је киша, осим јуче око подне, када смо 
успели да обавимо лепу шетњу. Тим поводом сам позвао 
Микија, да са њиме поделим свој баксузлук. 
Полетели смо тачно. 
 
 

Краљевско брдо – Монтреал и доктори у њему 
 
Уторак, 3. 11.  
У Монтреал сам слетео на време (субота 16:30) и релативно 
брзо стигао до BAGGAGE CLAIM али она трака никако да 
крене. И тако, стојећи и чекајући, покушао сам да онако, без 
наочара за читање, активирам мобилни... нисам отварао 
торбицу да погледам шифру (PIN) него сам типкао по сећању 
(28802); и десило се, да сам три пута куцао то 28802 уместо 
28806 и телефон се трајно заблокирао! Пошто она трака ни 
после 10-15 мин. није кренула, отишао сам до излаза, видео 
Тошу31, који је дошао да ме сачека, и рекао му, да буде 
стрпљив, јер још нисам добио свој кофер. Најзад је ствар 
прорадила, кофер стигао, па смо Тоша и ја убрзо кренули ка 
његовој кући. Већ у колима је кренула прича, која се 
настављала следећа три дана. 
У кући нас је сачекала Зорана32, која се максимално трудила, 
да ми у сваком детаљу угоди.  

                                            
31 Dr Станислав Прелевић, неуролог; у Монтреалу је, као и Дуца, од 
раних 70-их; био је професор на Mc Gill University али је то напустио и 
(још увек!) ради на клиници. Изгледа да је врло ретко долазио у Београд. 
Свега једном смо се видели у „Ловцу“ 
32 Такође докторка, по струци психијтар; ради у Универзитетској 
болници на McGillu; у Монтреалу је од 1973. Имају сина и две кћери 
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Показала ми је "моју" собу на спрату (5x4m), са великим, 
дуплим креветом и великим слободним 
простором, прекривеним тепихом, испод 
кога је неки сунђер! Дивно, мекано - 
душу дало за моју јутарњу гимнастику.  
Распаковао сам оно што је требало 
(пиџаму, папуче) и сишао доле на 
разговор. 
Зорана нам је изнела нешто да чала-
брцнемо и отишла на своје омиљено вече 

фолклора а за ту 
прилику је про-
нашла и обукла 
неки француски 
костим.    Зорана 
 
Донео сам Тоши, који редовно иде на 

концерте и воли и познаје музику, неке своје дискове, па сам 
покушао, да му их прикажем. Пустио сам му неколико ставова 
из ПАСИЈЕ али остали дискови, са ТЕСТАМЕНТОМ, ФАУНОМ 
итд. били су мртви! Да ли зато што су "ручно" прављени или је 
нешто друго у питању - не знам. Али нису хтели/могли да 
свирају. 
Негде око поноћи смо отишли на спавање. 
Сутрадан, у недељу, Тоша ме је 
возио по разним лепим 
пределима, препуним зеленила 
а онда смо стигли и на обалу 
(ушће) џиновске реке Ст. 
Лоренц, где смо провели доста 
времена у пријатној шетњи по 
сунцу (које сам им ја донео:-))). 
После ручка (наравно цар-ског) 
мало сам афтернунио а увече 
су нам дошли Дуца33 и Добрила.        Са Тошом, Добрилом и Дуцом 
Зорана је креирала вечеру: као предјело - свежи локи у 
листовима, свежи ајвар (њен производ), печене паприке, 
разни сиреви и добро вино а онда је – као главно јело – стигао 
                                            
33 Dr Слободан Дуцић, епидемиолог; у Монтреалу је од 1970 био  
професор на Mc Gill University а затим на Universite de Montreal; 
повремено би долазио у Београд, да обиђе родитеље и тада смо се 
виђали. Када му је умро отац а касније и мајка, продао је стан на 
Вождовцу и од тада није више долазио. Сада је у пензији. Имају два сина 
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печени локи, који једва да смо пробали, јер смо сви били сити! 
Што би рекао мој Катанац: Предимензионисано!  
Слично је било и са питом од вишања – одличном али није 
било места, где да је сместимо. 
Према договору са Дуцом, Тоша ме је у понедељак довезао до 
њега и отишао на своје дужности а Дуца и ја, после краће 
приче, кренусмо – опет по дивном времену! – према 
ботаничком врту.  
И ту сам збиља уживао (и 
фотографисао) предивне при-
мерке разног дрвећа и врло 
чудних облика. Пошто је то 
био први дан новембра, мо-
гли смо да уживамо у најра-
зличитијим бојама лишћа и 
њиховим комбинацијама.  

Наравно, на сваком кораку смо 
наилазили на веверице, које су 
вредно скакутале и сакупљале 
нешто. Много су слатке! 
Били су тамо и кинески и 
јапански вртови али нешто од 

тога је било затворено а оно што је било приступачно, било је 
препуно неких пластичних змајева и птица, што се - можда - 
малој деци допада али нама – не. 
После подне ми је Дуца показао једну занимљиву књигу неког 
Дејана Ђокића (професора из Лондона), па сам у њој, онако, 
прелиставајући и читуцкајући по 5-6 редова, запазио улогу 
Јосипа Смодлаке у стварању краљевине Југославије, те сам о 
томе обавестио Смолета, да то потражи на Интернету. (шести 
Смодлака!!!) 
Увече су - према ранијем договору - стигли Тоша и Зорана. 
Сада се Добрила истакла као домаћица. Слично као и 
претходне вечери, предјело је било толико богато и 
атрактивно, да кад је стигло главно јело - бродет са 4 врсте 
риба - једва да смо га пробали. 
Најважније од свега, и однос и разговор били су крајње 
срдачни, тако да је и ово вече, баш као и оно претходно - 
остало за памћење. 
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У уторак, на дан мога полетања за Франкфурт-Београд (18:40), 
спаковао сам своје ствари, па смо Тоша и ја кренули у лепу 
шетњу по околини, где ми је показао терене, где игра тенис, 
школу где су ишле његове ћерке, као и друге знаменитости. 
Вратили смо се око 2, утом је стигла и Зорана, па смо заједно 
ручали. А онда, да бисмо избегли загушења на путу, Тоша и ја 
кренусмо довољно рано, тако да и ја стигнем на време као и 
да он стигне на своје обавезе. Тако је и било. Без гужве смо 
стигли до аеродрома и лепо се поздравили, уз жељу и наду да 
се ускоро опет видимо. Ја сам изненађујуће брзо предао кофер 
и прошао ону сигурносну контролу. GATE 51 био је врло близу, 
нашао сам утичницу за струју, прикључио свој лап-топ и 
кренуо са овим писањем. 
Наравно, предстоји ми око 7 сати лета до Франкфурта, уз - 
практично - прескочену ноћ. Издржаћу и то. Навикао сам. 
 
Среда, 4.11. Франкфурт   
Имам 3 сата времена до полетања за Београд и срећом (али 
једва) нађох неку утичницу, да могу да прикључим лап-топ. 
Иначе, овај франкфуртски аеродром је прилично хаотичан! 
Ознаке за GATES су врло лоше и непрегледне, па сам два пута 
морао да  питам, где да нађем B50. Столице су крајње 
неудобне (низак наслон – тога се сећам из 1980, када сам 
седео преко пута Лајонела Хемптона, који је – као и ја – летео 
за Београд). 
Синоћ ми у авиону дадоше као, вегетаријанску храну. Кажем 
"као", јер поврћа није било, него пиринач и неко кувано 
округло, браон зрневље (вероватно соја?). У кутијици где је као 
салата, опет је био (бели) пиринач, са  7-8 сићушних комадића 
зелене и црвене паприке, што се каже – "у траговима". Као 
заслађење, дадоше шољицу неке воћне салате, што је било 
пристојно. Срећом, Зорана ми је била спаковала 4 парчета 
зeлжaникa (zeljanica, изговорено на француски начин :-))), па 
сам тражио (и добио) сок од парадајза и пристојно вечерао. 
Наравно, ништа од спавања. Имао сам место поред пролаза, 
па пошто сам морао да искосим ноге мало и у пролаз, ко год је 
пролазио, гурнуо би ми ногу. А и да није тога било - сигурно не 
бих могао да заспим, јер је иза мене био зид од WC-а, па 
нисам могао довољно да нагнем наслон. 
Нема везе – преживео сам. 
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Вратиа се барба 
 
Четвртак, 5. 11. 
Ево ме код куће у Београду. Стигао сам јуче, око 3 поподне и 
одлучио да не спавам одмах, него да издржим до увече и тако 
се унормалим. Тако је и било. Одвалио сам од синоћ у 10 до 
јутрос у 8, што је баш пуна капа. Иначе, јуче сам на аеродрому 
видео и трагове снега! Таксиста ми је рекао, да је у уторак 
била вејавица са ветром. А ја донео сунце! Кол'ко за промену. 
 
Овим својим путовањем сам збиља задовољан а на сву срећу, 
нисам само ја него ми позитивне реакције стижу меилом и од 
многих мојих домаћина, као и других са којима сам се срео. 
Битно је, да им нисам био на сметњи. Сви кажу:  

- Кад ћеш поново да нам дођеш? 
Па, можда и хоћу, нарочито ако буде неких конкретних 
„резултата“. 
 

Уместо ЗАКЉУЧКА 
(углавном преузето из прошлогодишњег Путописа) 

 
Америка и Канада су у много чему сличне али исто тако 
постоје и битне разлике. 
Обе имају изванредне природне лепоте – шуме, кањоне, језера, 
литице и остало што ту спада. Такође, умеју у дивљој природи 
да чувају а по градовима и да негују – то своје драгоцено 
зеленило. Вероватно, због огромног броја језера, у многим 
градовима је у чесмама питка вода. 
Рекох: «по градовима». Да, њихови су градови зелени, препуни 
дрвећа, цвећа и жбунова. Наравно, не баш на Менхетну или 
самом центру града Чикага, мада чак и тамо их има(!) него у 
тзв. зонама за становање а то су огромна пространства, где су 
подигнуте приземне/једноспратне куће (обично од дрвета) са 
обавезним баштама око њих. 
 
Америка, као већа, јача и старија прелива свој начин живота 
и у Канаду, па је у обема државама (америчко) стицање 
новца/богатства примарни циљ; због тога сви много раде, 
често и на два места, неретко се ради и прековремено (јер се 
боље плаћа). Нисам се распитивао, али свакако постоји 
старосна граница, када се иде у пензију, међутим, то изгледа 
није нека чврста обавеза. Тако Предраг Пајић (75) и даље ради 
у Вашингтону, Dr. Тоша (74) у Монтреалу, Џокина Dr. Мирјана 



 

 45 

у Бостону (70), такође. Дакле, то чак нису неки изузеци, него 
нешто сасвим нормално. 
Посматрано с друге стране, стечено богатство може да 
послужи и као мерило вредности, јер онај који пуно зарађује, 
мора бити да много зна и да добро ради – чим толико зарађује, 
што свакако није погрешно (уколико се изузму криминалци). 
Наравно, ту мора да се уплете joш једна димензија: Да ли 
способан, вредан, (за уметности: талентован), добар стручњак 
може да нађе одговарајући посао, па да буде и добро плаћен? 
Одговор: Код нас, у Србији, не може а у Америци и Канади, 
највероватније, може! Ако не баш данас, онда за месец дана 
или у догледно време. Зато је тамо и отишло толико наших 
способних и вредних људи. 
 
Е сад, ако на неки начин спојимо ону дивну америчко-
канадску предност (обиље зеленила и једноспартне куће) и 
њихов однос према раду (односно заради) – резултанта је 
следећа: Сви људи који раде, седају у ауто и возе просечно око 
један сат до посла. Неки (срећници) возе само пола сата а 
многи возе сат и по, па и више!!! Чак и они који не раде 
(пензионери, као Смоле, Дуца или Џока), да би купили хлеба 
или парадајза, такође седају у кола и возе око пола сата. 
Наравно, и за набавку и за посао – треба се и вратити кући, 
дакле све х 2. 
Зато она два мини-обданишта – Гоцино у Вашингтону и 
Жанкино и Зинаидово у Ванкуверу – имају МНОГО смисла! Не 
само што је добро плаћено, него и нема губитка времена на 
превоз. Не погађа их поскупљење бензина, бар не тако као ове 
друге, тј. прве. 
 
Још једно своје искуство желим да уопштим. То су туш-
батерије. Користио сам их у 9 или 10 станова. СВЕ су биле 
различите! Свака је имала неки свој систем, да не кажем 
«патент», различити од свих других, како се пребацује са 
славине на туш, како топла, тј. топлија вода и како уопште 
вода? Зачудо, ни један од тих «патената» није ни наликовао на 
наше, једноручне батерије, које су иначе сасвим логичне, јасне 
и просто савршене! 
У том смислу, вероватно је ипак најлогичнија била батерија 
код  Дуце у Монтреалу. Имала је две, као, славине: на једној је 
скала топлоте, са обележеном тачком 37˚, па ви подесите, 
колико топлу воду желите, а другом се регулише количина. 
Ипак и ова, збиља логично направљена батерија имала је једну 
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кретенску ману: ручице, којима се регулише температура а 
нарочито ова, којом се пушта/појачава вода – потпуно су 
лоптастог облика (дизајн!!!), без икаквих испупчења или 
удубљења на њима, тако, да када се насапунате, руке вам 
клизе по оној ручки и не можете да пустите воду!!! Шта сам 
урадио? Морао сам да изађем из кабине, до лавабоа и да тамо 
оперем руку од сапунице, е да бих могао да покренем ону за 
туш. Ето, шта нам раде «дизајнери».  
Слично се дешава (неки пут) са концертним програмима, када 
на светло плавом папиру штампају плава слова, па не може 
ништа да се прочита јер није довољно контрастно. Тај проблем 
се још чешће среће на Интернету, са различитим (а 
бесмисленим) комбинацијама подлоге и текста. Зато је ово 
моје писаније – црно на бело и квит. 
ГОТОВО! 


