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УМЕСТО ПРЕДГОВОРА 
(писано накнадно, пошто је читав текст уобличен) 

 
–  Шта се десило?  
– Шта ми би? – питаћете.  
– Откуд  ја да запуцам на тако далеке путе? 
– И то баш у обљубљену Америку? 
 
Па, ето, десило се. Није да није. Око Нове Године (2008) 

дадоше нам1 националне пензије,2 па је то стрефило и мене. И, 
као што сам многима већ рекао, пошто је опште познато да 
новац квари људе, ја – ко велим – дај, да што пре потрошим 
то, да се не укварим! ☺  
И одмах да кажем поводом Америке: ја не волим америчку 

политику (а ко је воли? нарочито Бушову?) али немам ништа 
против људи који тамо живе а нарочито не против мојих 
другара и пријатеља, које баш волим, па сам ишао да их 
видим.  
Управо, последњих неколико година, врло активно и уредно 

се дописујем са многим прекобарцима/прекобарицама☺, па се 
просто појавила потреба да се видимо и in live. 
Е сад, да би се то остварило, требало је смислити добар план 

а то је даље значило, најпре се распитати, код потенцијалних 
домаћина/домаћица – када им одговара, односно НЕодговара 
мој долазак, као и да ли имају услова да ме приме на пар (или 
непар) ноћи. И, наравно, било је неколико одговора, са 
упозорењем, да тај-и-тај термин није згодан, због већ 
заказаних путовања или неких других обавеза. 
Такође, требало се некако уденути и у климатске (не)услове, 

нарочито у Канади, одакле су ми стизале вести о «4 метра 
снега» и сл. 
Најзад, када сам оба ова услова некако (оквирно) ускладио, 

требало је прећи на, такође врло важне, детаље: дан и време 
доласка, као и који аеродром је најпогоднији? (у случају, да их 
има два или више). Наиме, неки од домаћина/домаћица су 
млађи, па још увек раде, те је требало испланирати долазак у 
суботу или недељу, односно време без обавеза – да би могли да 
ме сачекају. 

                                                
1 Односи се на 250 уметника у Србији, различитих профила и области – «који су допринели развоју и 
афирмацији српске културе» 
2 То значи: месечни додатак од 50.000 дин. (скоро 1.000 US$) 
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И на крају, још један елемент: у Чикагу и Портланду, 
требало је договорити одговарајући термин (дан, сат), када 
може да се уприличи сусрет са студентима, а то је зависило од 
њихових распореда, обавеза и могућности! 
Е, ту има једна згодна минијатура. Када је већ био 

договорен мој долазак у Ванкувер, са Зинаидом-Микијем 
Мемишевићем, кога ја у последње време зовем Old house, баш 
он ми је предложио, да ме вози колима у Сиетл и Портланд. Ја 
то јавим Јелени у Портланд а она ми одговори, да је преко 
колегинице која предаје композицију, договорила мој сусрет са 
студентима, у петак, 9. маја у 15ч.! 

– Чек', полако, не мож' то тако – одговорим ја. – Не можемо 
да правимо «рачун без крчмара»! Наравно, ту и нехотице, 
Микија произведем у ранг крчмара. Управо, у том стилу ми је 
Јелена и одговорила: – Питајте «крчмара», да ли му то 
одговара а моћи ће и он да преноћи код нас, па чак – ако треба 
– и «крчмарица», мислећи на његову Жанку, ако и она буде 
путовала са нама.  

 
Невероватно, али успео сам, да све те многе, фиксне и 

померљиве елементе, на крају ипак ускладим. Све се одвијало 
савршено и без ичије замерке... 

 
И још нешто: уочи пута, када сам од (ћерке) Бојане узимао 

кофер, који ће ми одговарати по величини, она ми је дала 
једну свеску и задужење – да водим дневник!  
И водио сам га. То је свакако имало ДВЕ предности у 

односу на ситуацију у којој бих све ово писао тек по повратку: 
- Време које сам проводио на аеродромима, односно у 

авионима, убијао сам, пишући натенане и без журбе овај свој 
дневник, тј. шта се дешавало претходних неколико дана; 

- Тако записивани догађаји (обично са само 2-5 дана 
закашњења) пре свега, сви су на броју а такође и неупоредиво 
су тачније упамћени/записани, са више битних детаља, 
цитираних реплика и слично. 

 
Дакле, можете поћети3 
 
 
 

                                                
3 Сви се, наравно, сећају те честе и омиљене Титове реченице, са  меким ћ 
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УСА4 И У СВОЈА КЉУСА5 
 

Уторак, 15. април 
Пробудио сам се у 5 (пола сата пре будилника), јер сам био 
заборавио да на кофер прилепим своју као, визиткарту, за 
случај, да ми се кофер негде загуби. То би свакако помогло.  
Таксијем сам стигао на аеродром знатно раније од одређеног 
времена. Одвезао сам кофер до једног празног шалтера и 
измерио га. Имао је 28 кг. (а лимит је 25). Сео сам на неко 
мање прометно место и пребацивао тешке партитуре у ручну 
торбу, те сам на крају успео, да тежину кофера смањим на 25. 
 
Најпре сам летео за Беч а после 2-3 сата чекања ушао у авион 
за Њујорк. 
AU Airlines. Имао сам седиште 11С. Дођем до 11. реда и 
седнем на треће седиште (2+3+2). Мало затим долази 
стјуардеса и пита ме за карту. Упућује ме на друго место од 
прозора! Питам, а где је В? Одговара: There is no B!!!6 
Тако је почело. У ствари, видеће се – врло срећно. Наиме, иако 
је авион био 98% пун, на првом месту, поред прозора, није 
било никог! Тако да сам могао да се башкарим на два 
седишта. Било је то врло драгоцено, јер су редови прилично 
збијени, па нисам (тј. не бих) имао места за ноге. 
 
Онда послужише сокове а убрзо потом и први, прави оброк. 
Пошто сам већ раније, приликом куповине карата, наручио 
vege-fish ово је био прави банкет! Врућ, тазе печен локи (лосос) 
+ блитва + кромпир + салата + згодан крем од јабука + чаша 
црног вина. А? Шта кажете? 
 
Нисам баш успео да спавам (иако сам био устао у 5 сати) али 
сам бар могао да скинем ципеле и подигнем ноге и бар да 
удобно дремам. 
 

                                                
4  УСА = USA 
5  Белешке, које сам водио током свога путовања по Америци и Канади, од 15. априла до 24. маја 2008. 
Њих сам углавном писао чекајући на аеродромима или током летова, односно – у два случаја – у возу. 
6 Накнадно сам се досетио, у чему је ствар. Вероватно, код највећих авиона (Џамбо-џет и слична 
чудовишта), распоред је следећи: 3 – 4 (5) – 3 , па су тамо слова  A, B, C – D, E, F, G (H) – J, K, L. (I се 
прескаче, јер личи на јединицу). Ако авион има мање седишта у реду, нека слова се избацују али остају 
ознаке за места поред пролаза C – D, i H – J, као и поред прозора A, L.  Нисам никог после питао, али 
вероватно да је ова логика. Тако, приликом предаје пртљага, ако тражите место поред пролаза (као што ја 
увек тражим), без обзира који је тип авиона, C, D, H, J – одговарају. 



 

 6 

И други оброк је био добар – димљени локи, уз неко поврће и 
опет чаша црног вина. Мало ли је? 
После оброка нам поделише неке упитнике. Морао сам да 
потпишем, да не уносим никакво воће (имао сам три јабуке), 
поврће (имао сам теглу ајвара) + сушене вргање (печурке) + 
сушене алге (Wакаме). Такође, имао сам и неко семење што ми 
је Драган Васиљевић7 донео за своју рођаку у Вашингтону. 
Дакле, шверцовао сам забрањену (иако сасвим здраву и 
безопасну) робу а морао да потпишем да свега тога немам. 
Надао сам се, да ме неће прегледати али ипак ... 
 
Када смо приспели у Њујорк и када сам прошао кроз пасошку 
контролу, уз контролу прстију – 4+1 десне и потом 4+1 леве 
руке и када сам узео свој кофер, покушао сам да неким новим 
распоредом у коферу, умањим свој грех шверца забрањених 
ствари... Међутим, нико ме ништа није питао па се сретох са 
Смолетом8, који ме је чекао на излазу. 
Објаснио ми је, да Сњежана9 није дошла, јер је три дана пре 
тога, у Бафалу, оклизнувши се, сломила руку, која јој је сада у 
гипсу... Пошто је било мало иза 2 поподне, није била нека 
гужва, те убрзо стигосмо до њихове зграде.  
 

На деветом брашну10 
 
Ружна 10-спратница, са пространим и обележеним паркира-
лиштем иза зграде и која једном (том, задњом) страном 
(Смолетовом) гледа на језеро и шуму, по којој трче џогери, а 
што је велики квалитет (шума а не џогери ☺). Осим доброг и 
свежег ваздуха, ноћу је била апсолутна тишина, све до 7 
ујутро, када се ту-и-тамо зачују неке симпатичне птичице. 
 

                                                
7 Београдски познаник (преко е-маила) 
8 Иван Смодлака, психолог и професор на City University of New York; сада у пензији 
9 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 
10 Пре неколико година возио сам Смолета и Сњежану на аеродром. Стицајем околности, стигли смо 
знатно раније, па  је шалтер, где је требало да предају кофер – био затворен. Кренусмо на кафу, у 
ресторан на првом спрату. Пошто им је кофер био врло тежак, кренусмо оним теретним лифтом. У њему 
су била само два дугмета а поред њих јњ писало: 
FIRST FLOUR         • 
GROUND FLOUR    • 
Од тада у нашој међусобној комуникацији, Смоле и ја говоримо, да он живи на деветом брашну  а ја на 
трећем. 
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Елем, стигосмо и кренусмо у причу. Тек предвече одосмо у 
«моју» собу да отворимо тросед на коме ћу спавати, као и да 
мало распакујем ствари. 
Када сам отворио кофер, имао сам шта да видим: Иако је био 
препун, капсуле ОМЕГА 3 су биле разасуте на све стране! 
Ајвар, који сам из стаклене тегле био пребацио у пластичну, 
мало је био исцурео кроз затварач на шраф. Срећом теглу сам 
био умотао у пластичну кесу. Да није било те кесе – била би 
катастрофа! Носио сам – практично – пола кофера својих 
партитура и да није било те кесе, сада би све биле исфлекане, 
тј. упропашћене. Срећом, то се није десило. 
Како се то све десило? Мислим оне расуте капсуле и тај ајвар, 
који је исцурео кроз добро затворени затварач? 
Па, сигурно је разлог у промени притиска! У бочици од ОМЕГА 
3 као и у тегли од ајвара – био је притисак од 1 атмосфере а 
касније, током лета, у комори за пртљаг, на 10.000 м. или 
више – спао је на ½ атмосфере, или чак и мање. Поклопчић од 
ОМЕГЕ (на «клик») је излетео а поклопац од ајвара је био 
зашрафљен, па је ајвар, под притиском мало процурео. Када 
сам пробао да га одврнем – тегла је пукла. Толико о томе. Из 
даљег текста ће се видети каква би то за мене била трагедија, 
да оне (спасоносне) кесе није било. 
Ипак, морам да кажем још и ово: када смо за вечеру јели и 
ајвар, он је својим квалитетом оправдао претходно описани 
ризик и авантуру. 
Иначе, вечера је била царска! Печена риба (рекоше ми назив 
на енглеском али то мени не значи ништа), паста од тиквица, 
зелена салата, парадајз (није баш као са «Каленића»☺), ајвар, 
црни 'леба и црно вино. Куд ћеш боље? 
После смо се пребацили у фотеље и дали се у причу. Издржао 
сам до 11 увече, што је било око 26 сати неспавања. 
 
Среда, 16. април 
Сутрадан смо Смоле и ја најпре ишли у неку набавку, 
наравно, колима.11 После ручка смо ишли на Менхетн, где ми 
је био заказан састанак, у музичкој издавачкој кући G. 

                                                
11  Пошто је цела Америка приземна (Иљф и Петров на једном месту), тј. приземље и спрат + сутерен (са 
изузетком Смолетове зграде и још једне, у Канади, али о томе касније), сва насеља (градови) су на 
огромној површини, препуној зеленила и цвећа (што је врло лепо) али су зато места за снабдевање 
(наравно: гигантска) обично врло удаљена. Нема оних наших бакалница, на два ћошка удаљености нити 
пијаце, до које се стиже пешице. Узгред да напоменем, да се Смолетова зграда налази на «Државном 
острву» (Staten Island), што је једна од општина великог града Њујорка. Осим Менхетна, ту спадају и 
Бруклин, Бронкс и Квинс. 
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SCHIRMER. Није нас примио Давид, са којим сам раније 
комуницирао, него његова сарадница – референт за руску 
музику. 
Њој сам најпре показао партитуру ПАСИЈЕ, са преводима 
либрета (енглески, француски, немачки, шпански), као и са 
енглеским титловима током целе партитуре – тек да види, 
како ја то радим. Онда сам извадио партитуру ТЕСТАМЕНТА, 
писану латиницом. Скренуо сам јој пажњу на ИНФО-страницу, 
тј. на податке о извођењима. Онда сам извадио КАТАЛОГ, у 
коме је било унето и извођење у Бургасу (септ. 2007) а кога у 
партитури није било (јер је фотокопирана и укоричена пре тог 
датума). 
Затим сам сузио избор на «Ја на Твој позив», који сам имао и  a 
cappella, као и варијанту са флаутом, гудачким квартетом и 
клавиром. 
Задржали смо се око пола сата и жена је била врло љубазна, с 
обзиром да смо дошли такорећи «са улице». 
 

 
Снимљено са трајекта Менхетн – Стејтен Ајленд (непознати путници) 
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Када смо стигли кући, е-маилом сам јој послао CV (што сам 
био заборавио), као и линк за myspace, да види, колико је «Ја 
на Твој позив» слушан. 
 
Четвртак, 17. април 
У четвртак смо направили излет до «Врха Менхетна», где је 
нека, као, тврђава, затим се спустили до угла 108. улице и 

Riverside Drive, где сам 
усликао ту зграду, у којој су 
1965/66 живели Пера,12 
Вуле13 и Смоле а ја – долазећи 
из Принстона – гостовао 
сваког викенда и где сам, у 
јануару 1966. приредио 
чувени St. John's Party (тј. 
Слава Св. Јована), са 
бацањем празних (попијених) 
флаша у светларник!  

Онда смо се у 5 сати нашли са Костом,14 на ћошку, код Мета15 
а на Бродвеју нашли неко пристојно место, за седење у 
башти, тј. на тротоару а не у сали. Са некадашњим студентом 
и врло драгим Костом сам се сликао а разговор са њиме је 
свима пријао. Збиља, оставио је одличан утисак.  
Пошто је родом из 
Зајечара, познавао је 
моју супругу Цацу, па 
ју је том приликом и 
поздравио. 
 
Петак, 18. април 
У петак смо напра-
вили леп излет до 
мора (на њиховом 
Стејтен Ајленду), про-
лазећи кроз дивне 
пределе са једно-
спратним кућама и 
                                                
12 Пера Ђорђевић, правник, који је, нажалост, умро у САД пре две године 
13 Вуко Лепетић, рударски инжењер, живео и радио у САД, Перу-у, Боливији;  У Америци био од 1964 до 
2004 а онда се вратио у Београд 
14 Коста Поповић, пијаниста по струци, живи у Пасадени (Калифорнија) али повремено ради у 
Метрополитен опери у Њујорку; у Америци је од 1989 
15 Метрополитен опера 
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дивним и уређеним баштама. Такође, видели смо и неколико 
веверица – за тамошње прилике сасвим уобичајена појава. 
Једну сам, чак, видео како, идући по некој сајли или каблу, 
прелази изнад пута, којим смо ми ишли! 
Увече је Смоле успео, преко Интернета, да ми купи карту за 
воз (за Вашингтон), чак и са попустом за сениоре – тачно 100 
долореса до неке станице, на којој ће ме сачекати Зоран 
Буцало.16 
 
Субота, 19. април 
Када сам упалио компјутер, од неколико пристиглих пошиљки, 
привукла ми је пажњу прва – од Мишка Велимировића.17 Њу 
је писао његов рођак, тј. муж његове нећаке, извештавајући 
да је Мишко сасвим изненада, умро тога јутра. Та вест је ишла 
на десетине и десетине адреса... Послао сам неко саучешће а 
одмах затим сам писао Рајки18 у Кливленд, јер сам знао, да су 
они били у честом контакту. Убрзо ми је стигао одговор од ње, 
у коме ме извештава, да је претходног дана четири пута  са 
њим разговарала телефоном и да се ништа није примећивало. 
Мишко јој је чак рекао, да намерава у октобру да путује за 
Београд и предложио јој да путују заједно. 
 
Око 11 смо звали Кирила19 (у Суботицу) на његов мобилни и 
затекли га у добром расположењу, после куваних папака и сл. 
Онда смо приредили један рани и лакши ручак (око 12) и 
кренули ка Њуарку на воз. Имали смо претходно одштампан 
план пута (са компјутера!) – како да се стигне донде (то 
омогућава садашња компјутерско-сателитска техника!) – и све 
је лепо ишло а онда се Смолету учинило, да смо прошли 
станицу, иако још није било натписа за њу!? Он се ипак 
зауставио, скренуо у десну попречну улицу, у њој се окренуо и 
тако ушао у ону главну, у супртном смеру. Сада, из овог 
правца, писало је оно што треба!  
Подигао сам на билетарници своју карту, уз показивање 
пасоша (сениор) и изађосмо на перон, међу саме Црнце. 
Воз је стигао у секунду тачно – 1:22 – те се ја укрцах. Места у 
вагону није било! И док сам се размишљао, да ли да идем у 
други вагон да тражим место, неке две девојке се дигоше и 
                                                
16 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 
17 Чувени (и у Америци) музиколог, специјалиста за византијску музику 
18 Рајка Радивојевић, моја другарица из «Мокрањца»; пијаниста по струци, у Америци живи од 1959 
19 Томислав Војнић, из Суботице, некада џез-бубњар, сада – новинар  у пензији 
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скидоше ствари, те тако ја дођох до свога места. Напомена: то 
је био вагон без купеа а седишта су као у аутобусу а ствари се 
стављају изнад. И тако започех овај свој дневник, који 
намеравам да пишем док сам сâм, на честим путовањима 
авионом или возом а да не бих на то трошио време док сам са 
пријатељима, као и да бих разбио досаду у току пута. 
 

Конгресна библиотека у Вашингтону 
 
Среда, 23. април 
Четири, односно три дана у Вашингтону била су разноврсна и 
занимљива. Зоран Буцало ме је сачекао на некој малој 
станици Карлтон, а која је њему била најближа. Брзо се 

превезосмо до његове куће. Он је на првом 
спрату а у оквиру стана постоје два нивоа. 
После неког (мог) распакивања и 
упознавања са детаљима у стану, одосмо у 
оближњи кинеско-јапански ресторан (редак 
случај у Америци, да се до неког циља 
стиже пешице!), где сам се почастио неком 
добром рибом. По повратку кући, 
развезосмо причу скоро до поноћи. 

 
Сутрадан, у недељу, ишли смо у српску цркву. У ствари, то 
није никаква црква него основна школа, чија се сала недељом 
изнајмљује а затим декорише црквеним обележјима. 

 
Ту сам срео моју давнашњу другарицу и сутрашњу газдарицу – 
Гоцу Балаћ20, диригента хора, као и два човека, са којима сам 
претходно имао е-маил контакт – Предрага Пајића и Милишу 
Петронијевића – а који обојица раде у Конгресној библиотеци, 
наравно, у различитим секторима, па и у другим зградама. 
 
Служба је обављена уз мешање језика – на црквено-
словенском, српском и енглеском а учествовала су тројица 
односно четворица свештеника. Било је довољно столица за 
седење. Иза мене је био хор од њих 6-7 (међу њима и Зоран и 
Милиша), који је звучао како-кад – и добро и лоше. 
 

                                                
20 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 
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По завршетку службе, са Предрагом Пајићем сам се договорио 
за посету сутрадан а са Милишом отишао до његових кола и 
предао му две велике кесе својих партитура и одговарајућих 
дискова (за Библиотеку) и договорили посету за уторак пре 
подне. 
 
Онда ме је Зоран, по киши, одвезао до Пекијевог сина 
Салета21 а затим отишао својим послом. Са Салетом сам се 
срдачно поздравио и у њиховој лепој и пространој кући 
упознао његову супругу Миу22, као и два дивна клинца – 
Давида и Вилијама – и сликао их за успомену. 
 

Затим смо сели у његов Волво и по јаком пљуску кренули на 
гробље, јер сам желео да се опростим од нашег, свима драгог 
Пекија. 
Када смо стигли на гробље и до одговарајуће парцеле, пљусак 
је мало ослабио, па смо уз помоћ мог кишобрана отишли до 
плоче, испод које је Пекијева урна. Плочу сам фотографисао а 

                                                
21 Александар-Алекс Ђорђевић, бави се компјутерима; у Америци је од 1990 
22 Миа Коган, по струци је психијатар 
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свећу, коју сам намеравао да запалим, нити сам имао где да 
купим, нити бих могао, по оној киши, да је запалим. 
Онда ме је Сале одвезао до Буцала, где смо заједнички 
припремили богату ручко-вечеру, са доста неке беле и крупне 
рибе, бареним броколима, салатом и вином. 
Увече одосмо колима до оближњег Анаполиса, који је врло 
симпатичан «медитерански» градић и где смо имали пријатну 
шетњу. 
 
По повратку кући, седосмо за компјутер, где сам му прво 
отворио линк са кинеским извођењем «Лабудовог језера» а 
после сам му пуштао нешто са мојих ЦД-ова. Наравно, хорове. 
Зоран је, иначе, одличан хорски бас кога би сваки хор 
пожелео. Певао је у суботичком Pro musica  код Габи Егете23, 
где је упознао мој мадригал Тогда беше глад, затим  Лазареву 
реч, Вече на шкољу, које смо и сада чули. Када су дошле на 
ред Palabras en piedra (Речи у камену), изненадио ме је, 
отпевавши почетак басовске деонице – после 30 година!!! 
Одосмо на спавање после поноћи. 
 
Сутрадан ујутро (понедељак) одвезао ме је, опет по киши, до 
Гоце а на аутопуту је користио крајњу леву траку (која је 

празнија) а која је 
резервисана за кола са 
више од једног путника 
(а то смо били ми). 
Газдарица Гоца, која се 
прилично поправила,☺ 
радосно нас је дочекала 
а у кући је већ било 
четворо мале и слатке 
дечице, које она чува 
преко дана (приватно 
мини-обданиште). 
Ја врло волим малу 
децу (а ко их не воли?) 

и сва су ми деца слатка, али међу овима је била малецка Рајли 
(скоро моја имењакиња!) која је нешто најумиљатије на свету! 
Никада није заплакала, него је, напротив, непрестано ширила 

                                                
23 Збиља, животно посвећени музичар и одличан хорски диригент у Суботици 
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око себе свој неодољиви шарм. Сликао сам је неколико пута 
али те слике ни из близа не показују њену неодољивост. 
 
Ту сам упознао и Гоцину ћерку Машу, о којој сам понешто био 
сазнао из Гоциних маилова. Сада сам је видео уживо. Лепа, 
отресита и самостална девојка. Она је замењивала маму (са 
дечицом), када ме је Гоца одвезла на сусрет са Предрагом 
Пајићем. Тамо сам, у његовој канцеларији, упознао Слободана 
Ђиновића, некадашњег отпораша  и који често долази послом 
у Америку. Рекох му да познајем Ненада Константиновића, 
Ивана Маровића, Хомена (то су момци из ОТПОРА) али њега 
нисам знао. Развила се прича о садашњој ситуацији у 
Београду, такође о Ђинђићу, Чеди Чупићу, Чеди Јовановићу ... 
Такорећи у свему, нас тројица смо били истомишљеници а 
нарочито смо се слагали о штеточинству Коштунице. 

 
Онда нас је Предраг 
одвео на ручак у обли-
жњи Грчки ресторан, 
где смо лепо папили и 
попили једну флашу до-
брог црног вина. Када 
смо већ устали од стола, 
неко је наишао и Пре-
драгу дао неколико ци-
гарета(!) а ја сам му по-
клонио кутију шибица, 
коју сам случајно напи-
пао у џепу виндјаке. 

Сви смо се дошетали до зграде Библиотеке – Предраг оде у 
свој офис, Слободан неким својим правцем а ја остадох да 
сачекам Гоцу, која је, по обичају, каснила. ☺ 
 
Увече су нам дошли гости – Бане и Драгана, са двоје деце и за 
ту прилику газдарица је припремила огромног локија, 
пребранац, салату и вино. Права гозба! 
Са то двоје људи сам се упознао преко Гоце и неколико пута се 
емајлирао а сада је била прилика да се и уживо упознамо. 
Драгани сам донео неке дрангулије од њеног београдског 
стрица Драгана (у ствари, шверцовао сам семење парадајза, 
мирођије и ко зна чега...) 
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Бане је физичар по струци, пријатан, дружељубив; мршав је, 
носи браду и наочари. Драгана је нешто млађа од њега, такође 
врло комуникативна и непосредна али је једва успела да се 
смести у своју фотељу, тј. и она се јако поправила! Међутим, 
прича је била занимљива и остадосмо до 11 сати. 
 
Сутрадан (уторак) Маша је морала на посао, па Гоца није 
могла да ме вози, него сам се метроом пребацио до неке 
станице, где ме је (по претходном договору) сачекао Милиша. 
Одосмо до његове канцеларије, која је сасвим у другој згради 
од Предрагове, и тамо смо се договорили да оне моје 
партитуре и дискови буду откупљени за 400$ ђутуре, па тим 
поводом направисмо и списак. 
 
Онда ме је Милиша упутио, како да метроом и пешке стигнем 
до Кенеди центра. То сам успео зачуђујуће лако и дошао пред 
Кенедијеву бисту 5 мин. пре 12. Тачно у 12 пристигла је Рут24, 
са којом сам се преко маила договорио за тај састанак. Њу, 
иначе, нисам видео од 1982! када је радила у америчкој 
амбасади у Београду. Лепо смо се поздравили, као да се нисмо 
видели само неколико дана. Збиља, није се много променила! 
Онда смо отишли у кафетерију да нешто попапимо и да 
причекамо мог синовца Пецу25, који је требало да дође из 
Балтимора и да се ту пронађемо – између 12 и 1. 
Са Рут је разовор био изузетно срдачан и топао. Она ми је 
дала неку књигу и ДВД за Мићу,26 о коме се много 
распитивала, такође о његовом Павлу, Локи и уопште, као да 
је јуче отишла из Београда. 
 
У том дође и један сат, она је имала своје обавезе и морала је 
да оде а Пеце још нема! Невоља је, што нема мобилни! Зовем 
га на кућу – нико се не јавља. У канцеларију – такође нико. 
Зовем његову Ану, она ми каже, да верује, да је Пеца на путу. 
Па, наравно, али тебало је да већ стигне! Размишљао сам, да 
сиђем доле, да га сачекам, да не би морао да тражи паркинг, 
али постојала је опасност, да се он баш тада попне другим 
лифтом и да се мимоиђемо. Остао сам горе да га сачекам. И 
добро сам учинио. Дошао је у 1:40, брзо смо стигли до Гоце, 
                                                
24 Рут Курцбауер, неколико година (до 1982) радила у Америчкој амбасади у Београду; такође, певала у 
београдском хору «Браћа Барух» 
25 Петар Максимовић, истакнути физичар, професор на Џон Хопкинс Универзитету; у Америци је од 
1991 
26 Мој добар другар Мића Вучковић, супруга Милица-Лола-Локи и син Павле; ја сам им био кум 
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мало је нешто презалогајио оно од синоћ, те убрзо кренусмо ка 
Балтимору. 
Пут је био више-мање нормалан, Пеца је добар возач, 
саобраћај је максимално уређен, тако да није ни могло да се 
деси нешто необично, осим повремених успорења и застоја. 
 
Прво смо стигли у балтиморску луку, која је једна од 
најстаријих америчких лука, где су се, ваљда, још први 
Шпанци искрцавали? Тамо се налазе неки старински бродови 
па и старинске зграде а коловози су поплочани коцком, што је 
за Америку реткост. 
 

 
 
После смо сврнули у неку радњу да набавимо нешто за вечеру 
– рибу, поврће, салате, вино, воће... 
 
До његове куће, која је на ивици шуме, стигосмо око 7 (увече). 
Његова два клинца, Јован и Филип, били су у дворишту са 
неким играчкама, као што је авион ... Ана је била у кухињи а 
онда се и Пеца прикључио а мене су пустили за компјутер. 
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Када смо сели за сто, старији Јован је био сасвим миран и 
добар, док је Филип све време плакао а није се видело – 
зашто? Можда је био прегладнео? 

 
После лепе и топле приче одосмо на спавање, јер је ујутро 
требало да стигнем на авион. 
 
23.4. 
Била је среда а Пеца средом у 9 држи наставу. Није могао да 
ме вози на аеродром, него ме је довезао до железничке 
станице, одакле сам могао на аеродром или возом или 
трамвајем. Он ми је саветовао трамвај. Мени је то било мало 
чудно али не хтедох да се правим паметан у ситуацији коју 
уопште не познајем. Карта за трамвај је коштала мање од 
долара а воз је био 10$. 
Упутио ме је где ћу да се укрцам на трамвај, уз напомену да 
после друге станице треба да преседнем у онај који иде на 
аеродром, а затим смо се поздравили, па је отишао. Касније 
сам сазнао, да је за тих неколико минута зарадио  тикет, јер је 
био паркирао испред улаза. 
Вожња те две станице је трајала прилично дуго, јер трамвај 
мора да стане на сваком семафору. Када сам прешао у други 
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трамвај, сазнао сам да ни тај не иде баш до аеродрома, него 
да на предпоследњој станици треба да сиђем и сачекам онај 
који иде. У том другом сам се возио око 10 станица. Када сам 
сишао на тој станици, нигде никог није било. Ситуација, од 
прилике, као на трамвајској станици у Топчидеру, код 
Милошевог конака. Искористио сам ту околност да нема 
никога у близини и залио неко жбуње, да брже расте. ☺ 
Утом је стигао трамвај из супротног смера, из кога је изишао 
један Црња са кофером на точкиће. Када је прешао пругу и 
стигао до мене, питао ме је, како да стигне на аеродром? 

- Follow me! – рекох му тоном искусног путника. 
Убрзо је стигао наш трамвај који нас је пребацио где треба. 
Пристигавши до шалтера моје компаније, тамо, срећом није 
било никога, па сам одмах, на основу електронске карте27 
добио своју бординг карту и предао свој кофер. Када сам 
кренуо према скенер-контроли, није ме мрзело да из торбе 
извадим фотоапарат и снимим 7 празних 
шалтера!

 
А на тој контроли сам се прилично задржао, јер је било доста 
света, у две колоне. Подразумевало се скидање сата, опасача, 
                                                
27  То ми је било по први пут да је користим, па сам био донекле скептичан; испоставило се: погрешно. 
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ципела, вађење ситнине из џепова и сл. Када сам и то 
завршио и стигао до излаза А-4, једна жена ме је упитала: 
 - Are you going to Cleveland? 
 - Yes, I am. 
 - Then go this way! 
То сам, у ствари, знао и без ње. Али када сам ушао у авион, 
имао сам шта да видим: био је попуњен до последњег, тј. до 
предпоследњег места! Једино је моје, 9С, било празно! Сместио 
сам торбу и сео а кроз 5 минута смо полетели!!! Као да су само 
мене чекали? Значи, да су могли да полете и без мене, да сам 
којом несрећом, још више одоцнио. То је, по мени, била 
једина сенка на целом путовању, бар у организационом 
смислу. (Кише и хладноћа у Канади се ту не рачунају). 
 
Лет је био нешто преко сата и када сам стигао да подигнем 
свој кофер, тамо сам видео Рајку28 да ме већ чека. Да не 
бисмо губили време док чекам кофер, она је отишла на 
паркинг по кола а ја ћу је сачекати на излазу. 
 

«Хиландарска соба» 
 
Тако је и било. Убрзо је стигла и кренусмо ка њеној кући. С 
обзиром да је она месец дана пре тога била сломила руку 
(подлактицу) на поледици, још увек је носила неки бандаж, 
али прсти и шака су јој били слободни. 
Наравно, прва тема нам је био Мишко Велимировић, наш 
заједнички пријатељ и колега, за кога смо, пре 5 дана, добили 
е-маил обавештење, да је изненада умро. Рајку је његова смрт 
много погодила, па су јој се појавиле и сузе у очима. 
 
Када смо стигли, кола је оставила у гаражи, па смо кроз неке 
подрумске лавиринте стигли до лифта а онда и до њеног 
стана. Стан је огроман! Пун разноврсног стилског намештаја, 
пуно (правих) слика и фотографија по зидовима, свећа и 
свећњака, а такође и креденаца са тањирима, ћасама и 
чашама. 
 
За ручак је спремила мог љубљеног локија (лосос) са поврћем и 
салатом + црно вино. 

                                                
28 Рајка Радивојевић, пијаниста по струци; у Америци је од краја 50-их; има шест синова; остала је 
удовица пре неколико година 
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После ручка се нисам бацио у афтернунање29, него да 
прегледам е-маил. Такође, требало је да стигнемо на 
одговарајуће место (наравно, колима), на пробу хора, тј. пре 
пробе да сретнемо диригента Милана Дамљановића, кога сам 
упознао претходне године у Београду. 
 
Сусрет са Миланом је био пријатан. Он је рођен у Америци и 
говори српски као прави Амер. Али говори! 
(Рајка има шест синова – сви су рођени у Америци – знају по 
неку реч, па чак и реченицу, али, у ствари, говоре амерички). 
 
Милану сам још тада (прошле године) био дао доста хорских 
партитура, укључујући и Тестаменат, као и пратеће ЦД-ове 
али рекло би се, да се њима није баш бавио. Рекао ми је да су 
пробали «Вече на шкољу». 
 
Онда му је Рајка предложила да организује као неки workshop 
– контакт са Београдом – тј. да припреми неколико мојих 
хорова, па да позову мене и да чују, шта ја мислим о 
извођењу. Тада је записао мој избор: 

- Ја на Твој позив 
- Сахрана 
- Лазарева реч 
- Отче наш 

Тада сам му дао и своју најновију композицију – Тебе Бога 
хвалим, коју је певало Панчевачко црквено певачко друштво 
за 170-годишњицу. Он је Рајкин предлог – чини ми се – 
прихватио. 
 
Када смо се вратили кући, дошао нам је њен син Томас, са 
којим сам својевремено измењао неколико е-маилова. Одличан 
момак! Природан, комуникативан, весео. Било је збиља 
пријатно бити са њим. 
 
Четвртак, 24. април 
Следећег дана, ујутро нам је дошао у посету Никола 
Ресановић, композитор (чини ми се, рођен у Америци), са 
којим сам имао пријатан и занимљив професионални 
разговор. По његовом одласку спремили смо се за подужи пут 
(око 3 сата) за Колумбус, где на Универзитету постоји врло јак 

                                                
29 Моја игра речи за поподневно спавање – afternoon + нунити 
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одсек за славистику, у оквиру кога је «Хиландарска соба», коју 
води Предраг Матејић, а коме сам већ раније, доста тога био 
чуо. Претходно нам је секретарица, путем е-маила, послала 
детаљан план, ГДЕ да изађемо са аутопута, КУДА на 
семафору, КАДА да скренемо ка кампусу и КАКО да 
пронађемо њихову зграду. Ради се о томе, што је главна зграда 
у опсежној реконструкцији, они су привремено пресељени, па 
бисмо их без тих упутстава врло тешко нашли. Чак и овако 
није било баш лако али успели смо. 
 

 
Предраг Матејић, Рајка 

 
Нашли смо Предрага Матејића, који одлично говори српски, уз 
то је врло пријатан и срдачан човек и када смо сели за један 
сто 2+2, он нам је врло лепо испричао историјат «собе» као и 
улогу његовог оца Матеје у свему томе. 
 
После те његове беседе, ја сам извадио, једну по једну, четири 
своје ћириличне партитуре30, са пратећим ЦД-овима и предао 
му их као поклон. Изгледало је да је он збиља био дирнут тим 
мојим гестом.  
 
Затим нас је одвео до компјутера, на коме смо могли да 
видимо мали филмић о настанку и историјату «собе» а у том 
                                                
30 Кад су живи завидели мртвима, Буна против дахија, Тестаменат владике црногорског Петра 
Петровића Његоша, Искушење, подвиг и смрт Светог Петра Коришког 
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филму смо чули глас његовог оца Матеје, који је објашњавао 
оно што смо гледали. 
Направили смо заједничку фотографију (за коју је рекао, да ће 
бити објављена у њиховом следећем билтену) и спремили се за 
повратак. Дао нам је пар тих њихових билтена као и књигу 
Мирољуба Јоковића (на енглеском) о настанку Хиландарског 
истраживачког пројекта. Касније, током летова и у возу, кад 
нисам писао своје забелешке, са занимањем бих читао ту 
књигу. 
 
Пут назад у Кливленд (око 3 сата) био је прилично напоран, јер 
је, као и у одласку, требало пажљиво пратити натписе, 
односно обавештења – куда треба возити а куда скренути – у 
ствари, све обрнуто од оног упутства, када смо долазили. Цео 
тај пут Рајка је херојски издржала. Осим тога што јој је рука 
још увек била не сасвим излечена, током пута сам сазнао, да 
има неких проблема и са десним оком, па сам, с тим у вези, ја 
био задужен да пратим путне ознаке и натписе. 
 
Стигли смо кући око 7 сати и обоје смо били прилично уморни. 
После вечере и прегледања и одговора на е-маил поруке, 
релативно рано (11) смо отишли на спавање. 
 
25. април (Велики петак) 
У подне смо намерили да идемо на концерт Кливлендског 
оркестра. Програм који је Рајка видела у новинама, био је 
прилично чудан: 
 - Барток: Други концерт за клавир и оркестар 
 - Етвеш: Концерт за два клавира и оркестар 
 - Барток: Концерт за оркестар 
Диригент је био тај Етвеш, који је – очигледно – и композитор. 
Концерти се, иначе, одржавају четвртком и суботом увече а 
петком у подне је матине за сениоре, који не воле ноћне 
изласке. Е па то смо ми! 
 
Стигосмо пред гаражу. Били смо 3. по реду. Онда видесмо да 
прва кола маневришу и враћају се назад! Слично и она испред 
нас… Рајка је дошла до саме рампе а онда нам је надлежна 
Црнкиња објаснила, да је гаража попуњена! Било је крајње 
чудно, да тако нешто нисмо сазнали ПРЕ силаска до гараже! 
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Нашли смо место на неком другом, удаљенијем месту, а пре 
уласка у саму зграду, приметили смо светлеће обавештење, да 
у гаражи НЕМА МЕСТА. А ми га нисмо видели! 
Ушли смо. Сала је врло велика и лепа, са два балкона и 
галеријом (1.500 – 2.000?), вероватно око 100 година стара. 
Била је, на моје изненађење, чак 70-80% пуна. Из програмске 
књижице смо сазнали измену у програму а због повреде првог 
пијанисте, коме лекар саветује «да се не напреже». Дакле: 

- Кодај: Игре из Галанте 
- Барток: Концерт за оркестар  (без паузе) 

Да ли је та измена стрефила само нас сениоре или се исто 
десило и претходне и следеће вечери – нисмо сазнали. 
Кодај је био боље примљен него Барток, чуло се и 2-3 «узвика 
одушевљења» а после Бартока аплауз је био само конвен-
ционалан и после првог враћања диригента на бину – престао 
је. Диригент је, иначе, био одличан, оркестар је свирао 
одлично али ипак нешто је фалило. У програму, наравно. 
То је оно, што стално говорим: пре свега је важно ШТА се 
свира или пева, па тек онда КО свира, односно КАКО свира. 
Наравно, они најбољи и пазе ШТА свирају. Врло ретко се 
дешавало, да неки гороган стави на свој програм нешто 
неатрактивно, па да ипак изазове овације (мислим да би се то 
десило Ростроповичу, шта-год да свира; а то се недавно десило 
и нашем Гордану Николићу, у Београду, са «Светим Ђорђем», 
да сад не препричавам).   
После концерта смо направили још један мали ђир по околини, 
која је збиља лепа – препуна зеленила, разног дрвећа у цвету 
(магнолије, трешње ...) неколико малих језераца. 
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Затим смо у WHOLE FOODS MARKET купили дивне, готове 
ствари – 3 врсте шкампа, салату од лигњи и филете рибе за 
печење. 
Ручали смо само оно што је било готово и опет изашли у 
обилазак, мало даљи, до језера Ири, а после и до неких других, 
мањих језера. 

 
Идући тако поред неког шумског језера, одједном чух глас иза 
себе: 

- Рајко! – што је било сасвим невероватно. 
Окренем се и видим Рајкиног сина Томаса, на бициклу, са 
кацигом... поздравили смо се кратко а он оде на неки дечји 
рођендан. Ето и то се дешава. 
По завршеној шетњи, тј. када је било време да се крене, 
седосмо у кола, па кроз разне шумске или скоро шумске 
пределе – све један лепши од другога – пред мрак стигосмо до 
куће њеног сина Марка. Велика, осветљена кућа, врло лепо 
уређена и намештена (после сам сазнао, да је то све Марко 
својим рукама урадио!), па седосмо на терасу, која је гледала у 
праву шуму, из које, повремено, долазе и прави јелени! 
Марко је по други пут ожењен а из првог брака има две 
девојчице, које су повремено са њим а повремено са мамом. 
Колико-год да ми се Томас одмах допао, јер је непосредан, 
весео, природан и комуникативан – Марко га је ипак 
надмашио!!! И он има те исте особине као Томас али поврх 
тога, све ради својеручно (као мој Катанац), има у гаражи 6 
мотоцикала (од којих 4 BMW) старих по 30-40 година, иде са 
пајтосима (неким малим авионом) до Винипега у Канади, носе 
кану и шаторе, тамо буду 10-ак дана, пецају рибе од по 4-5 кг. 
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(видео сам слике), онда кану сакрију у неком жбуњу и враћају 
се (авионом) кући. Прави момак! Наш човек! Уме и понеку реч 
на српском да каже. 
 
На тераси су са нама били и супруга Кери, као и још један 
Рајкин син – Стефан, који је прилично повучен, иако врло драг 
и симпатичан млад човек. 
Донели су три врсте доброг (порочног!☺) сира, крекере и лепо 
црно вино. Било нам је свима врло пријатно и око 10 одосмо 
кући. 
Рајка је одмах отишла на спавање а ја сам нешто касније, јер 
је требало још што-шта да средим на компјутеру. 
 
Субота, 26. април 
Буђење у 7. Као и свих дана (осим код Пеце, јер је била журба) 
– гимнастика, туширање (ово за Катанца: субота је!), доручак 
(обавезни качамак) и онда паковање. То сада није био тако 
велики посао, као када сам полазио из Београда, јер сам 
толике партитуре оставио најпре у Вашингтону а затим и у 
Колумбусу, у «Хиландарској соби». 
 
Око 11 нам је у кратку посету дошао најмлађи Рајкин син 
Јован, са двоје клинаца. Он је прави атлета, врло пријатан и 
комуникативан али ипак није достигао ни Тома а нарочито не  
Марка. 
 
После раног али прилично обилног ручка (пред далек пут) 
кренусмо на аеродром. Стигли смо знатно пре времена, 
поздравили се и Рајка се вратила кући а ја седох да пишем ово 
што сте управо прочитали. 
 
Авион је каснио чак 20 мин. у поласку, па сам стрепео, да не 
пропустим везу: Ла Гвардија – Бостон. Да бих се некако (пред 
собом) искупио за онај претходни долазак, тик пред полетање, 
у Балтимору, овога пута сам ушао ПРВИ у авион. (Вероватно 
би ме друг Лењин похвалио због тога? ☺) 
Али то ми ништа није вредело. Авион је ипак полетео 20 мин. 
касније (други нису били вредни као ја ☺) ... 
Из авиона сам видео лепе пределе. Стотине језераца – мањих и 
већих. Само слетање на Ла Гвардију било је (бар за мене) врло 
чудно. Авион се спуштао, као да ће да слети у море! И већ 
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када сам помислио, да ћемо да се загњуримо, испод нас се 
појавила надводна платформа и он је вешто слетео. Америка! 
 
Када смо стигли и изишли, на моје изненађење, испало је да 
ћемо истим авионом наставити за Бостон а ми износили и 
ствари! Објаснили су ми, да се мења посада. Не знам зашто а 
није ни битно да то ја знам. Али се, зачудо, не журе да 
надокнаде закашњење! Ми седимо и чекамо а нове посаде 
нема, иако је прошло време за boarding. (Америка!) Али не 
буним се. Битно је да ми авион није збрисао, као прошле 
године, када сам ишао за Варшаву преко Беча, па је испало да 
сам ишао преко Минхена, јер ми је у Бечу авион збрисао. И 
као што је могло да се деси у Балтимору, о чему је било речи. 
 
Стјуардеса (само једна!) се појавила 12 мин. пре планираног 
полетања а пилот (Црња) 10 мин. Све је изведено брзо и 
ефикасно али смо ипак каснили. 
 
Џока31 ће бити нервозан! 
 
Били смо потпуно спремни за лет са само 5 мин. закашњења 
али се тада јавио Капетан и рекао (ако сам га добро разумео, 
што није лако!) да треба да сачекамо некога/неке са неког 
другог лета? 
Чекали смо још 5 мин. и ипак кренули (без нових путника). 
Место поред мене остало је празно! Опет! 
 
Невероватно! Полетели само са 10 мин. закашњења а слетели 
25 мин. ПРЕ предвиђеног времена. Очигледно, у штампаним 
распоредима намерно дају дуже трајање лета од реалног, да би 
се, у случају евентуалног закашњења, оно тиме поништило. 
Елем, пошто смо стигли 25 мин. раније – наравно, Џоке нема. 
Позвао сам га на кућу а Мирјана32 ми рече, да је отишао пре 
20 мин... Ускоро сам га видео на шалтеру информација. 
Пошто смо се изљубили, он оде по кола на паркинг а ја да га 
чекам на договореном месту. 
 
                                                
31 Ђорђе-Ђока Костић, некадашњи «Севераш» и првак Југославије у пливању; у Америку стигао 1965 и 
био професор руског и руске књижевности на разним универзитетима (Michigan, Syffolk, Harvard itd.) а 
каријеру је завршио на College of the Holy Cross u Worchester-u. Живи у Белмонту, околина Бостона. Наш 
заједнички другар Вуле (Вуко Лепетић), који не може да изговори Ђ, зове га Џока, па сам ја то примио и 
тако га ословљавам у дописивању а прихватио је и он, па се тако потписује. 
32 Мирјана, девојачко Лучић, такође некадашња пливачица у «Северу». Сада, још увек активни педијатар 
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Пресољена риба 
 

Када смо стигли, док је он довршавао спремање вечере, ја сам 
мало емајлирао. А онда ме је позвао... 
Ајвар на црним колутићима хлеба, сељотка (харинга на неки 
руски начин) и сир као предјело. А после тога бузара – разне 
шкољке, куване са луком и пардајзом + црно вино. Одлично и 
нестандардно. Џока је углавном пио своју водку (па Рус је!) и 
критиковао мене, што пијем вино... Остадосмо до иза поноћи, 
јер нам је било много пријатно. 
 
Недеља, 27. април 
Васкрс, у ствари, нисмо празновали. Пре подне смо колима 
ишли у обилазак, где ми је показао разне «четврти» -  
богаташку, јеврејску ... као и разне зграде Универзитета. Око 
подне смо стигли код Мирка33, где смо остали око сат у 
пријатном разговору. 
Поподне су нам дошли у посету Влада Петрић34 и супруга му 
Дара Чаленић35, што је такође било пријатно. Мирјана нам је 
донела корпу са фарбаним јајима, па смо се туцали. Дара је 
била победник. 
Када су они отишли, убрзо потом, према ранијем договору, 
стигао је Вук Куленовић36, који одлично изгледа и који се лепо 
и лако уклопио  наше друштво. 
Онда смо он и ја отишли у неку талијанску Trattoria на добру 
(наравно: рибљу) вечеру и дугу и лепу причу. Претходно смо 
свратили до његове куће, где ми је показао, где и како живи. 
Тада сам му дао своју књигу ТАКО ЈЕ ТО БИЛО 2. Трећу, 
грешком, нисам имао. Не знам како? 
У повратку (око 23) једва смо, из трећег пута, потрефили 
Џокину кућу, јер нисмо знали број, него смо је тражили само 
по изгледу. Замало да зазвоним на једна врата, кроз која сам 
видео исти распоред просторије, као и степенице на горњи 
спрат, али срећом, ипак нисам... Тамо, наиме, има много 
истих или сасвим сличних кућа. У ствари, знак распознавања 
су била црвена кола, паркирана испред гараже. 

                                                
33 Мирко Матејић, инжењер електронике и доктор оптимизације система; сада у пензији; живи у 
Лексингтону, предграђу Бостона 
34 Филмски редитељ и професор на Харварду 
35 Глумица (код нас) али не знам ништа о њеној каријери у САД. Не троше е-маил па не могу да их 
питам 
36 Наш истакнути композитор (иницијатор клечања композитора за оставку Милошевића, јуна, 1992), 
који је ускоро затим и емигрирао у Америку. Сада је професор на једном од бостонских универзитета 
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Док смо Џока и ја нешто ћаскали и полако се спремали на 
починак, чули смо звоњење телефона! Укопчали смо, да је то 
био Вуков мобилни, који је он био заборавио код нас, па је 
сада, не знајући то, покушавао да га пронађе у својој кући, 
зовући га са фиксног. Ја сам му се јавио па он рече, да ће 
доћи сутрадан по њега. 
 
Понедељак, 28. април 
У понедељак је, такорећи, цео дан падала киша, било 
прилично хладно и гадно, па нисмо никуд излазили. 
Дошао је Вук по свој мобилни и испричао ми, како је ноћас 
прочитао скоро целу моју Другу књигу и похвалио је, да је 
интересантна и да се лако чита. 
 
Пошто сам при себи имао два USB и на њима разне ствари, па 
и моје књиге, искористио сам то лоше време, и пребацивао 
текстове у формат погодан за слање е-маилом (са Quarka у 
Word, са ћирилице у латиницу) и најзад му послао комплетну 
Прву књигу и добар део Треће – оно што сам имао. 
За вечеру је Џока спремао рибу на кромпиру, зелену салату са 
поморанџама (одлично!) итд. Грешком, рибу је пресолио, па се 
цело вече извињавао. Због тога смо морали да попијемо мало 
више вина, јер слано изазива жеђ. А тек преслано! Отуд 
наслов овога поглавља. 
 
Уторак, 29. април 
На ручак су позвани: Мирко, Вађа-црево37 и Чак Северанс, 
Америчанин, који је студирао српски, био у Србији, уме 
понешто и да каже на српском, па му Џока тепа – Ставра 
Сотировић. Човек је збиља одличан! 

 
Ручак, а нарочито разговор уз јело и пиће, био је врцав, 
духовит – а с обзиром да се Вађа и ја нисмо видели скоро 30 г. 
– и за нас информативан.  

                                                
37 Некадашњи «Севераш» - ватерполиста, иначе архитекта, од 1970 био најпре у Паризу а потом прешао у 
Америку 



 

 29 

 
С лева на десно: Ставра, Џока, Вађа, Мирко 

 
После ручка смо прешли у живинг рум38,  на даљу причу, која 
је потрајала до мрака. Онда су гости отишли, најпре Вађа, 
који станује прилично далеко (2-3 сата вожње), па Ставра и 
најзад Мирко, који је најближи. 
Када смо остали сами (Мирјана је била на дежурству) са Џоком 
сам сатима причао – он мени и ја њему. Једна од његових 
прича свакако треба да уђе у ове белешке јер је збиља 
јединствена: 
 
Дакле, он и Мирјана су 1965. стигли у Америку и одмах 
наставили за Канаду, где су их примили и помогли им – Федор 
Рајић и Миша Стакић, некадашњи «Севераши». Уз њихову 
помоћ лако су добили зелени картон у Америци. Такође, 
Федор их је упутио на неког свог пријатеља (не знам му име) за 
даљу помоћ у Америци. 
Када су стигли у Бостон и сместили се, били су позвани код 
тог поменутог пријатеља, на вечеру. Домаћин и домаћица су 
                                                
38 Игра речи: live =  живети;  living room = живинг рум  (дневна соба) 
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их примили врло пријатељски, што је у том тренутку за њих 
значило огромно много. 
Током вечере, приче су шетале са теме на тему, а акценат је 
нарочито био на заједничким познаницима/пријатељима. 
Како је Џока био стари и истакнути «Севераш» (првак 
Југославије на 1.500 м.), питали су га и за Перу Перића, 
такође «Севераша» (ово име је, противно моме обичају –
измишљено – а убрзо ће се видети и зашто). 
Џока их је обавестио, да се Пера пре неког времена развео, јер 
га је жена преварила са неким пријатељем а онда се сазнало 
«да су њу туцали и многи други, малте-не ко је хтео!» 
Тада га је домаћин обавестио, да дотична, бивша «Перина» 
супруга, управо седи прекопута њега, за истим столом!!!!!! 
Збиља је право чудо, да Џока тада није искочио кроз прозор 
или да га је бар стрефио шлог или инфаркт! 
То је, наравно, био крај вечере и њиховог разговора и више се 
никада нису срели (на Џокину срећу). 
 
Среда, 30. април 
После три дана бостонске кише, најзад је освануо сунчан дан 
иако је било прилично свеже. Дошао је Мирко, да би погледао 
како изгледа и како функционише ВИТАФОН39, који сам имао 
са собом, а онда смо, у 11 сви кренули на железничку станицу.  
Имао сам воз за Њујорк у 11:40. Брзо смо се приближили 
«Јужној станици» а онда је Џока констатовао, да је пропустио 
да изађе на одговарајућем месту и ситуација у једносмерном 
тунелу је узгледала безнадежно. 
Обојица су говорили, да су ти тунели недавно изграђени, тако 
да се нису лако оријентисали – где се уопште налазимо? 
Време је неумитно истицало. Џока је најзад успео да се окрене 
уназад али времена више није било. 
Када смо стигли пред станицу, Мирко је констатовао да смо 
«закаснили пар минута». То није било сасвим тачно. Закаснили 
смо 3 минута, дакле – непар минута! 
Поздравили смо се и они су се вратили својим кућама. 
А ја – шта ћу, јадан? 
Купио сам карту за воз у 1:40, наравно, са попустом за 
сениоре затим међу многим продавницама и киосцима, 
пронашао једну са кинеском храном, па чак и са веге-тофу 
                                                
39 Руска направа, која путем сталне промене звучне фреквенције (глисандо, горе-доле) побољшава 
крвоснабдевање појдеиних људских органа, односно предела на телу. Нарочито се показала ефикасном 
код проблема са зглобовима а такође и са простатом. 
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комбинацијом + мрки пиринач + барени броколи. Било је 
збиља одлично. Ђаво Кинез ... 
А онда сам преостало време искористио за ово моје писање – 
на миру и без труцкања, које ме сигурно у возу чека. 
 

Лево, левље! 
 
Воз је стигао у Њујорк тачно по реду вожње (18:00) али је на 
Pen. Station било проблема. Најпре купим карту и са њом 
успем да уђем на перон али када сам питао најпре једног а 
потом и другог униформисаног – где да нађем воз за South 
Ferry, тако су ме упутили, да сам се поново нашао на 
малопређашњем месту – код билетарнице! Наравно, са 
поништеном картом. L 
Ипак се у мени пробудио Рака из '60-их, па сам се ушверцовао 
кроз изалзна врата, док су била отворена, јер је неко 
претходно кроз њих био изашао. 
 
Када сам ушао у воз и распитао се, за сваки случај, да ли иде 
за South Ferry,  једна љубазна девојчица ме је упозорила, да 
морам да будем у једном од првих 5 вагона! После сам видео 
да је то обавештење било написано, тј. насликано на зиду 
вагона. И шта ћу, јадан, него сам на свакој следећој станици 
излазио и утрчавао у следећи, предњи вагон. И тако, једно 3-4 
пута. 
 
Стигох где је требало, укрцао се на трајект и позвао Смолета. 
Он ми је рекао, кад изађем са трајекта, да идем лево и да ће 
ме он тамо сачекати. 
Ја сам поступио по његовом упутству, али када сам изишао на 
улицу – њега није било! Срећом, ту су мобилни, те му објасних 
где се налазим (преко пута Градске куће). Када је он стигао и 
ја ушао у кола, испоставило се, да нисам био скренуо довољно 
лево. Могао сам још левље ☺ 
 
Вече са Смолетом и Сњежаном било је пријатно, као и раније. 
Правили смо салате, барили броколи и спремали рибу, коју је 
Смоле био набавио. 
 
Четвртак, 1. мај 
Сутрадан смо ишли на Менхетен, у China Town, где смо 
купили шиитаке печурке, даикон (Смоле није знао, шта је то), 
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ушећерени ђумбир и још ко зна шта. Такође, за ручак смо 
били у кинеском ресторану. 

 
Смоле и Сњежана 

 
После смо, шетајући 
се, прошли кроз неки 
протест, који је имао 
монструозно јако 
озвучење (вероватно 
се чуло километрима 
около), говорници 
(углавном Црнци) су 
се смењивали (видели 
смо их уживо, на 
некој као трибини) а то се све могло видети на видео-
бимовима – међутим, протестаната, такорећи, није ни било. 
Да ли је то било поводом 1. маја – не знам. Нисмо се 
распитивали. Али у поређењу са нашим протестима – ништа! 
 
Петак, 2. мај 
За вече је био планиран концерт – Хајдново Стварање света у 
Линколн Центру, у 8 сати. Карте су биле купљене још пре три 
недеље (договор преко е-маила). 
Претходно, у 6 смо се нашли са Костом и са њиме се лепо 
испричали, као и претходног пута. Кости сам дао партитуре 
неких хорова као и ЦД са снимком Тестамента и Буне. (Он 
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је, својевремено, свирао клавир у Тестаменту, баш на том 
снимку, па сам веровао, да ће га то занимати). 
Седећи за столом, у кафићу, прегледао је Отче наш и 
Лазареву реч и помало певушио. Рече да му се много допадају. 
Из разговора сам схватио, да он у Метрополитену ради са 
хором, на припреми програма. 
Када смо дошли кући, мало сам сређивао дискове који су ми 
преостали и са запрепашћењем констатовао, да су три кутије 
са Тестаментом и Буном - празне!!! Без дискова у њима. То 
ми се већ било десило у Колумбусу, али сам тамо, срећом, имао 
резервни диск, па су тамо лако направили копију. Код 
Смолета сам покушао да направим копију, али нисмо успели. 
Надам се, да ћу код Нате, у граду Чикагу40, успети да 
направим те 4 копије? Наравно, као што сам стрепео, и Кости 
сам дао празну кутију, са књижицом, али без диска !!! 
 
А сада о концерту. Седели смо на идеалним местима – 
галерија, средина, први ред. Међутим, Линколн Центар је био 
превелик за звук који је долазио. Хор од неких 50-ак певача и 
оркестар од њих 25-30, укључујући и 3 тромбона! 
Диригент је био прави старац, од 85 г. – ни приближно нашем 
дечку Јагушту, од 84 г. 
Солисти су били осредњи, дириговање млако, без енергије а и 
Хајднова музика, коју раније нисам био чуо – чинило ми се – 
била је далеко испод квалитета његових симфонија. 
Ту и тамо, нека фугата у хору, разбила би тај блед утисак али 
за трајање од око 2 сата то није било довољно. 
 
Субота, 3. мај 
У суботу смо направили леп 
излет до мог Принстона.41 И 
овога пута се потврдио мој 
став из 60-их, да је то 
најлепши град у коме сам 
икада био. Беспрекорно 
уређен, зграде (на простору 
Универзитета) изузетно 
укусно и стилски саграђене а све то окружено широким 

                                                
40 Алузија на штос Зорана Радмиловића, у «Радовану Трећем» 
41 За оне који не знају: ја сам једну школску годину 1965/66 провео на Универзитету у Принстону, као 
Фулбрајтов стипендиста. Тада је то за мене био најлепши град у коме сам до тада био. У оно доба га је 
био глас, да у њему има «највише милионера, по квадратној глави становника» ☺ Па, знају они! 
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травњацима, са најразличитијим цвећем, дрвећем и 
жбуновима и, наравно, обавезним веверицама, које скакућу 
около. 

 
 
Ручали смо у неком талијанском ресторану, где нас је служила 
нека јадна (вероватно склеротична) баба, која, очигледно, није 
имала услова да старост проводи у неком старачком дому него 
је морала да ради. 

 
На слици се види принстонска дуксерица, коју сам 
својевремно добио од некадашњег принстоњанина Вулета.  
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Онда смо «скокнули» до Сњежаниног сина Робија и његове 
жене Дине, која је препуна афектација, док је Роби сушта 
супротност – миран, дискретан и нормалан. 
 

 
Са Сњежаном Смодлаком и њеном снајом Дином 

 
Имају потпуно црну мачку, која – за разлику од нашег Мике – 
не прихвата мажење (бар не од непознатих странаца) а нису је 
пуштали у двориште, «да не би настрадала на улици од 
саобраћаја». 
 
Предвече смо се вратили кући, те смо приредили Farewell 
party – fruit’n’root salad, локија из неке конзерве и зелена 
салата. Наравно, и црно вино за мене а за Сњежану бјело. А 
Смоле, чврст карактер – ништа! Он је, наиме, у младости, па и 
до пре неку годину, попио довољно за цео живот. Тако, да у 
ствари, укупно узев, није у мањку☺. 
 
Једном приликом ми је рекао, да сам ја пресудно утицао на 
њега, да сасвим престане са пићем. А последње 2-3 године и у 
погледу јеловника се приближава моме стилу. 
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Када смо, пре 3 г. били (лети) на Копаонику, са Мимом и 
Миром42 и ја их хранио – то му је остало у сећању, као нешто 
најпозитивније и од тада прати «мој стил». 
Такође, допале су му се и јога вежбе које радим, па рече, да ће 
и ту да ми се прикључи. 
Иначе, он свакодневно иде на базен и плива а такође иде у 
шетњу по оближњој шуми, око језера. То он зове «локални 
Ташке», као реплика на моје вечерње шетње по Ташмајдану. 
 
Недеља, 4. мај 
Са Сњежаном сам се лепо поздравио и захвалио на 
гостопримству а она мени за посету, па Смоле и ја одосмо на 
аеродром. С обзиром да је била недеља, све је прошло лако и 
брзо. Такође и све аеродромске формалности, једино што сам 
до Gate 25 ишао око 2 км. Али пошто је било довољно времена, 
то није било страшно. А и шетња је здрава! ☺ 
 

«У граду Чикагу»43 
 

Ната44 ме је сачекала на аеродрому, тј. ја сам јој се јавио на 
мобилни, па сам је сачекао где је згодно. Дошла је са децом, 
Маријом и Душаном, које сам знао од раније. Најпре смо мало 
зујали по граду Чикагу а онда смо кренули кући. 
Станује у лепом крају, са посебним, једно/двоспратним 
кућама, окруженим травњацима, дрвећем и цвећем. Улице су 
ортогонално постављене, нема много саобраћаја, ноћу је тихо. 
Вода из чесме је питка и укусна! 
 
Исто вече смо имали госте на вечери – Џорџ Флин, старији 
композитор (као ја), бивши професор – у пензији, са супругом 
и садашњи Шеф катедре за композицију, Курт Вестерберг, са 
супругом Рене и двоје деце. Рене је иначе ћерка мојих колега 
са Академије – Виктора и Франсоаз Јаковчић. Са њима је 
Ната својевремено била договорила једну, као, презентацију 
моје музике, односно сусрет са студентима на Де Полу, за 
прекосутра. 

                                                
42 Његови брат од тетке и снаја 
43 Зоран Радмиловић, у Радовану Трећем 
44 Наташа Богојевић, наша одлична композиторка млађе генерације; почетком 90-их се удала (ја сам био 
«стари сват» на венчању), а затим отишла у Америку. Има ћерку Марију и сина Душана. У међувремену 
се развела. Живи на периферији града Чикага (то се зове River Forest = Шумска река или Речна шума?), 
где има кућицу на спрат, са малом баштом и простором за кола. Ради на музичком одсеку Де Пол 
Универзитета а такође даје и приватне часове клавира – деци, од 6 до 60 г. ☺ 
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Курт и његова два сина, Наташа са сином Душаном, Рене и Марија 
 
Те вечери, Ната се баш истакла, направивши прави банкет – 
печени локи, са неколико прилога – наравно, све 
предимензионисано, тако да ћемо имати готове ручкове и 
вечере следећа 2-3 дана. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Композитори: Курт Вестерберг, Наташа, (ја) и Џорџ Флин 
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Атмосфера за вечером је збиља била пријатна и опуштена. 
Џорџ се гласно и нападно смејао за било какав гег који је неко 
извалио а тога је било сваки час. 
 
Понедељак, 5. мај 
Време се најзад упристојило! Сунчано, топло, пријатно. Ната 
ми је показала околину, као и где ћу сутра да хватам метро у 

град, јер неће моћи да ме вози. Затим 
смо се дошетали до основне школе и 
ушли у огромну фискултурну салу, где 
је са стране, постављено 5-6 редова 
«трибина». На тим трибинама је 
седело пуно деце (10-11 г.), рецимо, 
два или три разреда. 
Утом је у салу ушао један  постарији 
Црнац, врло финог, чак отменог из-
гледа, леп, без бора на челу (као ја ☺), 
кога је извесна госпођа из школе 
представила деци – Ремзи Луис, џез 
пијаниста. Онда је он почео да прича, 

врло пријатним гласом и разумљиво (чак и мени!) а затим би 
сео за клавир – који је био у средини сале, наспрам трибина –
одсвирао, тј. илустровао оно о чему је малопре говорио. Та 
његова акција је била необично племенита и за децу корисна.  
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Јер шта деци понудиш у том узрасту – то ће и заволети и 
касније тражити. После смо видели, да је међу оном децом у 
публици, био и његов унук. То је био прави мотив његовог 
доласка. Свакако бесплатан и такође племенит.  
 
Увече нам је дошла Рене, да бисмо се натенане испричали (на 
српском). Тако је и било. Дуго смо причали а затим сам јој 
показао на једном DVD-у њену маму-Франсоаз, пре 30 г., која 
је учествовала у једном ТВ свирању моје композиције 
Tenderly? 
Taj DVD (на коме су и друге моје ТВ емисије) сам јој и оставио. 
Вечерали смо (наравно) оно што је преостало од претходне 
вечери а тога је, као што рекох, било прилично. 
 
Уторак, 6. мај 
Ната ме је (ипак) довезла до Универзитета ДеПол, увела ме у 
своју канцеларију и оставила ми кључ од ње. Онда смо се 
нашли са Рене у неком, као кафићу, нешто појели и мало 
попричали. 
 
Онда су обе отишле 
на своје обавезе а ја 
сам се мало прошетао 
по околини и уживао 
у лепом пролећно-
летњем дану. Затим 
сам, у Натиној соби, 
најпре мало конципи-
рао свој наступ пред 
студентима (написао 
редослед звучних 
примера и спремио 
дискове) а онда, са 
партитурама и дисковима сишао до портирнице, где сам имао 
заказан сусрет са Куртом у 14 ч. Он је убрзо стигао и одвео ме 
у своју учионицу, где је већ седело 20-ак студената. Накнадно 
сам сазнао, да је само двоје њих било са композиције (major), 
док су остали били са других одсека. 
Ја сам им говорио, давао на увид партитуре које сам имао а 
Курт је био нешто као Ђ ☺ (DJ), па је пуштао музику (одломке) 
са ЦД-ова. 
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Углавном сам се држао хронолошког редоследа. Почео сам са 
краћим одломком из 1. става Клавирског концерта, затим 
одломке из: Eppur si muove (3-4 min), Jeu a quatre, Prelude a 
l’avant-midi d’un faune … 
А онда сам им најавио своје животно дело – Пасију – пустио 
почетак, до Казивача а затим целу Сахрану. 
За сам крај сам оставио Ја на Твој позив, који траје око 6 мин. 
На половини, Курт ми је дао знак, да је време истекло, али смо 
ипак саслушали до краја. 
Како је то живи снимак са концерта и завршава се аплаузом, 
на њега су се студенти надовезали такође аплаузом. Ја сам их 
тада обавестио, да приличан број партитура и одговарајућих, 
пратећих дискова, укључујући и 3хCD – поклањам њиховој 
библиотеци. Тек тада сам, у првом реду, приметио и Џорџа 
Флина, који је у међувремену био ушао. 
Када су студенти изашли, Курт – који је композитор али и 
активни пијаниста – рече, да му оставим Jeu a deux и да би он 
то извео! Машала!  
Наравно, оставио сам му, а Џорџ је узео неколико других 
партитура и ЦД-ова, да их прегледа и преслуша, пре него што 
они «заглаве» у библиотеку. 
 
Онда смо сва тројица отишли на кафу, где смо лежерно 
причали а Џорџ се нон-стоп гласно смејао, на било какву цаку. 
Сва тројица смо се вратили на ДеПол, где је портирка позвала 
такси за мене... 
Док сам чекао тих 10-ак мин. појавио се неки постарији 
Кинез? Јапанац? А Курт му је показао партитуру За мирисом 
расцветале трешње. Ја устадох да објасним, да су то 5 хаику, 
на јапанском, а Курт ме је упознао са Кинезом, диригентом. 
Пошто је овај видео, да се ја баш не сналазим, објаснио ми је, 
како се разликују Кинез, Јапанац, Кореанац: 
Кинез има очи \   /  Јапанац:  /    \  а Кореанац:  \    \ 
 
Утом је наишао такси, те се ја поздравих са њима и одох кући. 
Улазећи, неспретно сам се нагао и ударио се о врата таксија, 
тик испод десног ока, па сам током вожње држао марамицу и 
брисао крв. Не много и ништа страшно али ипак. Када сам 
дошао кући, мали Душан ми је врло спретно залепио фластер, 
па сам га – у знак захвалности – од тада звао Doc. Увече смо 
ишли у центар града Чикага, на славу, код Мише Тодоровића, 
кога ја нисам познавао, али је Ната са децом била позвана. 
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Миша станује релативно близу центра. Кућа има, чини ми се, 
два спрата. Његови су први и други. Има, ваљда, 8 соба? Било 
је много света – 50? 60? Углавном, наших – рекао бих. А било 
је и неколико Америчана, очигледно супружника, у 
мешовитим браковима. Упознао сам неколико симпатичних 
особа али њихова имена нисам запамтио. Било па прошло. А 
Мишу сам запамтио и као домаћина а и као пријатеља Јелене 
Симоновић, о којој ће бити речи нешто касније. 
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Среда, 7. мај 
Потпуно невероватно – освануо је прави новембарски дан! 
Хладан и кишовит. Око 10 нам је дошао Звонко45 у посету и 
мени донео тример, да подшишам 
браду. Са њиме сам се упознао преко е-
маила али ме је прошле године посетио 
у Београду. Осим џеза, бави се и 
«нашом, нормалном», да не кажем: 
класичном музиком. Још онда ми је 
дао своја два диска, са врло 
садржајном музиком. 
 
Када је он отишао, ми смо се одвезли 
до Таи-ресторана, где су нам – на 
телефонску наруџбину – припремили 
диван и разноврстан ручак. Најзад сам 
био у прилици, да се колико-толико реванширам Нати за њено 
гостопримство, па и жртву (ја сам спавао у њеној соби а она са 
малим Душаном у истом кревету). 
 
Како сам у међувремену примио обавештење за неки хорски 
конкурс у Сиетлу (Смоле ми је помогао да «скинем» приступни 
формулар) – цело поподне сам се бавио припремањем 
материјала – попуњавање пријаве, штампање 3 хорске 
партитуре, али уз претходно брисање имена, јер је конкурс 
анониман и припрема за фотокопирање. Срећом све што ми је 
требало, имао сам на USB.  
Онда смо око 7 увече ишли да фотокопирамо, што ми је било 
сумњиво. Откуд раде у 7? Међутим, нашли смо огромну, као, 
робну кућу, специјализовану за дигиталну робу, а у њеном 
саставу и фотокопирница – самоуслуга!!! Убаци се VISA 
картица, копираш шта и колико хоћеш а аутомат ти сам 
наплати! Америка! 
Обишли смо целу радњу. Свакаква чуда технике: лаптопови, 
штампачи, дискови, оловке, столови за компјутер, столице, 
папири, тонери и ко зна шта још? 
 
Покушао сам, да им нађем слабу тачку. Тражио сам али нисам 
нашао картонске foldere у В-4 и А-3 формату, које ми је Смоле 
својевремно донео (и тиме ме стварно усрећио), као и папир А-
                                                
45 Звонимир Тот, џез гитариста из Новог Сада; управо је стекао докторску титулу, да би могао да буде 
професор на Универзитету. У Америци је од  2.000. 
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3, односно таблоид 11х17 (инча). Дакле, то нисам нашао али 
не могу да тврдим да нема. 
 
По повратку кући – паковање, наручивање таксија за ујутро у 
7:15 и спавање. 
 
Четвртак, 8. мај 
Таксиста је дошао у секунд тачно. Поздравио сам се са Натом 
и утоварио. Вожња је трајала око пола сата, тако да је све било 
благовремено: да предам кофер, прођем кроз скенер-контролу 
и код Кинеза поједем неке шкампе, тофу и поврће. Додуше, 
без вина али добро је било. 
 
Лет до Ванкувера је трајао 4:30. Мало сам писао (ово), мало 
ћит'о, мало дремуцкао. На царини ме нису прегледали, тако 
да сам и даље успешно шверцовао овсане пахуљице, бунде-
вино и сусамово семење, сушене вргање (из БГ) и вакаме алге. 
 
Знао сам да ме Мики (Зинаид, кога ја зовем Old hоuse) чека, 
па се нисам задржавао сликајући стење, водопаде, пуњене 
птице и животиње (све, као у индијанско време?) – што се све 
ту налази, да би вам пожелело добродошлицу у Ванкувер! Сада 
жалим што то нисам сликао. Олд хаус  би ми опростио 
закашњење. 
 
Елем, он ме је сачекао, те убрзо стигосмо до њихове зграде, у 
близини – како он каже – Кнез Михајлове, тј. центра града. 
Његова Жанка је била код куће, са четворо мале и слатке 
дечице, коју родитељи доводе на «чување». Од тога њих двоје 
живе сасвим пристојно. (Ситуација сасвим слична Гоциној, у 
Вашингтону). Жанку сам тада први пут видео али смо се врло 
брзо спријатељили. 
Прве вечери нисмо дуго остали у разговору, јер је требало 
сутрадан устати у 5. 
 
Петак, 9. мај 
Тако је и било. Мики (крчмар) је запаковао неке сендвиче, 
сокове и кафу и убрзо кренусмо у правцу Портланда (Орегон). 
Срећом, на америчкој граници није било кола, тако да смо 
прошли без задржавања. Возили смо одличним путем бр. 5, 
кроз предивне шуме, пејзаже а наравно и мостове, 
саобраћајне «петље» и остала чуда модерног света. Узгред, 
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једна напомена: на њиховим аутопутевима се не наплаћује 
друмарина. Можда се некада наплаћивала али сада – не. 
 

«Презентација» у Портланду 
 

У Портланд смо стигли нешто пре 11, те нам је Јелена,46 уз 
помоћ мобилног, дала упутства, како да је пронађемо. Није 
било тешко. 
 
Посебна кућица, са неколико приступних степеница и малим 
тремом испред улаза. 
 
У кући су били супруг Мат, ћерка Хана и гошћа Натали са 
сином, који су одлазили и долазили ... а око 2:30 и нас троје 
одосмо према граду, на договорени састанак (презентацију) са 
студентима. 
 
Јелена нас је представила младој професорки композиције 
Бони Мирш, која је – судећи по стомаку – била у 12-ом месецу 
трудноће!!! Она нас је увела у учионицу, где сам најпре 
испробао ЦД-плејер а затим распоредио партитуре и дискове. 
Када су приспели сви заинтересовани (њих 10), почео сам 
своје излагање, слично оном у Чикагу. Али, на моје 
запрепашћење, чим смо ставили први диск, уместо музике смо 
чули само неко крчање и прескакање! А испробали смо га 
претходно! Наравно, у тренутку помислих, да је можда грешка 
на мом диску (ручно прављеном). 

 
                                                
46 Јелена Симоновић-Шиф, дипломирала на одсеку за музикологију на ФМУ а магистрирала на 
Универзитету у Портланду, где (за сада) ради певање с листа и нешто као солфеђо.  
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Међутим, професорка је схватила ситуацију, па смо се 
преселили у другу, већу учионицу. Међутим, ту је плејер давао 
поражавајући сигнал: NO DISK! 
 
Срећом, Јелена је са собом имала свој лаптоп, који је 
прикључила на појачало, те се најзад, музика чула како треба. 
И цео остали ток тог сусрета протекао је без проблема. 
 

 
Ја сам им говорио о појединим својим етапама и то 
илустровао звучним примерима: 

- Концерт за клавир и оркестар (1. став) 
- Кад су живи задидели мртвима (Глад) 
- Eppur si muove 
- Jeu a quatre 
- Prelude a l’avant-midi d’un faune 
- Пасија (Пролог и Сахрана) 
- Ја на Твој позив (из Тестамента) 
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Аплауз на снимку се претопио у аплауз у учионици (као у 
Чикагу). Пошто нисмо били временски ограничени, понудио 
сам им да постављају питања, па се развио прилично 
занимљив дијалог. Н акрају сам их обавестио, да све 
партитуре и дискове остављам на поклон њиховој библиотеци 
а професорка и пар њих су одабрали неке партитуре и 
одговарајуће дискове и понели их са собом. 
 
Онда смо се вратили кући на леп и занимљив разовор са 
Метом, који нам је испричао своја џез-искуства у Београду – 
са киме је све свирао – а на крају ми је донео два ЦД-а са 
музиком снимљеном у Београду, у којој је учествовао као 
гитариста. Управо док сам преписивао ове моје забелешке, 
преслушао сам оба ова диска и могу да кажем, да је музика на 
њима ненаметљива, дискретна, пријатна и садржајна. 
Недуго после вечере-банкета, отишли смо на спавање, јер смо 
претходне ноћи остали «кратки». 
 
Субота, 10. мај 
Ујутро су сво троје и двоје гостију отишли на аеродром у 
Сиетлу (да прате гошћу Натали) а нас двојица остадосмо сами. 
Пред подне, према ранијем договору, стигосмо пред грчку 
цркву, где је њих 10-оро из хора “Cappella Romana”47 имало 
пробу, коју је водио њихов стални диригент (грчког порекла) – 
Александар Лингас – а спремали су «Кипарски концерт», који 
је уследио кроз неколико дана. 
 

 
                                                
47 Овај хор је у јануару 2006, са гостом-диригентом Ајваном Мудијем (Ivan Moody), Енглезом, 
православцем, извео три моја хора (Лазарева реч. Ја на Твој позив, Отче наш), на концертима у 
Портланду и Сиетлу, па ми је сада била прилика, да се лично упознам са њима. У ствари, то је и био 
прави разлог мог доласка у Портланд а управо описани сусрет са студентима – колатерално 
задовољство 
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Када се проба завршила, Марк Пауел, њихов извршни 
директор (са којим сам био у преписци), представио ме је 
Лингасу и осталим члановима хора а затим сви одосмо у 
оближњу ресторацију на лаки ручак. 
За столом нас је било шесторо, па сам ја углавном разговарао 
са Лингасом а Мики са Пауелом. На крају сам им дао 2 DVD са 
снимком Пасије из Сава Центра и Трећег ауторског концерта, 
па се разиђосмо, сваки на своју страну. 
 
Нас је чекао прилично дуг и напоран пут за Ванкувер. У 
неколико наврата је пљуштала киша а на самој граници је био 
веома дугачак ред, у две колоне, с тим да су у нашу, десну – 
упадали и многи «падобранци»,48 па се Мики, првом згодном 
приликом, пребацио у леву. 
После читавог сата чекања на граници, убрзо стигосмо кући, 
на вечеру и рано спавање. 

                                                
48 Сасвим сам сигуран, да то нису били ни Американци ни Канађани, него или Кинези или неки Азијати 
или (источно)Европљани; чак смо видели једнога од њих, који не само што је дрско упао преко реда, 
него још изашао из кола да се свађа и доказује своје «шраво». Био је Кинез. 



 

 49 

У «ДАЛЕКОЈ АЛИ БРАТСКОЈ И НЕСВРСТАНОЈ» 
КАНАДИ 

 
Оћеш плажу? Оћеш снег? – Ванкувер те чека 

 
Недеља, 11. мај 
Најпре смо отишли у Lynn Valley – што је 
врло дубока клисура, преко које је 
висећи мост, на сајлама дебљине 3 цм.  

У околини су 
кедрови, ваљда 50 
м. висине, прави 
као стрела. 
 
Затим, у повратку 
смо прошли кроз 
Стенли парк, са 
кога је диван поглед 
на океан и такође предивним растињем, 
где смо видели једног ракуна, који једе 
сладолед! Наиме, једна девојчица је 

имала свој сладолед, па му га је дала, што је овај радосно 
прихватио. 

 
 
Када смо шетали по Robson str. (по Микију: Кнез Михајлова), 
од прилике 1/3 људи које смо сретали – били су Кинези. А 
Мики ми рече, да постоје делови Ванкувера где су чак 
половина – Кинези! 
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Понедељак, 12. мај 
Дошао је по мене Никола Ћук1, 10 мин. пре 
времена и чекао. Инжењер! Чим смо се 
поздравили, указао ми је на своју несрећу: 
лева рука му се тресла. Паркинсон. Врло 
тужно, с обзиром, да нема (ефикасног) лека. 
Срећом, десна рука му је још увек у реду, тако 
да може да вози. 
Возио ме је по Северном Ванкуверу, све до 
скијашких терена, на којима је било озбиљног 
снега! 

Потом смо се спу-
стили ниже и прошли 
разне лепе пределе, 
укључујући и место 
за роњење (ваљда су 
доле неки корали?), 
где смо видели рони-
оце, како  облаче 
одела. 
Иначе, било је при-
лично хладно, па сам 
на себи имао и дук-
серицу и лаку винд-
јаку (то је, у ствари, 

био мој максимум). Али то није сметало једном типу, који је по 
трави простро ћебенце и сунчао се само у купаћим гаћама! 
Додуше, био је усамљен у том «подухвату» али је ипак био. 
 

Отишли смо на ручак у неки 
отмени рибљи ресторан, са 
погледом на марину. После 
лепог ручка и ½ литра вина, 
Никола ме је одвезао кући, уз 
договор да сутрадан дође опет 
по мене, па да одемо до његове 
куће на ручак. 
Када сам приспео кући, брже-
боље сам сео за компјутер и 

                                                
1 Другар из Треће мушке – не баш из разреда, али из генерације. Чак ми је једно време био и комшија, у 
Проте Матеје. По струци електроинжењер; у Канади је од 1976 где је имао врло успешну професионалну 
каријеру, укључујући и два проналаска/патента и оснивање чак три сопствене фирме! 
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Цаци честитао рођендан али са приличним закашњењем, с 
обзиром да је Ванкувер 9 сати иза Београда. 
 
Иначе, Жанка радним ранима држи мини-обданиште (слично 
Гоци у Вашинтону), са четворо мале и слатке дечице. Мики ту 
доста помаже – набавља, спрема храну, доноси сточић и 
столичице, келнерише и уопште, без њега се не може! По 
лепом времену дечицу изводе у шетњу. Деци је збиља дивно! 
Наравно, и међу њима има једна малецка (најмлађа), слатка 
као она Гоцина Рајли и која се стално осврће, да види шта ја 
радим. Ваљда је осетила колико ми је слатка, па зато? 
 

 
 
Увече је прича наишла на неке београдске глумце, те ми би 
згодно, да предложим Микију да пустимо DVD са Буном 
против дахија (извођење на БЕМУС-у, 2004, са Цацијем 
Михајловићем и Иваном Јагодићем). Када се то завршило, у 
наставку је био снимак Тестамента из Петрограда, са хором 
«Глинка» и Чернушенком. Много им се допало и једно и друго. 
У ствари, Мики је у Портланду већ био чуо «Ја на Твој позив», 
па га је сада жељно очекивао. 
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Уторак, 13. мај 
То је дан када је Милошевић (а можда и друг Тито?) честитао 
припадницима њихов празник (полиције). 
Никола је дошао према 
договору, тачно као и 
претходног дана. Опет ме 
је провезао, уз постепено 
пењање, кроз предивне 
локације – нешто као 
Дедиње, па на квадрат – 
и онда стигосмо до 
његове куће. Био сам 
фасциниран и локацијом 
(поглед са 300 м. висине), 
огроман живинг рум, са – 
практично – стакленим 
зидом према тераси, 
односно том прекрасном 
погледу. 
Овде убацујем слику јед-
ног дивног дрвета, које се 
зове «мајмунски реп». То 
треба видети! 
 
Дошла је Ингрид, коју 
сам упознао пре пар 
година у Београду. На-
правила је диван ручак – 
чорбицу од шаргарепе и 
ђумбира (све ситно 
самлевено) а затим па-
лачинке са шкампима + 
неки прелив од ти-
квица. Чиста десетка! 
Никола ми је рекао, да је 
претходне ноћи осетио 
бол на левој страни груди 
и да мора код лекара. 
Ингрид ме је возила кући 
а увече сам му се јавио, 
па ми рече, да му се «једно ребро одвојило од хрскавице» и да 
га је то заболело. 
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У касно поподне дошао је Иван2, син Бобе-Сове3 и донео неке 
витамине за свога оца. Рекао је, да ме се сећа са неког 
летовања на Дурмитору (пре 35 г.)! Задржао се ½ сата у 
крајње срдачном разговору а потом отишао «да вози ћерку на 
кошарку». 
За вечеру је Мики спремао огормног лососа, коме сам ја тепао 
локи док је он говорио о животињи. 
Увече смо имали госте: њихову млађу ћерку Уну, са вереником 
Ендијем (обоје глумци), који је био у Београду, заволео га и 
знао приличан број наших типичних израза, укључујући 
псовке – наравно. Такође су нам дошли и Кира (љубимац4 
Моцарта) са супругом Мајом. Најпре смо се почастили 
припремљеним ђаконијама, уз пријатну причу, углавном 
везану за родну грудву5 а после вечере смо се разместили по 
фотељама и троседу. Онда су домаћини сложно предложили, 
да пусте DVD са мојим Тестаментом. Присутни су се 
сагласили а утом је стигла и старија ћерка Вања са супругом 
Чарлсом, па су тих пола сата (колико траје Тестаменат) њих 
неколико и стајали. 
Сви су слушали са пажњом а током последњег става (Ја на Твој 
позив) осећало се и извесно усхићење. Завршетак Тестамента 
на сцени био је пропраћен збиља бурним аплаузом (иако не 
баш бројне публике – тада је у Петрограду било – 30!) па су се 
њему придружили и сви присутни те вечери. 
Наравно, честитања а било је чак и израза дивљења... 
 
Среда, 14. мај 
Имао сам авион за Торонто у 
9, што је значило, да треба да 
кренемо од куће пре ½8. Већ у 
6:30 сво троје смо били на 
ногама и збијали шале на 
рачун ванкуверског времена – 
била је киша а на ТВ су нас 
обавестили, да је +8. 
Утеха је била, да ме у Торонту 
                                                
2 Редитељ по занимању. За памћење ће остати ТВ емисија о 9-мартовским демонстрацијама (1991), коју је 
он уобличио на (тада «нашем», опозиционом) Студију Бе. Због те емисије је свакако имао неприлика, па 
је убрзо затим уватио тутањ у «далеку, али братску и несврстану» Канаду. 
3 Мој веома близак другар из Треће мушке. 
4 Неко је некада одвалио, да је љубимац Марлон Бранда. Од тада се тај израз одомаћио код нас 
5 Овај израз је користио покојни и врло драги наш Пеки 
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– према прогнози – чека лепше и топлије време. Мики ме је 
довезао до аеродрома и после поздрава се вратио дому своме. 
Ја сам предао кофер а затим појео припремљене сендвиче, уз 
доста љубљеног, парадајз сока, јер њега не бих смео да унесем 
у авион. 
Каснили смо око ½ сата у поласку – ако сам добро разумео оно 
неразумљиво обавештење – због неке неидентификоване 
торбе. Најзад је и тај проблем отклоњен (не знам како – а није 
ни битно) те кренусмо за Торонто. 
 

Киша, киша, е па шта је … 
 
Добар део овога текста сам записао док смо чекали на 
полазак. Пут је протекао углавном добро, с тим да је било и 
вожње по турској калдрми☺ са доста џомаба.☺ Тако је то кад 
'оћеш да идеш у братску и несврстану Канаду. 
 
На аеродрому ме је сачекао другар (који из разлога 
приватности, не жели да му се у овом мом спису појављује ни 
име ни слика) и после мањих компликација са паркинг 
машином («појела» му тикет а неће да прими паре! па да бисмо 
уопште изашли са аеродрома, морао је да иде тамо негде, да 
му се то ручно среди) – стигосмо до његове куће. 
Добио сам своју собу, познату од раније6 и после краћег 
разговора са домаћицом која је у кујни спремала вечеру, 
позвани гости почеше да долазе.  

Најпре Маринко-Мајкел 
Пепа7 (слика лево)  па 
Мицко,8 (на слици 
десно) и најзад Тоза9 са 
вереницом. Сусрет са 
сваким од њих био је 
срдачан, кипело је од 

                                                
6 У новембру, 2000 био сам неколико дана у Торонту, поводом извођења Прелида за преподне једног 
фауна. Тада сам, такође, одсео код овог истог другара 
7 Родом из Темишвара, али од српских родитеља. Композитор по професији. Од 1953. је у Канади. 
Оснивач и директор камерног (гудачког) оркестра Les Amis (Пријатељи), као и сталних концерата Les 
Amis Concerts, који трају већ 25 година. 
8 Милан Јојкић, дипломирао Вишу школу за спољну трговину и први степен Музичке академије у 
Сарајеву – главни предмет контрабас. У Канади је од 1972. Од 1977 има своју фирму за промет 
некретнинама а такође бави се и увозом-извозом. Има хоби – роњење и дружење са ајкулама! 
9 Момчило Тодосић, мој другар из Београда; супруга Наташа му је одавно умрла; у последње време сам 
знао да има «пријатељицу», такође Наташу, али нисам знао да она има канадско држављанство; пре 
неколико месеци је ненајављено отишао за Канаду, па сам за то сазнао од Жике, када је већ био стигао. 
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прича – шта ће ко пре да пита ... Утом је стигла и вечера – 
печени локи (у моју част), затим разно поврће и салата а било 
је и нешто порочно (месо) за остале.  
Гости одоше око 11 а нас 
троје остадосмо у причи 
до 1:30. Спавао сам од-
лично иако на 20-30 м. од 
мога прозора пролази воз, 
у просеку, на сваки сат. 
 
Четвртак, 15. мај 
Диван, сунчан дан! Негде 
пред подне, дошао је 
Маринко Пепа и одвезао 
ме је до своје куће, далеко               Тоза – крајњи десно 
изван града, поред језера.10  
Кућу и језеро сам знао од 
раније (2000) али је сада 
била много боље опре-
мљена – имао је прави 
композиторски студио, са 
два компјутера, штампа-
чима, скан- и фотокопир 
апаратом, библиотеком и, 
наравно, електричним 
клавиром.      «Маринкова бара» 
Тамо је био Алекс, син његове нове веренице,11 који није успео 
да му инсталира (пиратски) Сибелиус 312 на његов MacIntosh 
али је зато успео на “обичан» Р.С. То смо одмах искористили, 
те сам му дао основна упутства, како да крене са радом. 
Надам се, да је успело.13 Даља помоћ – путем е-маила или 
Скајпа.  

                                                
10 Мој другар Зоран Јерковић, направио је згодну игру речи, па ме је по повратку питао «Да ли сам био и 
видео Маринкову бару?» 
11 Када сам, 2.000, био у Торонту, он је од скора био удовац, Баш је патио за свом супругом. 
12 Изванредан, и сигурно далеко најбољи, програм за писање нота, који ја користим већ скоро 10 г. 
13 Овде сам тачно преписао своје забелешке из оног времена. Сада (када преписујем те своје забелешке) 
додајем и следеће: Најважније упутство је било, да одмах, сутра, напише макар 2-3 такта и тако сваки 
дан, бар 10-ак минута, да не би све заборавио што је научио. Нажалост, није ме послушао. Прекорео сам 
га преко е-маила, називајући га  неваљали Пепа. 
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Касније ме је одвезао у град, до Браце Дивића,14 који је сада 
био у новом стану (у односу на 2.000), где је његов комшија а 
мој другар из 50-их, 60-их – Чанга15 – већ био приспео. 
 

Сусрет нам је био веома срдачан и приче 
и вицеви су просто куљали из нас. 
Наравно, и њихова питања – шта је са 
овим или оним, ко је жив, ко није...  
Нажалост, иако сам имао апарат при 
себи, нисам их сликао, па ми је Браца 
накнадно послао своју фотографију, коју 
је сликала његова супруга Анита а Чанга 
– ништа.  
Иначе Анитине слике украшавају њихов 

врло укусно опремљен стан. Имају сина и ћерку, такође 
сликарку али они живе посебно.  
Браца ме је после 11 одвезао до куће. Срећом, био сам понео 
кључ са собом, јер домаћини су већ били легли.  
 
Петак, 16. мај 
Пре подне смо мој домаћин и ја, по некој слабој кишици, ишли 
на праву пијацу (познату од раније), где долазе прави 
фармери (да не кажем: сељаци) и доносе своје производе који 
су узгајани у домаћим баштама (то се каже organic) а не на 
индустријским плантажама. Производи су по квалитету 
приближно као на Каленићевој пијаци, с тим што је тамо још 
већа разноврсност. 
Пијаца је збиља пребогата – нема шта нема – и такође, мулти- 
национална. Грци продају маслине (наравно, 15 врста!) и уље, 
Талијани, разне макароне и пасте, као и разне сосове и друге 
специјалитете. Видео сам и Украјинце и Бугаре са ајваром...Ту 
су и француска и шпанска вина и – практично – све што се 
може пожелети, само треба потражити. Сећам се, да смо 2.000 
ту купшили броколе, који су ми до тада били непозната биљка, 
јер их није било на Каленићу. Сада их и код нас има у 
изобиљу. 
 

                                                
14 Инжењер по професији али и одличан џез-пијаниста, а у младости био и првак Србије у прсном 
пливању; још почетком 60-их је отишао за Канаду, где је био професор на Универзитету. Џез му је био и 
остао – највећа љубав. 
15 Александар Тасић, архитекта по професији, у Канаду отишао још 70-их. 
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Око подне је изгрејало сунце и баш припекло. Седели смо на 
њиховој дрвеној, тераси и уживали у сунцу, као да је нека 
музејска реткост. И збиља јесте. Осим једног, јединог дана у 
Чикагу, сви остали мајски дани су били ако не кишовити, онда 
сигурно, бар облачни. 
Добио сам е-маил од Бојане, у коме ме обавештава, да је наш 
мачак Мика у врло тешком стању. То се и очекивало. Он није 
болестан него је просто сувише стар – наших 18 а мачијих 130 
година!  Иако је он био мој Месец и много сам га волео и пазио, 
предложио сам Бојани, да га успавају, да не би мучили ни 
њега ни себе. О томе – касније. 
 
Увече је дошла Aна (име је замењено због дискреције) – моја 
некадашња љубавна веза с почетка '70-их – коју сам, иначе, 
срео прошлог лета, после више од 30 година невиђања. Сада је 
возила сасвим нови Нисан, са сензорима напред и назад, који 
пиште приликом паркирања (када се кола приближавају 
неком предмету). Ана станује на шестом брашну, у врло лепом 
и уређеном стану, са пуно лепих слика и графика наших 
сликара.  
Сто је већ раније био постављен а сада је упалила свећу на 
столу а затим донела неку одличну, мени непознату (ни по 
имену, ни по изгледу), бело-црвенкасту рибу, коју је била 
испекла у рерни. 
 
После збиља дивне вечере, преселили смо се у фотеље а Ана је 
упалила још око 20 свећа, различитих боја, облика и величина. 
Баш је било пријатно! Приче су нам шетале са теме на тему а 
онда сам хтео да јој нешто илуструјем како изгледа, па пошто 
сам при себи имао свој USB показао сам јој једну, конкретну а 
затим и бројне друге фотографије, из Ванкувера, али такође и 
оне раније, из Њујорка, Кливленда, Чикага, Балтимора... 
Остали смо у пријатном разговору до око 10 сати а онда ме је 
одвезла кући. Моји домаћини су већ били легли, као и 
претходне вечери.  
 
Субота, 17. мај 
Сутрадан ме је Ана позвала на lunch, као и да ми покаже свој 
office. Опет је било лепо време али мало прохладно. Ручали смо 
неке салатице и пилећу чорбу. После одосмо до њеног офиса, 
који је у врло луксузној згради и тамо чак успео да јој 
помогнем, тј. да пресечем напола неке осликане картоне 
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(рекламе) а уз помоћ секача, који књиговесци и фотокопирери 
називају гиљотина. 
Довезла ме кући око 3 сата, тако да је још увек имало смисла 
да мало прилегнем и одморим очи. То ја у Београду радим 
скоро свакодневно а на овом путовању, такорећи – никад. Е 
сад је била прилика. 
 
Увече, према ранијем договору, дошао је Влада Власак16 и 
одвезао нас до његове зграде. На улазу нас је сачекала његова 
Ђурђа, па сви троје одосмо у неки ресторан, који они често 
посећују и где је била прилична гужва. Међутим, вечера је 
била одлична – за мене локи  а за њих нешто од меса... 
После смо отишли до њиховог стана, где ми је Влада пуштао 
неке дискове (по 2-3 мин.) уз претходну најаву, да следи 
нешто феноменално, укључујући и неке анонимусе, који су, 
наводно, утицали на Бетовена. Чисто сумњам, да је било 
таквих. Хајдн и Моцарт – ДА, али, побогу, не – анонимуси! 
Ништа од тога ми се није допало, па сам га замолио, да 
обустави презентацију. 
Ђурђа је мазила њихову персијску мачку, која је била у 
прилично лошем стању. Можда не баш као наш Мика али 
скоро тако. 
 
Влада је имао намеру, да ми ували бар 10-15 дискова, што сам 
ја одбио и узео само два: један за мене и један за Снежану 
Николајевић – Листова обрада Бетовенове Девете симфоније 
за клавирски дуо. Онда ме је одвезао кући (нисам био понео 
кључ) и тамо затекао само домаћицу а домаћин је већ био 
легао. 
 
Недеља, 18.мај 
Током ноћи је прилично захладило и кренула је киша. (Кол'ко 
за промену!☺.  
Негде око 10 сати, придружио сам се домаћину, поред 
телевизора и имао сам шта да видим: неке протестантске 
проповеднике (било их је 4-5), у салама од 300 до 1.000 људи (а 
можда и више) а један је говорио на неком стадиону, где је 
било ваљда 60.000, ако не и више!!! Тај (најопаснији) био је 

                                                
16 Радио у Југоконцерту, на пословима са иностранством, јер је добар  језицима. Вероватно, пред крај 80-
их је збрисао у Торонто, где још увек ради у некој моћној дискографској кући. Имао је два или три 
неуспела брака из којих има ћерку и сина. Већ неко дуже време је у браку са загрепчанком Ђурђом, коју 
сам 2.000 г. назвао војвоткињом од лососа 
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убедљив говорник (прави глумац), падао је у занос, био је 
близу да заплаче (ако је требало) а публика је то активно 
пратила и била такорећи у трансу. Поента свега је, да при 
изласку, публика даје добровољни прилог (за нашу, тј. њихову 
ствар) и онда од свега тога постаје моћ. У Америци то није 
шала. 
 
Према ранијем договору, моја пријатељица од пре 25 година 
Вера (име је замењено), дошла је у 11. У колима су били њен 
син и његова цура, која је возила. После 10-ак минута нас 
двоје смо изишли, отворили сваки свој кишобран и кренули ... 
Куда? 
Тада нисам знао а нисам ни питао. (Тако ми и треба, кад не 
питам). Киша није била јака и ми кренусмо ка неком парку, у 
близини језера, где се, иначе, практикује џогинг а у самом 
језеру – веслање. Спортски амбијент. Баш нешто за мене! Ђе 
ме нађе? 
После 10-15 мин. почео је прави пљусак и још са приличним 
ветром, тако да нам кишобрани нису били од неке помоћи. 
Али пошто смо се већ били удаљили од било какве заштите од 
кише, није нам било друге – него да уживамо у њој☺. 
Ваљда, после сат таквог уживања, стигосмо до првих улица и 
кућа. Киша је већ мало била попустила, те стигосмо до неког 
јапанског ресторана, у коме смо били једини гости. 
Ту сам имао прилике да погледам истини у очи: панталоне 
скроз мокре, од колена до доле; виндјака потпуно мокра, 
испод ње дуксерица мокра на раменима, кошуља, такође. 
Какав спортски провод! Тачније: пораз, који смо спортски 
поднели. 
Пријала ми је врућа мисо супа, као и лепо спремљена 
комбинација шкампа и шкољки са поврћем, као и локи у 
сличној комбинацији. Попили смо ½ литра вина а после ручка, 
уз нешто слатко, и по шољу зеленог чаја. 
 
Онда смо отишли сасвим недалеко, на кафу и испоставило се, 
да је то био прави спас за нас! Нашли смо две слободне 
фотеље испред самог камина, из кога је, између две провидне, 
заштитне плоче, дувао врућ ваздух, па смо тамо, седећи око 2 
сата, постепено осушили СВЕ! 
Када смо изишли, око 4 сата, киша је била сасвим престала, 
чак се и сунце помаљало, те ухватисмо један такси, који ме је 
довезао до куће. 
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Када смо се поздравили и изљубили, извадио сам 20$ и дао их 
Вери али она је то одбила и избацила их на улицу. Онда сам 
отворио десна предња врата и на седиште оставио паре и 
удаљио се. Желео сам, да бар мало учествујем, јер, претходно, 
ни кафу нисам успео да платим. 
 
Домаћини су били у кући и пошто ми је то био последњи дан 
код њих, иако сам сутрадан имао лет прилично рано, 
остадосмо у причи прилично касно. 
 
Понедељак, 19. мај 
Имао сам, дакле, лет за Монтреал у 8, што је значило, да око 
5:30 треба да кренемо од куће.  
Тако је и било. 
На ТВ смо видели да је спољна температура +4 а ако се томе 
дода и ветар, онда је +2! Па ви сад видите. Срећом, бар кише 
није било. Такође, срећом, пут је био празан, па смо без застоја 
и проблема стигли на аеродром. Поздравили смо се и растали. 
Лако сам нашао одговарајући шалтер, предао кофер и прошао 
ону контролу. Купио сам неки добар сендвич са сиром али сам 
тек онда приметио, да нисам понео сок од парадајза – 
спремљен за ту прилику! L 
 

Црко коњ, тј. мотор! 
 

У Монтреал смо, после нешто више од сата, слетели на време. 
Када сам дошао до оне траке која «испоручује» кофере, 
приметио сам Дуцу,17 где ме чека на договореном месту, али 
морао сам да чекам око 15 мин. и гледам како се покретна 
трака врти празна, да би најзад почела да испоручује кофере. 
Када сам узео свој кофер и изљубио се са Дуцом, кренули смо 
његовим колима ка његовој кући. 
Пролазили смо кроз дивне, зелене пределе, уређене 
једноспратне куће са баштама и најзад стигли до једне такве, 
која је његова. 
Добрила је била у кући и нешто припремала. Наш сусрет је био 
збиља срдачан. Као и у претходно посећеним градовима, са 
старим другарима и пријатељима – разговору никад краја... 

                                                
17 Dr Слободан Дуцић, епидемиолог; у Монтреалу је од 1970 био је 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 долазио. Сада 
је у пензији 
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После ручка смо мало афтернунили а онда наставак приче. 
Предвече је стигао Тоша,18 кога сам, после више од три 
деценије, видео у «Ловцу», пре две године. И са њиме је сусрет 
био крајње срдачан а ускоро је уследила и вечера. Његова 
Зорана19 се била јављала телефоном али није успела да и лично 
стигне. Иначе вечера је била царска! Тоша и ја смо је гласно 
хвалили (и речима и нарочито делом) а једино је Дуца – који је 
аскета – слабо јео. 
(Само да узгред напоменем: напољу је било прилично хладно и, 
наравно, киша – кол'ко за промену. Мислим да су чак пустили 
и неко грејање?!) 
После свих могућих тема, дође реч и на балет... Пошто раније 
нису то видели, одвео сам их подруме доње, где је био 
компјутер, и показао им кинеско «Лабудово језеро»,  које их је 
све одушевило. Неко је, још у Београду рекао, да је то «на 
граници могућег» а ја мислим да је иза границе могућег! 
 
Уторак, 20. мај 
Време је и даље било лоше. Да није оног и оноликог зеленила, 
помислио бих да је новембар. 
Око подне је дошао Тоша, па смо само нас тројица отишли у 
неки талијански ресторан. Срећом, нашли смо неки сто где 
није било много галаме около, па смо натенане причали. 
Келнер, млади Талијан, био је врло симпатичан, љубазан и 
услужан, нарочито после питања и нашег одговора – којим 
језиком говоримо. Храна је била изврсна, вино такође. На 
крају, једва сам успео, да ја то платим, тј. да их частим. 
 
И поподне и увече се наставило новембарско време, па више 
никуд нисмо излазили, осим кратке набавке за вечеру. 
Добрила је приредила разне ђаконије а главна тачка су били 
шкампи на кинески начин. Одлично! Једино што Дуца опет, 
такорећи ништа није појео. 
После вечере а пред спавање, отворио сам е-маил пошту и 
читао о патњама Бојаниног мачка Мике, тј. мог Месеца, као и 
о трагичној политичкој ситуацији, како у Београду, тако и у 
целој Србији. 
                                                
18 Dr Станислав Прелевић, неуролог; у Монтреалу је, као и Дуца, од раних 70-их; био је професор на Mc 
Gill University; изгледа да је врло ретко долазио у Београд а и када би дошао – нисмо се виђали. Не знам, 
зашто? Још увек ради пуно радно време клиничку праксу 
19 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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Среда, 21. мај 
На ТВ обавештавају да је +6! Добро јутро! 
Дуца ме је мало возио около, укључујући и неки видиковац, 
али пошто је било кишовито и магловито, онда ни утисак није 
био прави. Ипак остаје, да је Монтреал изузетно леп и уређен 
град. 
 
Онда смо са Добрилом отишли у кинески ресторан на ручак а 
затим и на пријатан (и заслужен) одмор у хоризонтали. 

Поподне ме је Дуца питао «Ко ме 
шиша?» Рекао сам «Деша, као и ја 
њега», чега се Дуца сећао из давних 
времена, па ме је питао, да ли бих 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

могао и њега да подшишам? 
Наравно, са особитим задо-
вољством! Што је најглавније, и 
он је био задовољан.(слика) 
Увече смо сви ишли код Тоше. 
Предивна кућа, у лепом и 
мирном крају, препуна дрвећа, 
жбуња и цвећа, као уосталом, и у многим другим деловима 
Монтреала. 
И унутрашњост куће била је импресивна. Леп и удобан на-
мештај, пуно лепих слика по зидовима, и уопште, видело се, 
да су људи не само «добростојећи», него и да мају пуно укуса. 
Ту сам се срео и са Тошином Зораном, коју сам само једном 
срео, пре ваљда 25 година? 
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Вечера је била царска, углавном поврће и нека, мени 
непозната, риба а било је и неких «порочних» (месних) 
специјалитета, наравно, не за мене. 
 
И током вечере а нарочито касније (као, уосталом, свуда 
раније) – разговор је био срдачан, врцав, пуно сећања из 
младости и уопште из родне грудве, укључујући «скијање» на 
Тари, тј. мали фудбал, јер није било снега а затим, повратак 
кући (тј. до неког аутобуса), пешице, кроз шуму, на –30! 
 
 
 
 
 
 
 

Често је помињан мој брат Мишко, Чича (Воја Трифуновић), 
покојни Маупа (на пољском: мајмун – Нинко Мирковић), Муја 
(такође покојни Александар Манце), Деша (Дејан Вукшић), 
Преша (Нововић), Боба-Сова (Богдан Јанковић), Ивица 
Стојке, Здравко Михајловић (проф. математике у Трећој 
мушкој), Зоран Поп-Стојановић, па чак и Пољак Јацек 
Кохлевски. 
Пред поноћ смо се вратили кући на спавање. 
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Четвртак, 22. мај 
Време је и даље било шућмурасто. Час гране сунце, час 
попрска кишица. Пре подне кренусмо сво троје (Дуца, 
Добрила и ја) негде, да нешто купимо, па на неки ручак... 
Одјеном су почела да се пале нека два светлећа сигнала на 
командној табли, а Дуца није знао, шта то значи. Срећом, 
нисмо били у неком жешћем саобраћају, па је лако скренуо на 
оближњу пумпу. Мотор се сам угасио и Дуца више није успео 
да га упали! Срећом, у близини је била велика ауторадионица. 
Дуца је телефоном дозвао шлеп-службу и када је одговарајући 
тегљач дошао, Добрила и ја смо се упутили пешице ка том 
сервису (200м.) а Дуца је ушао у кабину, код шофера. 
У сервису су констатовали неки озбиљан и врло редак квар 
(рекоше, да им се то догађа 5-6 пута годишње), тј. да је мотор 
црко! 
Дуца је одлучио да сутрадан, уз помоћ КАА, код којих има 
бесплатно шлеповање, пребаци кола код свога мајстор-
Младена, па се упутисмо да нешто презалогајимо. 
 
Главна тема разговора је била, да је ово што се догодило, у 
ствари: срећа у несрећи, јер то је исто тако могло да се деси 
сутрадан, на аутопуту ка аеродрому (4-5 трака у једном смеру) 
па не само што бих ја скоро сигурно закаснио на авион (јер 
где и како, да на сред пута дозовеш неки такси?), него бисмо 
можда чак и изазвали и ланчани судар, уколико би се мотор 
угасио у току вожње а ми у некој средњој траци!!! Ето, кажем, 
била је срећа, да се то догодило данас, са не тако тешким 
последицама, осим, наравно, замене мотора. 
 
Предвече се јавила Зорана и понудила, да ме провезе по 
околини, где још нисам 
био. Збиља, возила ме је 
по дивним деловима 
Монтреала – нешто као 
наше Дедиње, па на 
квадрат (знам да сам 
сличну квалификацију 
дао и за предео где живи 
Никола Ћук у Ванкуверу, 
али ша ћеш – тако је!) 
Збиља, тамо је свака 
кућа креација за себе а 
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богатство и разноврсност дрвећа, цвећа и украсних жбунова – 
били су збиља очаравајући. 
 
Зауставили смо се на два места, на тзв. видиковцима, са којих 
се видело на велику даљину, што сам, наравно, фотогра-
фисао. Када је почело да се смркава, сишли смо у град, па је 
Зорана позвала Тошу ради договора.  
Тога дана, наиме, био је њен рођендан (то сам тада и сазнао), 
па ми је предложила да им се придружим на вечери у неком 
француском ресторану. Нијесам мога' да одбијем тако нешто 
– не би било витешки! (а о чојству да не причамо). 
 
Ми смо стигли први и паркирали се такорећи преко пута тог 
ресторана! Ресторан је имао неко чудно име – нешто као Зли 
бискуп! По зидовима а и у јеловнику, биле су неке карикатуре 
са бискупом у главној улози али са негативним призвуком! 
Кроз 10-ак минута стигао је и доктор (Тоша), па се предадосмо 
храни, вину, причи и смеху.  

 
Тоша и Зорана 

Све је било, да не може бити боље. Када смо изашли на улицу 
(око 11), на моје изненађење, Тошин ауто је био паркиран два 
места испред Зораниног!!! Он ме је довезао до куће, те се 
поздрависмо. 
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Петак, 23. мај 
Ујутро је Дуца, уз помоћ шлепера (КАА) пребацио кола до свога 
мајстора и од њега добио на послугу неки Доџ, са којим је био 
спреман да ме одвезе на аеродром. 
Преподне смо провели у лаком ћаскању у коме смо поменули 
Смолета и Стојкета а инда сам ја на брзину направио своју 
чорбу од вргања (које сам шверцовао из Београда и ово је била 
последња залиха), са козјим јогуртом, а коју је и Добрила јела и 
врло је похвалила. 
Затим ме је Дуца довезао на аеродром (без проблема са 
мотором или било чиме другим), поздрависмо се, те он оде у 
даљу акцију. 
Колико за промену и тада је падала киша! Не јака али је 
падала. Ваљда, за срећан ми пут? 
Када сам предао кофер и прошао ону контролу, с обзиром да 
ми је претекло неких 20-30$ (које канадских, које америчких), 
не рачунајући неразмењене стотке, купио сам оно путно 
јастуче, у нади да ћу успети да мало придремам у авиону. 
 
Док сам чекао укрцавање (14-16) и писао своје монтреалске 
забелешке, небо се све више разведравало и на крају, пред 
полетање – сунце је победило. 
Авион је, нажалост, кренуо тачно и у Цирих слетео тачно. 
Швајцарац! Кажем «нажалост» јер је то било 6 сати изјутра а за 
Београд сам летео тек у 12. Требало је некако «убити» тих 6 
сати. Нашао сам компјутер са Интернетом али био је 
бесмислено скуп, па га нисам користио. Није ми било друге 
него да и даље записујем ове своје белешке. 
Лет до Београда је био сасвим нормалан. Лако сам нашао 
такси (наравно, не оне на излазу, што те вуку за рукав) него 
неког ко је управо пристизао и неког довезао. 
 
У кући је био само Миша. Није био добро затворио браву, па 
нисам могао да откључам, него сам му звонио. Мало сам се 
распаковао, јавио се Бојани на Космај и успео сам (поред 
«прескочене» ноћи) да не легнем у кревет, јер сам знао, да бих 
онда потпуно пореметио ритам. 
Отворио сам е-маил и на сбб-адреси затекао преко 150 
којекаквих порука, од којих сам већину избрисао. 
У 9 сам легао и одвалио до 9 ујутро. Тиме сам се вратио у 
нормалу. 
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Уместо ЗАКЉУЧКА 
 

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 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 (74) и даље ради 
у Вашингтону, Dr. Тоша (73) у Монтреалу, Џокина Dr. Мирјана 
у Бостону и Жика у Торонту (обоје око 70), такође. Па и она 
баба, келнерица у Принстону (око 100☺). 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. 
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 
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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!!! Сасвим редак изузетак је 
Салетова супруга (у Вашингтону) која без превоза стигне за 10 
минута до посла. 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», 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 
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. 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! 
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