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Пут ник без пртља га

Пре ко пута Сме дли је ве фабри ке у Визби чу, на 
севе ро и сто ку Енгле ске, ста но ва ла је Џени фер. упо
зна ли смо се на ауто бу ској ста ни ци, када сам се вра
ћао са игран ке из Спол дин га. Питао сам је нешто. 
Одго во ри ла је са осме хом који је гово рио више од 
изго во ре не речи. После дру гог сусре та, нисмо се више 
раз два ја ли.

чети ри месе ца био сам фабрич ки рад ник у нај
по зна ти јој енгле ској ком па ни ји за про из вод њу кон
зер ви ра ног воћа и повр ћа. Пре ко дана сам возио 
виљу шкар и тран спор то вао вели ке сан ду ке са робом 
за пре ра ду. ноћу сам прао маши не и спре мао их 
за јутар њи наста вак про из вод ње. Суд би ну рад ни ка 
делио сам са мом ци ма из ирске, девој ка ма са Мал те 
и гру пом сту де на та из Југо сла ви је. Радио сам изме
ђу десет и четр на ест часо ва днев но. ниш та ми није 
било тешко.

Скром ни сме штај у фабрич кој бара ци заме нио 
сам пре ле пом вилом у ком ши лу ку, где је ста но ва
ла згод на про фе сор ка фран цу ског јези ка, Џени фер. 
уче ње енгле ског било ми је при о ри тет, па сам сва ки 
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кон такт у фабри ци и ван ње кори стио за кон вер за ци ју. 
Гим на зиј ско зна ње није било довољ но за пла ни ра ни 
пут у аме ри ку.

Јед ном сам оти шао у Питер бо ро, град у ком ши
лу ку Визби ча. Посе тио сам ста ди он локал ног клу ба, 
чла на четвр те енгле ске фуд бал ске лиге. Хтео сам 
да одра дим тре нинг са њихо вом еки пом, али ми је 
рече но да је стран ци ма забра ње но игра ње у енгле
ским тимо ви ма. Тек осам годи на касни је, мој при ја
тељ иван Голац постао је први ино стра ни фуд ба лер 
у Вели кој Бри та ни ји. Оста ле су ми у сећа њу дрве не и 
кли ма ве три би не ста ди о на у Питер бо роу.

Рад у фабри ци је неве ро ват но и кори сно иску ство 
за мла дог чове ка. За маши ном и про из вод ном тра ком 
упо зна је се тежа и реал ни ја стра на живо та, где нема 
роди тељ ске пажње и бри ге.

неза до вољ ни исхра ном у рад нич ком ресто ра ну, 
Кема из Сара је ва и ја орга ни зо ва ли смо штрајк запо
сле них у фабри ци. Обу ста ви ли смо рад, тра же ћи ква
ли тет ни ју хра ну и бољи сме штај у бара ка ма. Газда 
фабри ке је ува жио наше неза до вољ ство и при хва тио 
све зах те ве штрај ка ча. Рад смо наста ви ли. Само је 
Кема остао без посла.

у сло бод но вре ме, често смо у пар ку игра ли фуд
бал са локал ним мом ци ма. Стал но смо их побе ђи ва ли. 
После утак ми ца увек су нам поста вља ли исто пита ње: 
„Зашто се сва ђа те током игре?“ За њих је наша кому
ни ка ци ја била нео бич на. игра ли су без међу соб ног 
дого ва ра ња, гото во без изго во ре них речи. Зато им је 
наша при ча изгле да ла као сва ђа. При ча на тере ну је 
важан детаљ у фуд ба лу.
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у руко вод ству Сме дли је ве фабри ке радио је мена
џер Џон. иако није имао руку, одлич но је играо пинг
понг. Био је толи ко добар да га нико није побе ђи вао.

Међу нашим рад ни ци ма био је про фе сор енгле
ског јези ка, Кики Божић из Зре ња ни на. Због капе од 
које се није раз два јао и нео бри ја не бра де, Енгле зи су 
га зва ли че Гева ра. нас дво ји ца смо пра ли маши не са 
Билом из Визби ча. Енглез се толи ко уно сио у посао 
да је шмрк са топлом водом држао као да из њега 
пуца. Звао сам га „митра ље зац“, што је при хва тао са 
вид ним поно сом.

аца Фанић, маги стар пољо при вре де из Вршца, био 
је сту дент мога оца на Пољо при вред ном факул те ту 
у Зему ну. у Енгле ску је дошао после маги стра ту ре у 
ита ли ји, са истом жељом као и већи на нас: да савла да 
енгле ски језик.

Сту дент меди ци не Јово Тошев ски често је сви рао 
на гита ри. Добро је и певао. Ми смо га пра ти ли, када 
би одла зи ли на игран ке или у посе те међу на род ним 
кам по ви ма.

ирци су били посеб на при ча. Вред но су ради ли 
током чита ве неде ље. али, за викенд, били су неми ло
срд ни пре ма алко хо лу. Сви су били пија ни. Све паре 
које су зара ди ли од поне дељ ка до пет ка, потро ши ли 
би за два нерад на дана. Јед ном су напра ви ли сао бра
ћај ни хаос у гра ду, када су испре ме шта ли сао бра ћај не 
зна ко ве.

Био сам задо во љан рад нич ком зара дом, два пута 
већом од про фе сор ске пла те моје при ја те љи це. Кад 
се гоми ла фун ти пове ћа ла до завид не виси не, одлу
чио сам да изнај мим ауто мо бил и кре нем на пут са 

путник без пртљага

11

Џени фер, по Енгле ској и шкот ској. Брзо сам се при
ла го дио вожњи „бубе“ по левој стра ни коло во за.

Прво смо посе ти ли уни вер зи тет у Лесте ру и про
фе со ра код кога је Џени фер дипло ми ра ла. инте лек
ту а лац сред њих годи на, инте ре со вао се за у живот у 
Бео гра ду и Југо сла ви ји.

Када смо сти гли у Ман че стер, пожу ри ли смо да 
види мо слав ни фуд бал ски ста ди он на Олд Тра фор ду. 
Као што сам ура дио на Вем бли ју у Лон до ну, тако сам 
и на тере ну Ман че стер јунај те да напра вио неко ли ко 
зги бо ва на преч ки гола. несме та но сам ушао у тро
феј ну салу јед ног од нај по пу лар ни јих фуд бал ских 
клу бо ва на све ту. Пеха ри и тро фе ји раз ли чи тог зна
ча ја, обли ка и вели чи не, све до чи ли су о пре бо га тој 
исто ри ји спорт ског поно са мно гих Енгле за.

на изла ску са ста ди о на нео че ки ва но сам се сусрео 
са чуве ним ноби јем Стај лсом, бес ком про ми сним и 
неми ло срд ним фуд ба ле ром Ман че стер јунај те да и 
репре зен та ци је „Гор дог Aлби о на“. играо је про тив 
Пар ти за на у Бео гра ду, када су „црнобели“ побе ди ли 
у полу фи на лу Купа европ ских шам пи о на.

у гра ду Скар бо роу, на крај њем севе ро и сто ку Енгле
ске, посе ти ли смо про фе сор ки не роди те ље. Њена мај
ка ме је гле да ла очи ма буду ће таште. Пре ма несу ђе ном 
зету била је изу зет но љуба зна. Само је отац, погле ди ма 
испод ока, пока зи вао да њего ва љуби ми ца и једи ни ца 
има и боље реше ње у живо ту. Хлад ни тала си Север ног 
мора раз би ја ли су се о оба лу када смо пре ко Дар линг
то на и Њука сла кре ну ли за Един бург. После десет дана 
нео бич не аван ту ре, вра тио сам се у Визбич. Поно во 
сам у Сме дли је вој фабри ци сео за волан виљу шка ра.
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неза бо рав на сећа ња на бора вак у Енгле ској неко
ли ко месе ци рани је, непре кид но су нави ра ла у мојим 
мисли ма. Опет се раду јем сусре ту са Џени фер, после 
мог борав ка у Бео гра ду. За нама је оста ло мно го лепих 
тре ну та ка.

Ста јао сам испред куће где су ми се вра та отва ра ла 
са осме хом. Позво нио сам. уме сто оче ки ва ног лица, 
поја ви ла се газда ри ца.

– Где је Џени фер? – упи тао сам нестр пљи во.
– Овде више не ста ну је. Доби ла је посао у нотин

ге му, па се одсе ли ла. недав но се и уда ла. – саоп шти 
ми газда ри ца нео че ки ва ну вест.

Био сам непри јат но изне на ђен. ништа није наго
ве шта ва ло ова кав крај међу нама. Зар бих дола зио у 
Енгле ску неде љу дана рани је, пре одла ска ави о ном 
за аме ри ку?

Када сам по дру ги пут сти гао у Лон дон, оста вио 
сам пртљаг у гар де ро би аеро дро ма Хитр оу. Са пара
ма у џепу и потреб ним доку мен ти ма, ништа ми више 
није било потреб но за пла ни ра ни сусрет.

После поздра вља ња са људи ма из фабри ке, кре нуо 
сам у Лон дон, ишче ку ју ћи дан пута у аме ри ку.

Град на Тем зи, оба сјан повре ме ним сун че вим зра
ци ма и досад ном кишом, био је мно го зани мљи ви ји 
од Визби ча. у Хајд пар ку сам слу шао напа ље не говор
ни ке. Сва ки од њих је имао боље реше ње за суд би ну 
Енгле ске и све та.

Ту сам на кон цер ту слу шао Ери ка Клеп то на, чуве
ног енгле ског рок гита ри сту, пева ча и ком по зи то
ра. Једи ни је музи чар на све ту три пута при мљен у 
Рокен рол кућу слав них. Раз дра га ној и мла дој публи ци 
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пред ста вио је мај ку Патри шу. Она га је роди ла ван
брач но, са канад ским вој ни ком, у шеснаестој годи ни. 
Доби ла је вели ки апла уз.

После више сат ног упо р ног чека ња, купио сам кар ту 
за тени ски тур нир у Вим блдо ну. над ме та ње нај бо љих 
тени се ра све та од дале ке 1877. је прво ра зред ни спорт
ски спек такл. на сва ком кора ку, у једин стве ном тени
ском ком плек су, види се бога та исто ри ја и тра ди ци ја 
нај ста ри јег, нај чу ве ни јег тени ског тур ни ра на све ту.

имао сам сре ћу да раз го ва рам са Џоном Њуком
бом, Мар ти јем Рисе ном и Вир џи ни јом Вејд, истин
ским вели ка ни ма попу лар ног „белог спо р та“. Њима 
није било тешко да срдач но раз го ва ра ју са нави ја чи ма 
и гле да о ци ма.

Вре ме у Лон до ну про ла зи брзо и нима ло јеф ти но. 
Тако је дошао и дан мог одла ска у Њујорк. у поду
жем реду пред гар де ро бом на аеро дро му, упо р но сам 
тра жио потвр ду да сам пре дао кофер на чува ње. Све 
сам џепо ве и пре гра де на тор би ци неко ли ко пута пре
гле дао. Мало пар че хар ти је, а тако дра го це но, нисам 
про на шао. Када сам схва тио да сам потвр ду изгу био, 
рад ник на изда ва њу ства ри ми је дозво лио да уђем у 
гар де ро бу и потра жим свој пртљаг. Мојих ства ри тамо 
није било. неко је про на шао изгу бље ну цеду љи цу и 
све поку пио пре мене.

Два пута сам пре ко раз гла са чуо сво је име, са пози
вом да се укр цам у ави он за Њујорк. Када сам и тре ћи 
пут про зван, напу стио сам гар де ро бу. Без кофе ра и 
ства ри у њему, без иче га, прва мисао ми је била да се 
вра тим у Бео град. истог момен та сам, ипак, одлу чио 
да наста вим пут.
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Трче ћим кора ком сам сти гао до ави о на. Рад ни ци 
су већ поче ли да поме ра ју покрет не сте пе ни це.

Машу ћи им рука ма да ста ну, у послед њем момен
ту сам ушао у ави он.

у тор би ци пре ко раме на имао сам пасош, мали 
атлас све та, чет ки цу за зубе и апа рат за бри ја ње. у 
џепу ми је оста ло 50 дола ра.

Са тим сам, сре ћом, и сти гао у Њујорк.

15

Камп ПОнЕМа

Сва ко га лета, Били Вили јамс је у Кен ту орга ни зо
ва ла камп ПОнЕМа за девој чи це узра ста основ не 
шко ле. Мало и сим па тич но место, попут сли ка са 
раз глед ни ца, само два сата брзе вожње ауто мо би лом 
уда ље но од гра да Њујор ка, има ло је све при род не 
усло ве за успе шан одмор и рекре а ци ју деце бога тих 
аме ри ка на ца.

нека да је овај посао госпо ђа оба вља ла са супру
гом, да би после њего ве смр ти сама наста ви ла поро
дич ну тра ди ци ју рада са нај мла ђи ма. Послов на жена, 
била је круп не, али нежне гра ђе. Обу че на у оде ћу 
све тлих и ведрих боја, Били је успе ва ла да сакри је 
наго ми ла не годи не. Ску по це но прсте ње је укра ша
ва ло њене, ипак, оста ре ле руке.

име кам па је сти гло из реч ни ка инди јан ских пле
ме на која су насе ља ва ла дело ве дана шње тери то ри је 
аме ри ке. у Кен ту је инди јан ски резер ват одо лео зубу 
вре ме на и остао доказ да су ту нека да живе ли домо ро
ци, ста ро се де о ци Њујор ка, Конек ти ка та и Маса чу сет
са. није могу ће да им се при ђе и види како инди јан ци 
живе у модер ним усло ви ма.


