esimene|N
gelased on pisikese plaadikese taha
maetud.
Olete elus palju reisinud. Milline on
maailma kõige kaunim koht, kus
käinud olete?
Oi jumal, kui palju on maailmas neid
kauneid kohti, kus ma käinud ei ole.
Aga mu esimene väga muljeterikas
reis oli 1971. aastal Kanadasse. Kuna
oli sügisene aeg, olid hiigelsuured
vahtrametsad tuhandetes värvikombinatsioonides, tumepunased, erepunased, lillad ja nende vahel türkiissinised järved. See oli juba lennuki pealt päikesepaistelise ilmaga
lausa hingemattev vaatepilt. Vapustav! Tol reisil saime Kanadas päris
palju ringi käia. Ma ei taha üldse kelkida, aga USAs oli California väga
huvitav, muidugi Los Angeles oma
kõikvõimalike atraktsioonide ja värvidega, Hollywood, San Francisco.
Meediamagnaat William Hearsti
loss-eramu oli müstiliselt rikkalik,
ja milline kogu haruldasi raamatuid!
Muidugi on Las Vegas täielik vaatamisväärsus. Mõelda, kui hulljulge tegu oli maffia poolt rajada keset
liivakõrbe kõrvaline koht, millest
on nüüd kasvanud tohutu suurlinn.
Ja milline vee raiskamine… Seal on
ümberringi sajad kilomeetrid kõrbe.
Üks väga eriline elamus oli lend üle
Suure kanjoni. Andsin selleks pooleldi kaheldes nõusoleku, ja kui me
siis läksime kanakuuti meenutava
helikopteri peale ja kui see kigisedes-kägisedes õhku tõusis, hoidsin
peaaegu hammastega polstrist kinni
ja mõtlesin, et püha taevas, miks ma
pean siin olema. Meiega oli helikopteris veel paar minuealist daami, kes
ei teinud teist nägugi – pidin siis ka
meeleheitlikult mehist nägu tegema.
Hawaii-reis oli muidugi vapustav!
Sealt tekkis mu repertuaari svingiki, Glinka… Kui mu naine ei tahtnud
likke operetilaule.
sinna tulla, tundus see mulEuroopa linnadest on erile täiesti mõistetamati meeldinud Viin, Rooma,
tu. (Naerab.) Käisin
Veneetsia, London ja muika Moskva NovoDaamid
dugi Pariis, mis on minu
devitšje kalmistul,
ei teinud
jaoks väga eriline. Olen
kuhu on maetud
seal mitu korda käinud.
Bulgakov, Gogol,
teist nägugi,
Iga tänav, iga maja on
Hruštšov, Jeltsin,
pidin siis ka
kultuuriajalooga seoMolotov jt. Vaat
mehist nägu
tud. Eriti hea on seal
seal käies tabasin
tegema.
ringi käia targa ja linna
end mõttelt, kuidas
hästi tundva giidiga. Olime
võim on läbi aegade
Pariisis aastal 1989, kui peevalitsenud vaimu. Pisiti helilooja Modest Mussorgski
kestel kindralikestel, kel150. sünniaastapäeva. Selle tähistale nimegi pole kuulnud, on suured
miseks mängiti seal Boris Godunovi
ägedad marmor- ja graniitausamlausa kolmes eri versioonis, neist üks
bad, aga maailmanimega kultuurite-

Kuslap:
olen olemas
teks Spencer Tracy haua ja Elizabeth
Taylori oma, aga tema oli nii hiljuti
maetud, et sinna veel uitama ei lastud.
Miks Teile surnuaedades meeldib?
Surnuaedades on rahu, kultuuri ja
kunstilist ilu. Seal ei ole vaja karta
surnuid, elavaid tuleb karta. Minule
meeldib jalutada vaikuses ja imetleda ajaloolisi haudu. Mu naine näiteks
käib kalmistutelt nii kauge ringiga
mööda kui võimalik. Mäletan, et kui
kurameerisime, olime nädala tolleaegses Leningradis. Seal on ju kuulus
Aleksander Nevski kalmistu, kuhu
maetud tohutu hulk vene vaimueliiti:
Dostojevski, Mussorgski, Tšaikovs-

7

