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Бран ко Ан ђић

САЛ ВА ДОР СВИХ СВЕ ТИХ
Ако је Ма ја ми глав ни ју жно а ме рич ки град ван Ју жне Аме ри ке, Сал ва дор Свих Све-

тих је не сум њи во африч ка пре сто ни ца ван Афри ке. Сем то га, то је пр ва пре сто ни ца 
Бра зи ла и – нај ва жни је – то је мој нај о ми ље ни ји град у Ла тин ској Аме ри ци. Сао Сал-
ва дор де Ба и ја де То дос ос Сан тос, ка ко је ње го во пу но, зва нич но име, по ре чи ма 
Жор жи ја Ама да, ни је град не го ста ње ду ха. Не мо гу се сло жи ти ви ше с пи сцем; ни ја, 
ни Ка ри бе, ни Ви ни си јус де Мо ра јеш, ни то ли ки дру ги умет ни ци и ано ним ци ко ји су 
до шли у Ба и ју – ка ко ло кал ци зо ву крат ко свој град – и мен тал но у њој оста ли.

Три де це ни је сам жи вео у пре ле пом, уз бу дљи вом, по роч ном Бу е нос Ај ре су, али је 
Сал ва дор је ди ни ју жно а ме рич ки град у ко јем бих мо гао за у век да се скра сим. Љи ља-
на и ја смо про пу сти ли да упо зна мо не ка ме ста ко ја је сва ка ко тре ба ло да упо зна мо, 
са мо за то што смо сло бод не да не че сто ко ри сти ли да се по ко зна ко ји пут вра ти мо 
Сал ва до ру. Увек пре по зна тљив, ни кад нам ни је био исти. Ви де ли смо мно го див них 
гра до ва, али ниг де као у Сал ва до ру ни смо от кри ли ту иде ал ну рав но те жу сло бо де и 
опу ште но сти, скла да ду хов ног и хе до ни стич ког жи вље ња, ве се ља и но стал ги је, ле-
по те и сен зу ал но сти. Ниг де му зи ка та ко не опи ја као у Сал ва до ру; ниг де мо ке ка и 
ака ра же не ма ју укус као у Сал ва до ру; ниг де те ле сност ни је свет ко ви на, ни ти је ду ша 
та ко бли ска ср цу, као у Сал ва до ру свих све тих. 

Два ве ка пре сто ни ца Бра зи ла, овај че тво ро ми ли он ски, по ла ми ле ни ју ма ста ри 
град Ра до ван III би ве ро ват но на звао „упа дљи во мр ша вим и де бе лим“ јер су ње го ва 
су шти на, ат мос фе ра и на чин жи во та у го то во над ре а ли стич ким су прот но сти ма; ни су 
то по јав не су прот но сти, ни ти је то она оли ња ла фра за ко јом се по чи ње опис ве ли ких 
гра до ва – „кон траст ста рог и но вог“. Ов де је реч о не чем мно го ду бљем, што пре ра ста 
у на чин жи во та ко ји не ма ју дру ги бра зил ски гра до ви. 

Поч ни мо од мор фо ло ги је: гор њи (ci da de al ta) и до њи град (ci da de ba i ha) одво је ни 
су око ми том ли ти цом ко ју већ сто пе де сет го ди на вер ти кал но спа ја Еле ва дор Ла сер да, 
пр ви јав ни лифт са гра ђен у Бра зи лу – три де сет го ди на пре но што је Ли са бон до био свој 
чу ве ни лифт Сан та Жу ста. До ле се сто ле ћи ма пр о сти ре глав на атлант ска лу ка, сво је-
вре ме но сре ди ште тр го ви не цр ним ро бљем до ве зе ним из Афри ке, до ле је нај ве ћа 
пи ја ца ру ко тво ри на (Мер ка до Мо де ло), до ле су се ди шта тран спорт них ком па ни ја, 
бан ке, тра сто ви, све што до но си и по ме ра па ре. Го ре је Пе лу ри њо, Уне ском за шти ће ни 
ко ло ни јал ни цен тар Сал ва до ра, от ме не па ла те јав них и управ них уста но ва, ба рок не 
цр кве од ко јих ста је дах, ре сто ра ни, му зе ји, кул тур ни цен три, про бра не га ле ри је... 
го ре дух, до ле те ло. Не бо и зе мља. 

Два про тив реч на сна на пра ви ла су од Сал ва до ра оно што је да нас: сан о цен тру 
мо ћи ко ло ни јал не, ка то лич ке, ро бо вла снич ке им пе ри је и сан о оа зи-при бе жи шту пре-
дач ке кул ту ре африч ких ро бо ва. Са мо име Пе лу ри њо од но си се на ка ме ни стуб на 
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сре ди шту глав ног тр га за ко ји су, у ко ло ни јал но до ба, ве зи ва ни па би че ва ни пре ступ-
ни ци и цр ни ро бо ви – због не по слу шно сти или хи ра њи хо вих га зда. Да нас у Сал ва до ру 
жи ви ви ше од ше зде сет од сто цр нач ког ста нов ни штва због че га је у овом гра ду ве о ма 
при сут на син кре тич ка ре ли ги ја – тра ди ци ја мно го бо жач ке ве ре Јо ру ба на ро да (Ни ге-
ри ја, Бе нин, Се не гал, Кон го, Ан го ла, Мо зам бик), ум бан да или кан дом бле, укр ште на је с 
хри шћан ским ве ро ва њи ма, па су и ани ми стич ка бо жан ства, ори ше, убр зо на шла сво је 
од го ва ра ју ће хри шћан ске све це. Исто вре ме но, на дру гом кра ју вер ског клат на, на Пе-
лу ри њу је осно ва на пр ва ка то лич ка над би ску пи ја Бра зи ла, ви ше ве ко ва цен тар вер ске, 
ду хов не мо ћи ове зе мље-кон ти нен та; из ме ђу ме ста где се у кан дом бле об ре ди ма пе-
ва ло Шан гу, Оћу ну и Је ман жи и зла том пре кри ве ног ма на сти ра-цр кве Сан Фран си ско, 
се ди штем ка то лич ке мо ћи Бра зи ла, је два тре ба пре ћи сто ти нак ме та ра; са мо два ћо шка 
де ле град ску Ка те дра лу с моћ ним ор гу ља ма од тзв. Цр не ка те дра ле – Nossa Sen ho ra do 
Ro sa rio dos Pre tos – где се слу жба и дан да нас оба вља на јо ру ба је зи ку. Ко ни кад ни је чуо 
цр ну ми су у тој див ној ба рок ној гра ђе ви ни, и не слу ти ка кво му зич ко, вре мен ско и про-
стор но пу то ва ње је про пу стио. Уз бу дљи ва афро бра зил ска ду хов на му зи ка од зва ња 
у су мрак као по ја ње нај бо љег хо ра ко ји је увек спон тан, слу ча јан и бес пре ко ран. 

Сал ва дор је град ко ји је при хва тио сво ју про тив реч ну суд би ну и из гра дио не са мо 
јед ну моћ ну син кре тич ку кул ту ру – му зич ку, књи жев ну, ли ков ну, ар хи тек тон ску, вер-
ску – већ и по се бан, пре по зна тљив стил жи во та. Ње го во сре ди ште је тро у гла сти, аси-
ме трич ни, на хе ре ни трг Лар го де Пе лу ри њо чи је зна ме ни то сти ни су, по увре же ном евро-
цен трич ном оби ча ју, град ска ку ћа, ка те дра ла, бо га та шки клуб, му зеј, већ коц ки це 
мо за и ка што оли ча ва јед ну жи вот ну фи ло зо фи ју: фон да ци ја пи сца Жор жи ја Ама да, 
Цр на ка те дра ла, ку ћа афро бра зил ске пер ку си о ни стич ке шко ле и ан сам бла Оло дум, 
тро спрат ни му зеј бе нин ског цар ства, а ма ло да ље, ку ћа слав ног му зи ча ра Же ро ни ма 
и кул тур ни цен тар Ни ге ри је. А из ме ђу њих ка фа ни це у ко ји ма се пи ју ка и пи ри ња и 
кра ви ња и пу ше ба јан ске ша ру тос, тан ке ци га ре од фи ног ду ва на из за ле ђа ко ји мо же 
да се ме ри са чу ве ним про из во ди ма с ку бан ских ду ван ских план та жа. 

Увек кад сам у Сал ва до ру по се тим Афро бра зил ски му зеј да бих се по но во ди вио 
ре љеф ним скулп ту ра ма два де сет и се дам ори ша ко је је у ке дро ви ни из ва јао Ек тор 
Ху лио Па ри бе Бер на бо, ака Ка ри бе, ве ли ки ар ген тин ско-бра зил ски умет ник, је дан од 
мно гих ко је је Сал ва дор усво јио. Док у њи ма ужи вам, не из бе жно се при се ћам екс по-
на та у хра мо ви ма кул ту ре Бе ни на, Ни ге ри је, Га не, ко ји нас, Евро пља не, под се ћа ју 
ко ли ка и ка ква су би ла ве ли ка африч ка цар ства и ка кву пре фи ње ну умет ност је из не-
дри ла цр на по стој би на чо ве чан ства. Сти ца јем окол но сти за те као сам се у Ба и ји за вре-
ме африч ке не де ље кул ту ре ко ја се одр жа ва ла у му зе ји ма, га ле ри ја ма и на тр го ви ма 
Пе лу ри ња; мој син и ја смо има ли ути сак да се ни у ср цу еква то ри јал не Афри ке не мо же 
са зна ти ви ше и бо ље о том де лу све та. Ниг де, као у Сал ва до ру. Као да из ме ђу За ли ва 
Свих Све тих и африч ке оба ле не ма те ве ли ке во де и као да се раз да љи на од ви ше хи-
ља да ки ло ме та ра мо же све сти на крат ку шет њу до ком ши лу ка. 

Ка жу Бра зил ци да се њи хо ва зе мља те ме љи на три гра да: у Сал ва до ру се бра зил ска 
ствар ност са ња, у Ри ју се сла ви, а у Сао Па у лу – оства ру је. Шта је у том све том трој ству 
нај ва жни је? Мо жда су у пра ву Ба јан ци кад убе ђу ју оста так све та да ипак све по чи ње 
од сна. То ли ко пу та сам по ми слио да са њам сво је да не у том над ре а ли стич ком гра ду 
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где је жи вот свет ко ви на. При се ћам се фе бру ар ског кар не ва ла у Ба и ји – зва нич но нај-
ве ћег и нај лу ђег јав ног ту лу ма на све ту. Тра је не де љу да на то ком ко јих жи вот на му-
дрост, пре до стро жност, до бри ма ни ри, као и све дру ге ак тив но сти – оста ју за кљу ча ни 
у по дру му. Мно го раз гла ше ни ји кар не вал у Ри ју ли чи на по пов ску про це си ју у по ређе њу 
са сен зу ал ним ве се љем Сал ва до ра. Ре кло би се да је пре ко мер ност нор ма. Љи ља на 
и ја смо пр ви пут до пу то ва ли у Сал ва дор јед ног мар та, де се так да на по сле кар не ва ла. 
Хте ли смо да се пре ве зе мо не ким пло ви лом до обли жњег остр ва Ита па ри ка, цар ства 
буј не ве ге та ци је и бо жан стве них пла жа. У лу ци смо по ку ша ли да ку пи мо кар те за фе-
ри бот и до би ли чуд но упо зо ре ње на би ле тар ни ци: кар те се мо гу ку пи ти, али то не зна-
чи да ће нас фе ри бот пре ве сти. Мо лим? Ме ре без бед но сти, ре че љу ба зно де вој ка на 
шал те ру; по са да фе ри бо та се још опо ра вља од кар не ва ла и док год ма мур лук тра је, 
од би ја да пре во зи пут ни ке на остр во због бри ге за њи хо ву без бед ност. Де сет да на по сле 
за вр шет ка кар не ва ла! Уз об ја шње ње, про да ва чи ца ка ра та је при до да ла по хва лу на 
ра чун по слов не од го вор но сти по са де фе ри бо та и пре по ру чи ла нам да, ако смо баш 
на ва ли ли да иде мо на Ита па ри ку, по тра жи мо не ког чам џи ју-ри ба ра, ма ло да ље у луци, 
ко ји би мо гао да нам удо во љи. Так си ста ко ји нас је до ве зао од хо те ла до лу ке ни је хтео 
да нам на пла ти во жњу јер ни смо оства ри ли свр ху сво је во жње да ку пи мо кар те за пут до 
остр ва. Ко мо же да се љу ти на љу де с та квом ло ги ком, за ко је је хе до ни зам ва жни ји 
од сва ког ре да, па и ре да во жње? Та ко је то у Ба и ји.

Чак ни у до ба кар не ва ла, ка да је све до зво ље но, ни је по ште но ре ћи да је Сал ва дор 
по ро чан град; јер оно по че му се из два ја од свих дру гих је го то во де ти ње ужи ва ње у 
чул но сти, сен зу ал ност схва ће на као на чин жи во та. Так тил ност је при ро дан на чин раз-
го во ра, а не део за во ђе ња. Ле по та и му шка ра ца и же на у Сал ва до ру је из у зет на, а опет 
пот пу но при род на и ре кло би се под ра зу ме ва на. Са зре ва се ра но, ра но се и коп ни, 
али шарм и при влач ност оста ју као бе лег чак и на умор ним, из ра бље ним ста рач ким 
те ли ма. Или на њи хо вим ду ша ма и осме си ма што пле не. За Ба јан це и Ба јан ке не мо же 
се ре ћи да су хе те ро сек су ал ни, хо мо сек су ал ни или би сек су ал ни јер су – ом ни сек су ал ни. 
Те ле сна ин тим ност је сва ко днев но за до вољ ство, као што су то хра на, му зи ка и игра. 

Сал ва дор је та ко ђе град по то пљен у му зи ку. Огром на ве ћи на нај сјај ни јих зве зда на 
не бу бра зил ске му зи ке или је у ње му ро ђе на, или из ње га ни је мо гла да оде, као што 
се де си ло ве ли ком пе сни ку и ком по зи то ру Ви ни си ју су де Мо ра је шу чи ја ку ћа у пред-
гра ђу Ита пуа под се ћа да то ни је са мо име слав не сам бе већ и љуп ког при о бал ног на се-
ља. Гал Ко ста, Ма ри ја Бе та ни ја, њен брат Ка е та но Ве ло со, Ка ва ки њо, Жил бер то Жил, 
До ри вал и На на Ка и ми, Кар ли тос Бра ун, Да ни је ла Мер ку ри, Же ро ни мо и мно ги дру ги 
умет ни ци ко ји су ши ром све та про не ли сла ву бра зил ске му зи ке, не са мо да су ро ђе ни 
Ба јан ци не го су и при ро дан део сал ва дор ске сва ко дне ви це. Њи хо ва му зи ка стал но 
од зва ња као у по за ди ни не ке филм ске при че; умет ни ци и умет ни це за чи је се кон цер те 
по свет ским ме тро по ла ма пла ћа ју су ме с ви ше ну ла не ма ју ов де ста тус ве де та, већ 
бли ских су гра ђа на, та ко ре ћи ро ђа ка. У при о бал ној се вер ној че твр ти Сал ва до ра Рио 
Вер ме љо, жи ве Ка е та но Ве ло со и Гал Ко ста – у ку ћа ма на два уз ви ше на кра ја ши ро ког 
за ли ва; љу ди ко ји про ла зе ули цом има ју оби чај да ба це по глед и кад угле да ју све тло 
или отво ре на вра та на те ра са ма оби ча ва ју да ка жу: „Ах, Гал се вра ти ла с европ ске 
тур не је“, или: „Ка е та но опет спре ма не што но во.“ На дан Је ман ше, ори ше за штит ни це 
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мо ра, кад се де се ти не ча ма ца са све ћа ма и да ро ви ма упу те ка пу чи ни, Гал и Ка е та но 
– ако су код ку ће – за пе ва ју за сво је су се де спон та но, са сво јих те ра са, или крај улич-
не те зге Aca rajé da Din ha, где се је де нај бо љи ака ра же у Бра зи лу (ако не и на све ту). 
Јед ном им се при дру жи ла и Ка е та но ва се стра Ма ри ја Бе та ни ја и ка жу ком ши је да је 
та ко на стао чу ве ни ду ет пе ва не мо ли тве Mãe Me ni nin ha у ко јем пом ни слу ша лац мо же 
да при ме ти да су две зве зде би ле не са мо рас пе ва не, до бро рас по ло же не, већ и при-
лич но на кре са не. 

Да умет ни ци Ба и је при па да ју на ро ду, без об зи ра на сла ву и по пу лар ност у зе мљи 
и ван ње, уве ри ли смо се ви ше пу та; јед ног ав гу стов ског по дне ва про нео се глас да 
ће тог да на сво јим ком ши ја ма сви ра ти Же ро ни мо – ис пред сво је ку ће. Не дав но се 
вра тио с тур не је по Ја па ну и опу штао се с по ро ди цом пред пут за Евро пу. За раз ли ку 
од мно гих на ших естрад них умет ни ца чи ја се сла ва про те же од Ру ме до То по ле, Же ро-
ни мо ва ку ћа ни је спо ме ник ско ро је вић ком ки чу бо га та ша без ма ште. То је јед на те сна 
ка ме на тро спрат ни ца, на до мак глав ног тр га Пе лу ри ња, спрам ри мо ка то лич ке Цр кве 
пре све тог са кра мен та. Ли чи на ме ди те ран ске ку ће, ме мљи ве и буч не, увек отво ре них 
про зо ра, ис пу ње не бу ком и му зи ком. Стр мо ши ро ко сте пе ни ште пре ко пу та Же ро ни-
мо ве ку ће што во ди до цр кве при род но је гле да ли ште на ко јем су љу ди по че ли да се 
ску пља ју од ра ног по по дне ва. Ниг де ни је об ја вље но кад ће Же ро ни мо за сви ра ти 
ни ти је свир ка би ло где зва нич но на ја вље на. Али вре ме ни је не при ја тељ у Ба и ји, што 
по ста је очи глед но кад се па жљи ви је по слу ша ти пич ни отег ну ти, син ко пи ра ни, го то во 
успо ре ни ри там ов да шњег го во ра. Ско ро у су тон, Же ро ни мо је иза шао пред сво ју ку ћу, 
у пот ко шу љи и из ли за ном до њем де лу тре нер ке. Прет ход но су не ки сум њи ви ти по ви 
из не ли скром но озву че ње; са сте пе ни шта цр кве, с про зо ра су се ви де ли при зо ри из 
брач ног жи во та: Же ро ни мо уза луд тра жи пи во у фри жи де ру, ње го ва же на и син га по-
жу ру ју да иза ђе из ку хи ње где се ку ва ве че ра, му зи чар се ди крај про зо ра и чи та но-
ви не... Го то во да је пао мрак кад се гру па од де се так на из глед при лич но бес при зор них 
ти по ва ску пи ла пред Же ро ни мо вом ку ћом. Ни су ли чи ли на му зи ча ре иа ко су др жа ли 
ин стру мен те; де ло ва ли су као да се пре спре ма ју за пи јан ку или пљач ку бан ке не го за 
свир ку. А он да је Же ро ни мо по ди гао тром бон, ре као три-че ти ри и ули цом је од јек нуо 
мо но лит ни звук за ду шу, де лин квен ти су се пре тво ри ли у са вр шен ком бо чи ји су чла-
но ви зву ча ли као је дан џе зи ра ју ћи ста ри сен ти мен тал ни шо ри њо као ни ко пре њих. 
Не мам пој ма ко ли ко је тра ја ла свир ка; мо жда сат, мо жда два или три, али ни ко се ни је 
по ма као ни ти ре као реч док је ча ро ли ја тра ја ла. Он да су мом ци и цу ре спа ко ва ли 
ин стру мен те и на ва ли ли на пи во, а два де ча ка су по че ла да про да ју пи рат ске CD-ове 
Же ро ни мо ве гру пе – за је дан до лар. „Не мам ви ше ори ги нал не, па сам дао да се ис ко-
пи ра ју да сва ко ко же ли мо же да слу ша на шу му зи ку“, ре као је без бри жно, не ха ју ћи 
за уго во ре, ау тор ска пра ва, бу ду ће и про шле тур не је. А он да је мах нуо и ушао у ку ћу да 
ве че ра. Љи ља на и ја смо да ли озбиљ не па ре да слу ша мо ве ли ке бра зил ске умет ни ке 
у елит ним са ла ма Бу е нос Ај ре са: чу ли смо Гал Ко сту у прат њи Оло ду ма, чу ли смо неко-
ли ко пу та Ка е та на, чу ли смо ју би лар ни кон церт Ма ри је Бе та ни је, опро штај ни кон церт 
Жил бер та Жи ла пред пре у зи ма ње по ло жа ја ми ни стра кул ту ре, али ни је дан од њих, 
ма ко ли ко са вр шен био, ни је до нео уз бу ђе ње спон та не свир ке за спон та ну пу бли ку 
оку пље ну на сте пе ни шту Цр кве пре све тог са кра мен та.
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Као обо жа ва лац бра зил ске му зи ке, Љи ља на је има ла сре ћу да се до пи су је са До-
ри јем, си ном ле ген дар ног До ри ва ла Ка и ми ја, ле ген дар ног ау то ра не зва нич не хим не 
Сал ва до ра, Sa u da de do Ba hia; по ве за ла их је страст за умет нич ку фо то гра фи ју и ди вље-
ње пре ма де лу још јед ног ле ген дар ног умет ни ка, фран цу ског фо то гра фа и ан тро по-
ло га Пје ра Вер жеа, ког је усво јио Сал ва дор. По што је про пу то вао и сво јим ка ме ра ма 
ове ко ве чио Евро пу, Ази ју, Афри ку и Ла тин ску Аме ри ку, Вер же се скра сио на Пе лу ри-
њу где је и да нас ње го ва фон да ци ја, сре ди ште ис тра жи ва ња афро бра зил ске кул ту ре, 
ове ко ве че не на фо то гра фи ја ма чо ве ка ко ји не са мо да је по стао слав ни ан тро по лог 
већ и ба ба лао, по име ну Фа тум би, све ште ник Јо ру ба ре ли ги је ко ју је ср цем и ду шом при-
хва тио. Из ме ђу оста лог, До ри је ис при чао Љи ља ни ка ко су го ди на ма, сва ке су бо те, 
ње гов отац и Ви ни си јус де Мо ра јеш у пет по под не пи ли ви ски на глав ном тр гу Ита пуе 
и на здра вља ли сво јим му за ма. Не ко ли ко пу та смо Љи ља на и ја по но ви ли њи хов об ред 
у Ита пуи, ваљ да у на ди да ће од не куд ис кр сну ти и при дру жи ти нам се пе снич ка пи-
јан ду ра Ви ни си јус и До ри вал бар шу на стог гла са. Одав но их ви ше не ма, али за њи хо вим 
сто лом де це ни ја ма ни ко не се ди јер им се ду ше и да ље ви ју по Ита пуи где њи хо ва 
му зи ка ни кад не пре ста је.

У вре ме кад је ет но-џе з тром бо ни ста Же ро ни мо пу нио па ри ску „Олим пи ју“ и про-
да вао за ску пе па ре сво је ал бу ме по Евро пи, швр ља ли смо по Пе лу ри њу у по тра зи за 
ми ри сним ци га ра ма из Пан та на ла. Гу сти ра ли смо ка и пи ри ње у хла до ви ни ка фа ни це 
пре ко пу та јед ног фол клор ног по зо ри шта ко је је те ве че ри има ло кон церт ум бан да 
му зи ке; ка ра та ни за лек. По жа лио сам се Љи ља ни да је дан кре нуо на о па ко. Не ма 
ци га ра, не ма ка ра та, ре сто ран Sor ri so de Da da – нај бо ља мо ке ка, bo bo de ca ma rao и 
co squ in has de siriу овом де лу све та – ре но ви ра се... Утом ми при ђе га зда ри ца ка фа не и 
до слов но ми ка же: „Де лу је те ми као не ко ко ме би до бро до шла јед на ци га ра.“ По зо ве 
ме да по ђем за њом и ис под шан ка из ва ди па кет нај бо љих ша ру то са за ви јен у но вин-
ски па пир; ни сам хтео да знам да ли је про кри јум ча рен с план та же, она ко ка ко то Ку-
бан ци од у век ра де. И да ље у чу ду, вра тио сам се за сто и ду бо ко удах нуо аро ма тич ни 
дим ци га ре из Пан та ла ла. У ме ђу вре ме ну, за сто крај нас је сео не ки бра да ти Ен глез у 
пре ши ро кој ка ри ра ној ко шу љи, бер му да ма с пре ви ше џе по ва и сан да ла ма де бе лог 
ђо на, вер на ка ри ка ту ра екс цен трич ног ен гле ског глоб тро те ра. Кре ну ли смо у при чу; 
ре као нам је да, иа ко за шао у го ди не, жи ви у ку ћи сво је мај ке у Брај то ну, јер та ко ште-
ди па ре за пу то ва ња. Шест ме се ци ра ди и ште ди, па шест ме се ци пу ту је као аскет ски 
хо до ча сник – ку да га пут на не се. Твр ди да је Сал ва дор је ди ни град ко јем се стал но 
вра ћа. Усред раз го во ра, из ва ди две ула зни це за ум бан да кон церт и љу ба зно нас упи та 
да ли би смо их од ње га от ку пи ли јер је спре чен да те ве че ри иде на пред ста ву. Ни сам 
га пи тао чи ме је спре чен, ни ти у ка квој је ве зи с Де да Мра зом. Тра жи ти ло гич на об ја-
шње ња у Ба и ји Свих Све тих чист је гу би так вре ме на. У Сал ва до ру дан мо же ло ше да 
поч не, али се увек до бро за вр ши.

Ако не мо же те до Сал ва до ра, про чи тај те ба рем де бе лу књи жу ри ну Жор жи ја Ама да 
Ба и ја. Не ма ни ка кве ве зе с ту ри стич ком фак то гра фи јом; то је бес крај но клуп ко упам-
ће них и до жи вље них при ча, пор тре та спо ред них ли ко ва и збир ка хи ро ви тих за до-
вољ ста ва ко ји чи не ду шу Сал ва до ра. По што је про чи тао Ама до ву Ба и ју, мој хо ланд ски 
ко ле га Јан, но ви нар Хил вер су ма и ду го го ди шњи до пи сник из Ла тин ске Аме ри ке, ди гао 
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је ру ке од сво је про фе си је, ку пио ма ли пан си он на пла жи и пре се лио се у Ба и ју. Јед но 
вре ме се на дао да ће мо Љи ља на и ја по ћи ње го вим сто па ма. Мо рам ре ћи – не без 
из ве сног осно ва. 

Ни је нам то па ло на па мет кад нам је пр ви пут по до ла ску у Сал ва дор, сим па тич на 
де бе љу ца при шла на ули ци и ве за ла око на дла ни це ша ре не тра ке с нат пи сом Nos sa 
Sen ho ra de Bon fim (На ша Го спа до брог ис хо да). По ми сли ли смо да је ве шта про сја ки ња; 
уз осмех, од мах ну ла је ру ком кад сам по ку шао да јој тут нем сит ни ну. Сва ком ко до ђе 
у Сал ва дор тре ба да се ве же тра ка овог све ти ли шта ко ја ће га чу ва ти од свих не да ћа и 
упр кос њи ма од ве сти до срећ ног кра ја, до до брог ис хо да. Пре ма ве ро ва њу, траку не 
тре ба раз ве зи ва ти већ че ка ти да се тка ни на са ма из ли же и от пад не. Све до та да, носи-
лац тра ке оста је под за шти том сал ва дор ске ре ли кви је. Ме ни се по след ња тра ка ни је 
из ли за ла до брих пет го ди на. Ве че на кон смр ти мо је мај ке, опа зио сам да је от па ла. 
Ни сам су је ве ран ни пра зно ве ран, ко ли ко то смрт но би ће мо же да не бу де; али сма трам 
да као по што ва лац и при пад ник сал ва дор ског ста ња све сти ипак имам ма лу про тек-
ци ју код Све ви шњег, ма ка ко га ко звао.

Да оста не мо у Сал ва до ру, као Јан, Ви ни си јус, Вер же, ни је нам па ло на па мет ни кад 
смо слу ша ли Же ро ни ма, ни кад смо би ли оду ва ни зву ком сто ти не буб ње ва Оло ду ма, 
ни кад смо гле да ли све ча ну свад бу у бе ло оде ве не цр не ари сто кра ти је у ма на сти ру 
Сан Фран си ско, ни кад смо је ли мо ке ку код Да де, ни кад смо слу ша ли цр ну ми су у 
пла вој ро ко ко цр ној ка те дра ли, ни кад смо пи ли ви ски на Тр гу До ри ва ла и Ви ни си ју са. 
По же ле ли смо то кад год би смо на пу сти ли Сал ва дор, кад год би смо от кљу ча ли вра та 
на шег удоб ног ста на пи та ју ћи се шта тра жи мо ту, шта тра жи мо би ло где ван Сал ва до ра 
Свих Све тих. 


