DEŽ, DEŽ, DEŽ IN TORONTO
Prispeval Ansambel Spev
Nedelja, 10 Avgust 2008 17:41

Prebudili smo se v deževno nedeljsko jutro v Whitbyu. Za nami je spet kopica novih doživetij, ki
jih ne bomo nikoli pozabili! Naše gostovanje se je začelo v četrtek na farmi enega od Slovencev
tukaj v Kanadi, kjer smo igrali ter prepevali pozno v noč. V petek smo se podali v središče dvo
in pol milijonskega Toronta, najprej v največji trgovski center, ki se razteza štiri nadstropja pod
zemljo ter tri nadstropja nad njo, dolg pa je tako, da ne vidiš konca trgovin. Potem pa
adrenalinski trenutki, saj smo se povzpeli na največjo znamenitost Kanade, na stolp CNTOWER, ki je dolga leta veljal za najvišji stolp na svetu. Sega v višino preko 500 m, zgradili pa
so ga leta 1975. Neverjetno, vam povem, kakšen občutek, ko si tako visoko, na strehi sveta! V
restavraciji na vrhu stolpa je tudi stekleno dno in prav pogumen moraš biti, da stopiš gor ter se
zazreš v globino, kjer so stolpnice in ljudje kot mravljice! Ta večer smo potem igrali na ladji
JADRAN, last Slovenca, ki jo je leta 1970 pripeljal iz Splita in še danes velja za znamenitost
Toronta, saj jo obišče ogromno ljudi, ki si zaželijo morskih specialitet. Zbralo se je veliko
Slovencev in skupaj smo pričarali čudovit večer slovenske glasbe ter pokramljali z gosti. Ko
smo med vožnjo nazaj proti Whitbyu kramljali o dogodkih tega dne, smo bili istega mnenja, da
kaj takega lahko doživis samo v sanjah...
sobota je bil dan, ki smo ga pol prespali... nabrati smo si morali moči za večerni nastop v
Allistonu, v lovskem domu, ki so ga zgradili Slovenci, ki so želeli na kanadskih tleh košček
domovine. Dom je star 40 let, zabava pa je polna čustev, veselja ter plesa do pozne noči! Veliko
ljudi je prišlo in vsak je delil z nami svojo zgodbo iz Slovenije. Večina jih je odšla od doma pri
dvajsetih letih, s trebuhom za kruhom. Prav zdajle pa se odpravljamo še na zadnji nastop, ki bo
lepo zaokrožil naše gostovanje po Kanadi. Igrali bomo na Slovenskem pikniku na Holliday
Garden-u. Lepo pozdravljamo vse domače in vse, ki prebirate našo spletno stran, oglasimo se
še enkrat, preden odletimo nazaj v domovino!
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