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Микица Илић
ИХТИС

„Јер каква је корист човјеку
ако сав свијет задобије
а души својој науди?”
(Мт. 16,26)

Тетовирана лица врачева затегнута у дивљи осмех који открива зубе, 
једини део скелета обнажен пре смрти, лагано су прекривала узани, 
плави исечак неба које је просијавало кроз рупу што се ширила под 
ударцима маљева и секира у рукама римских легионара. Мемљиви 
зидови оронуле катакомбе крунили су се и попуштали под копита-
ма тешких пастува који су поигравали напоље, на тлу Вечног града 
Рима, одакле је допирао жамор светине спремне на линч.

Неки од мале браће беху поклекли пред страхотама ужасних 
мучења којима су императорови крвници изнуђивали признање о 
припадности прокаженом учењу. Кошчати, снажни легионари, неу-
мољиви и одлучни у свом науму, лако су сламали крхке, слабашне 
невољнике.

Сада су преторијанци, предвођени жрецима и понтифицима, ис-
теривали престрављене људе из дубоких, подземних јазбина, да би 
их бацили дивљим зверовима, разапели или спалили на ломачама 
које су буктале дуж улица или, напросто, препустили гневној руљи, 
жедној туђе крви.

Верну браћу су одраније оптуживали да живе бестидно у заједни-
цама, да блудниче на вечерама љубави, жртвују малу децу и пију 
крв у својим мрачним, тајним обредима по прљавим подземним 
клоакама Рима. Плебс је за сваку поплаву, сушу, земљотрес или по-
жар кривио оне које је могао да казни без икаквог суђења.
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Валерије протрља уморне очи и погледа у тмину око себе. У мрач-
ном, мемљивом ходнику тискало се мноштво новообраћених. Под 
полукружним, озиданим сводовима мајке су стискале своју децу 
која су јецала, преплашена изненадном буком. Било му је искрено 
жао невине деце коју је заједно са родитељима очекивала грозна 
смрт. И нова наука, као и свака друга пре ње, ломила се на тајни 
постојања зла у свету које је остајало недокучиво и далеко смртном 
човеку. Лакше је било веровати у свемоћ, него у свеблагост Божију.

Осећао је топлину у срцу при сваком погледу на та нежна, чедна 
бића и, премда није био ожењен, наслућивао је колико је дивно бити 
родитељ, и како је страшно гледати своје дете осуђено на сигурну 
смрт. Преплашена деца су вриштала, док су им избезумљене мајке 
гурале уплакане, рашчупане главице у топла наручја, склањајући 
дечје погледе од нарастајућег ужаса који их је чекао. Понеки отац 
који је још био жив, покушавао је да заштити голим телом своје нај-
милије, али све је било узалуд. Пуцале су лобање, крцкале кости, 
шикљала крв под тешким, немилосрдним ударцима крвника.

Упркос тузи коју је ћутио при помисли да ће недужна деца стра-
дати за веру коју нису разумела нити сама изабрала, био је на извес-
тан начин срећан јер је једино за њих могао да буде сигуран да су 
очишћени и оправдани пред Судијом. За себе и за друге грешнике 
није више био сигуран ни у шта. Несигурност су донела питања, а 
још више одговори на та питања. Премда, из те несигурности нео-
сетно се порађала вера.

Дах преплашених људи који су ширили ноздрве од страха росио 
је мозаике по зидовима катакомбе. Народ није ни добар ни лош, по-
мисли Валерије, народ је огромна животиња, племенита и дивља, 
истовремено. Сасвим је кратак пут од човека до животиње, још 
краћи од жртве до крвника. То је пут страха.

Валерије испружи руку и лагано дотакну врховима прстију рибу 
састављену од ситних, светлуцавих каменчића неправилног облика. 
Споља су већ допирали крици браће коју су извлачили на бљештаву 
светлост дана. Гневни грађани су их спремно дочекивали, тргајући 
им одећу и чупајући косе, пљујући их и псујући на сав глас.
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Валерије још једном пређе јагодицама прстију по храпавој повр-
шини мозаика. Риба је мудро ћутала као и увек, сведочећи да је у 
ћутању сигурност. Њене стакласте укочене очи гледале су у даљи-
ну. ИХТИС – био је то поуздан знак распознавања међу верном 
браћом. Када би неко нацртао у прашини горњи лук симбола, дру-
ги брат би довршио цртеж доњом, извијеном линијом која би тако 
творила упрошћену контуру рибе, сведочанство о припадности но-
вој заједници.

Био је задовољан што ће пострадати за веру. Створитељ је ипак 
услишио његове молбе, иако се оглушио о његове молитве којих 
није био достојан. Плакао је у недостатку молитава. Страдање 
је, после свега, било дар, незаслужени поклон којем се није мно-
го надао.

Осећао се помало нелагодно што ће умрети погледа упртог у 
рибу – симбол скромности и покорности, што ће умрети незаслу-
жено скрушено он који се цео живот борио са празнословљем у себи. 
Чинило му се понекад да је добио ту битку јер је данима молчао и 
слушао друге, али накупљени отров многоглагољивости изненада 
би проврео из њега, и обузео га свом силином. Причљивост коју 
многи погрешно зову речитошћу, одвела га је и до страшног греха, 
до забрањене љубави која је потопила у њему сваку наду у спасење.

Сваки је почетак најтежи и најлакши, јер на почетку све изгле-
да тако невино и љупко. Одлазио је у дом свог пријатеља којег је 
упознао на једној агапи у подземним склоништима нове заједнице. 
Пријатељ је имао жену која није много марила за ново учење. Била 
му је незанимљива јер се никада није укључивала у њихове учене 
разговоре. Заправо, чинила се сасвим обична, чак и досадна. У то 
време још увек је био надмени учењак који је познавао нову веру али 
је није живео, посматрајући са висине сваког човека који је битисао 
без примисли о Богу.

Али, живот је шири од сваке логике. Није ни осетио када је пре-
шао погибељни лимес. Временом је почео да осећа чудесну топли-
ну сваки пут када би она прошла поред њега. Опирао се срцу јер се 
трудио свим својим умом да живи по Законима које беше примио 
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заједно са новом вером. Ипак, била је то неравноправна борба, без 
великих изгледа на добитак.

Закаснела љубав постепено га је крунила и осипала, да би, на 
крају, сасвим однела победу над разумом, јер љубав не зна за стид... 
Најпосле, ухватио је себе како одлази у пријатељев дом не ради уче-
них разговора, него због његове жене. Грозни осећај стида и гриже 
савести био је исувише слаб пред налетима милине која га је обузи-
мала при сваком сусрету са том женом.

Неосетно је почео да јој се приближава разговорима. Дугого-
дишњи талог речитости стечен образовањем испливао је на повр-
шину и посејао отровно семе у души жене која је таворила у браку 
лишеном сваког узбуђења. Знање и искуство којим се безразлож-
но поносио толике године коначно су му дошли главе. Захваљујући 
њима брзо је освојио жену и срушио све оно што је покушавао да из-
гради откако је по први пут чуо благу Реч. Вера која га је испуњава-
ла годинама наједном се урушила сама од себе пред налетом нера-
зумне похоте, потврђујући да човека воде страсти, а не идеје.

Почео је да посматра жену другим очима. Приметио је да је вео-
ма привлачна и љупка. Била је интелигентна и осетљива, помало 
рањива и неприлагођена свету у којем влада одсуство искрених и 
потпуних осећања. Своју усамљеност и издвојеност носила је дос-
тојанствено и помирљиво. Имала је грациозне покрете, усправан, 
помало горд ход који је откривао њено складно, вретенасто тело. 
Испод меких туника криле су се зреле облине прелепе, сензуал-
не лепотице. Златаста коса и бледи тен истицали су њен предив-
ни, дуги врат и крупне, као у срне, очи пуне сете. Паперјасти глас 
љубљене треперио је у Валерију дуго пошто би речи избледеле из 
сећања. Њена прозрачна нежност, сањалачка и одвећ осећајна при-
рода пленила је саговорника. Била је лепота у загонетки, и загонет-
ка у тајни.

Повремено је улазио у разговор и сваки пут је осећао све већу 
присност са тим дивним створењем. Пред њим се пружала бескрај-
но мека, топла душа, наједном тако блиске и драге особе. Откривао 
је њену нежност и безграничну посвећеност деци, њену унутрашњу 
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лепоту која је била још јача него красота тела. Жена којој се дивио 
постајала је неосетно део њега самог, осећао је одјек њеног бића ду-
боко у себи.

Ти први тренуци у којима је наслућивао њену љубав, још увек не-
сигуран у срећу која га је изненада задесила, испуњавали су га слат-
ким осећајем какав до тада није доживео. Мислио је да га љубав 
више никада не може обузети, јер иза себе је имао много ископне-
лих и недоречених осећања, бледих и беживотних до очајања.

Походио је њен дом под изговором пријатељства, узбуђен и ус-
плахирен попут детета које је открило неку велику, страшну тајну, 
чувану само за одрасли свет, свет који ће спасти лепота. Долази-
ло је пролеће и, док је Рим прослављао крај зиме кроз разуздани, 
весели карневал препун баханалија, пред њим се отварао нови, 
врли свет, саткан од забрањене љубави и туге, за који није ни слу-
тио да постоји.

Први додир је био нежан и безазлен, готово детиње невин. Прсти 
су им се преплели испод стола сасвим спонтано, тек на неколико се-
кунди, али као да их је гром погодио. Наједном је све узаврело, све 
се усијало и пренапрегло до прскања. После је све ишло природним 
током: нежни пољупци, миловања, загрљаји, шапутања, узавре-
лост чула, путена страст, глад за њеним телом, похота, опсесија... 
издаја... Издаја других, и издаја себе. Није ни приметио тренутак 
у којем је све постало исувише озбиљно, чак трагично. Више није 
умео да скрива своја осећања, а није то ни желео. Жеља и страст 
беху одагнали сваки страх и срамоту. Чудио се самом себи и био ту-
жан због своје слабости, али није имао воље за даљу борбу.

Састајао се са љубљеном на форумима дуж Via Sacra којом су 
пролазиле процесије и војни дефилеи. Виђали су се на Капитолу, 
подно Јупитеровог храма, или под сводовима раскошних базили-
ка, где је, окружен пијачном вревом или сакривен у сенци каквог 
стуба, нестрпљиво исчекивао њен долазак. Потом су шетали и раз-
мењивали нежне погледе, изгубљени у жамору и гужви. Одлазили 
су понекад у Circus Maximus да посматрају трке двоколица и четво-
ропрега, или у амфитеатар Флавијум претворен у огромно језеро, 
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на којем су приказиване представе поморских битака. Било му је 
свеједно где је – када је са њом.

Тешио се да грешници познају сву величину Богочовека, јер грех, об-
нажујући природну слабост човека разоткрива силу божанског мило-
срђа, али је ипак био довољно паметан да схвати како је то само још 
једно од бедних оправдања за властиту слабост. Када би барем За-
конодавац одредио шта се сме а шта не сме, мислио је понекад Ва-
лерије, када би Елохим прописао шта је забрањено и каква казна 
очекује преступника, када би кажњавао кривце ту, на лицу места за 
сваку учињену неподопштину, било би много лакше него овако, јер 
спокојство је човеку милије, па чак и смрт му је милија, него слободан 
избор у ствари познања добра и зла.

Најтеже му је било при помисли да ли после свега уопште има 
смисла борити се и узрастати у новој вери, јер био је упрљан до 
краја, био је болестан од неизлечиве болести са смртним исходом. 
Није ли пред Богом достојнији безгрешни незнабожац него он који 
верује али је отрован грехом, мучио се Валерије у ноћима без сна. 
Знао је да Творца не занима врлина смртног човека, него вечност по-
кајаног човека, али било му је тешко да се покаје јер је покајање зна-
чило и крај свега. Размишљао је: ако је љубав од Бога, да ли је и 
грешна али искрена љубав такође од Бога или од ништитеља? Да 
ли је мање вредна ако је недозвољена и зашто је Бог допушта ако је 
погрешна? И да ли Бог воли слабе или само јаке и одабране? Да ли 
су милиони слабих који љубе Бога достојни неколицине јаких који су 
издржали неподношљиви терет кушње? И да ли је јак човек – само 
човек или готово бог, јер бити слаб – то је тако људски? Зар и Он 
који је био Бог у Човеку, зар и Он није био понекад слаб? Зар није за-
вапио у одсудном часу: Оче мој, ако је могуће, нека ме мимоиђе чаша 
ова... Страшни Божји дарови одувек су ломили кичму слабима, јер 
ништа и никада није било за човека неподношљивије од страшног до-
каза и још страшнијег терета које је Живи донео са собом.

Знао је да код истинске љубави душа покрива тело, али је био слаб 
да се бори против тела. Тело га је срамно издавало сваки пут када 
би се нашао у близини вољене, иако је схватао је да је тело храм који 
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је купљен скупо да слави Творца, а не да сахрањује душу. Није био 
у стању да управља страшћу која би га обузимала попут олује, ос-
тављајући пустош у његовом срцу. Животињска плот га је весело 
подсећала колико је мали и нејак. Најгоре од свега било је то што 
га је жена пленила не само телесно, већ и духовно, а блуд тела увек 
произилази из похоте душе.

Једна срећа не трпи другу. Бескрајну радост коју је осетио оног 
трена када је у срце примио нову веру помутила је друга и друга-
чија срећа – варљива и нестална љубав према жени која никада неће 
бити његова. Цео свет му се рушио пред налетима те изненадне љу-
бави која га је мрвила попут жрвња.

Проводио је страсне ноћи у њеном загрљају, опијен женином жи-
вошћу и једрином. Мокра, лепљива тела, испреплетена у дрхтају 
страсти, у грчу пожуде, водила су га у чудесну слабост чула, у вртлог 
слатке дрхтавице којем се препуштао, и који га је носио попут пли-
ме у тишину и спокој пучине. Пољупци и загрљаји, сокови и мириси 
њеног тела прожимали су сваку пору његовог бића, испуњавали су 
га топлом милином какву до тада не беше осетио.

Када би бура у њему утихнула, размишљао је како би било много 
боље да је воли онако како је Платон говорио да треба волети, јер 
ће ионако будући живот бити без мушкога и женскога, али све је то 
било лако замишљати и говорити, а тешко остварити. Кожне хаљи-
не за њега су биле скројене претесно.

Колико год пута је себи говорио: Pereat amor, fiat justitia! толико 
је пута настављао истом странпутицом са које му није било повра-
тка. Мислио је да га једино смрт може ослободити страшног те-
рета, али се плашио да ће умрети непокајан, јер би то била безна-
дежна смрт страшнија од сваког умирања. Уздао се у непостојаност 
људске љубави, али та могућност је била магловита и далека, и није 
смео на њу озбиљно да рачуна.

Подземна одаја се убрзано празнила и, премда су људи узмицали 
пред фалангом љутитих војника, било је све мање браће у катаком-
би. Плач и кукњава беху се стопили у очајнички жамор. По поду 
су лежале испретуране и поломљене амфоре и грубо тесани на-
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мештај, измешани са деловима исцепане одеће и изгубљене обуће. 
Низ дахом орошене мозаике сливале су се сузе. У угловима мра-
чне просторије плакала су деца, тражећи мајке и пружајући руке. 
Њихов грозоморни врисак забадао се у срца попут бодежа. Узимао 
их је когод би стигао, гурајући их дубље у неки од споредних ход-
ника катакомбе. У тој гужви сви су газили оне који већ беху пали 
под ударцима римских војника. Несрећни људи су јечали и стења-
ли, вапећи за помоћ.

Валерије се једва држао на ногама пред налетима избезумљених 
људи које су римски војници потискивали штитовима. Кроз отвор 
на таваници стално су надирали нови легионари и ускакали доле 
у безобличну масу људских телеса. Потом би стали у шпалир, ис-
турајући штитове напред и гурајући људе у углове одаје. Онда би 
одвајали по неколико најближих несрећника и одвлачили их пре-
ма отвору где су спремно чекали други војници, извлачећи сужње 
напоље, на површину. Даље се није видело како су поступали са 
робљем, али грозна вриска која је оданде допирала била је довољ-
но речита.

Откако је упознао ново учење, Валерију је било мучно да ходи 
улицама Рима јер, гдегод би кренуо, наилазио је на паганска зна-
мења народа којем је припадао још само по рођењу. Храм посвећен 
Јанусу који је отваран само за време ратова, Сатурнов храм у којем 
је чувана државна ризница или храм Весте у којем су весталке чува-
ле огањ чедности, одавали су жалосну слику многобожачких култо-
ва и празноверица. Римски аугури, свештеници и врачеви тумачили 
су вољу Аполона, Венере и Марса по утробама жртвованих живо-
тиња, лету птица или другим знамењима. Понтифици су испред 
статуа богова, пред олтаром или напољу, под тремом, између коло-
нада стубова, жртвовали животиње без икаквог белега, украшене 
трачицама и цвећем. Једнако су мучни били призори богаташких 
сахрана које су се одвијале ноћу, уз светлост бакљи, свирку фрулаша 
и јецаје плаћених нарикача, као и погреби сиромаха који су, лишени 
сваког поштовања, бацани у заједничке гробнице или једноставно 
спаљивани.
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Римска империја је била верски трпељива према својим пода-
ницима. Чак је и прихватала богове поробљених народа, славећи 
их заједно са својим божанствима. Једино је прогањала следбенике 
Оног који је крочивши у свет празних шака рекао: нисам дошао да до-
несем мир него рат! Рим није спорио да је он бог, али није могао да 
прихвати да је он – једини бог, као што није могао да прихвати не-
поштовање култа римских цезара које је Сенат прогласио за богове.

Валерије склопи уморне очи и помоли се последњи пут: Нека сам 
проклет, нека сам ружан и подао, али ја ипак целивам крај одежде 
којом је оденут мој Бог. Мада корачам путем ђавољим, ја сам ипак 
син Твој Господе, и љубим Тебе, осећам радост без које свет не може 
постојати. Намах се присети заједничких молитви са браћом по 
скровиштима и криптама унутар градских зидина, по густим шума-
ма, пропланцима и пољанама. Никада није био довољно јак у вери 
и није могао а да не гледа другу браћу док се моле.

Жалостили су га следбеници нове вере који су Нествореног до-
живљавали као Врховног Судију којем се увек треба додворавати 
или га умилостивити ради какве ситне користи. За њих је Бог био 
само судац и ништа више, окрутни пресудитељ који разрезује сви-
репе казне, и који се лако може поткупити не молитвом, него моља-
кањем. Није могао да се отме утиску да је за њих свако окупљање 
само прибежиште недостатку духа. Али и такав човек којем нова 
наука није доспела даље од ушију, сада је био достојнији од њега 
који је погазио Законе.

Валерије је био свестан да нова наука налаже да се воле сви људи 
подједнако јер је казано: Ако љубите оне који вас љубе, каква вам је 
хвала? Јер и грешници љубе оне који њих љубе. Треба волети оне који 
те мрзе и нећеш имати непријатеља, мислио је Валерије, и сумњао 
у своје помисли. Бог даје човеку мудрост и знање да би га кушао, јер 
кад си паметан на горем си искушењу него кад си глуп, зато што 
размишљаш и просуђујеш о свему и сумњаш у све, док је нишчи 
духом увек у блаженом незнању. Речено је да треба бити мудар као 
змија и безазлен као голуб, али то је било много лакше рећи него жи-
вети.



85

поезија/проза

Размишљао је о тим питањима док је залазио у лавиринте уских, 
прљавих римских уличица, уоквирених високим зградама у којима 
је чамила градска сиротиња. Осећао је стид што таква места недос-
тојна човека уопште постоје. Сиротињске четврти у којима су жи-
вели бедни људи у вишеспратним инсулама, без воде и терми, без 
дневне светлости иза узаних камених прозора, стајале су наспрам 
богаташких резиденција и вила са прелепим вртовима, мермерним 
капителима, стазама и раскошним атријумима, украшеним фрес-
кама и мозаицима. Била су то два лица Престонице света на седам 
брежуљака. Валерије је волео сиромахе, очекујући од њих да имају 
више разумевања за нову веру него богати велепоседници, али чес-
то није бивало тако. Имућни грађани су каткад показивали веће 
интересовање за његове проповеди него градска сиротиња, па чак 
и када се не би занимали за ново учење, учтивије би га одбијали, 
стављајући му до знања да их то не интересује, док су сиромашни, 
у свом гневу гладног човека, умели да буду непријатни, чак и гру-
би. Било их је тешко волети, баш као што их је лако било разумети.

Жена коју је љубио није марила за агапе, али је одлазила тајно, 
ноћу у куће невољника на периферији Рима и односила гладној деци 
препуне котарице хране. Открио је то сасвим случајно, док је бес-
циљно лутао блатњавим уличицама сиротињског кварта Авенти-
на. Никада јој није рекао да ју је видео како огрнута плаштом, са 
капуљачом на глави, одлази код нишчих јер није хтео да је посрами, 
али се постидео он сам. Било га је искрено срамота што је и њу пос-
матрао са висине јер није исповедала нову веру са жаром који је оче-
кивао од сваког човека, а она је, заправо, живела нову веру. Дуго му 
је требало да схвати да га је приљежност са којом је приступао сва-
ком послу и идеји, па и новој науци, увек сагоревала веома брзо, и 
да тако бива са свим људима који се неодмерено упуштају у власти-
та убеђења, а да само слаби и неодлучни истински живе своју веру 
тако да не пламте у њој.

Дружећи се са њом много је научио, али, изнад свега, схватио је 
да је сваки човек богатство које плени. Спознао је да љубав током 
времена не може да остане иста: да мора да расте, да не би опадала; 
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и да је баш то разликује од пријатељства. А пријатељство са њом 
изгледало му је као крај љубави, јер чинило му се да је више ника-
да не може гледати истим очима. Био је то парадокс из којег није 
умео да искорачи: како угушити у себи забрањену љубав, а остави-
ти у животу топло пријатељство које је изнедрила иста та љубав. 
Желео је да оствари блискост са љубљеном у којој је неће посма-
трати као жену већ као сестру, али је био свестан да је то немогуће. 
Ако човек постоји као могућност одговора на позив љубави Божије, 
онда је тај одговор најчешће погрешан, јер је питање претешко за 
слабог човека.

Напослетку, када више није имао ниједан одговор на скривена 
питања која му је постављао живот, оставио је све и придружио се 
верној браћи. Молили су се у скровиштима под земљом у која су са-
храњивали своје упокојене, јер пред Богом нема живих и мртвих. 
И ту га је пратила зла коб ученог човека: поверили су му да чува 
свитке и пергаменте са записаним словом које ће једног дана бити 
претворено у живу Реч. Павле, Петар и други посленици беху мрт-
ви, али Реч коју су прометнули у слово, живела је и после њих.

Љубљену жену није виђао у новој заједници и није више био сигу-
ран да ли му то доноси спокој или немир, или, што ће бити најпре, 
обоје скупа. Свака веза јесте веза туге. Замишљао је вољену и слутио 
њене патње, јер од самог краја једне љубави још је тежа немогућ-
ност жене да види себе онако како је види онај ко је воли. Била је не-
срећна и у томе је била сва њена кривица. Много га је болело, али 
другачије није смео да поступи, јер знао је добро да он не управља 
својим животом. Једино што је могао било је да се неразумно инати 
против Судије, а то није желео.

Често је сањао жену са којом га је спајала још само предивна, 
страшна тајна. Снови су били обични, али су га испуњавали безгра-
ничном радошћу. Будио се самлевен и изможден, љут на себе јер не 
може да се одупре грешним маштаријама. Страст је била јача од 
воље. Желео је да заборави све слатке тренутке проведене у њеном 
загрљају, јер је знао да истинско покајање лежи у забораву, али му то 
није полазило за руком. Она је била једина мисао која га настањује. 
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Престао је да твори грех, а са успоменама је морао да живи, оне су 
га пратиле попут усуда, притискале и стално опомињале на учиње-
но, на непоправљиво. Живео је са страшним теретом кајања који га 
је свег изједао. Грлио је своју тајну и сневао је на јави.

Желео је да још једном дотакне њену глатку, мирисну кожу, да 
провуче прсте кроз меку косу, да осети њен врели дах на свом лицу. 
Маштао је о загрљајима и миловањима, о топлим речима које су му 
грејале срце толико пута. Жудео је за њеним погледима и ћутањи-
ма, за дрхтавицом која је пратила сваки сусрет са њом. Сневао је у 
слатком заносу снажне вихоре и нежне измаглице које му је она да-
ровала са собом. Ипак, добро је знао да је све готово, и да се не сме 
враћати на старо јер истина, уколико је појмљива смртнику, није у 
прошлости, већ у будућности. Живео је помирен са собом у новој 
заједници, опхрван страшним наслеђем проживљеног.

Изгледало је да бежи од њене љубави, а бежао је од самог себе. 
У трену када су римски легионари провалили у катакомбу, окончао 
је свој бег, јер сваки бег има тачку у којој постаје повратак. Његов 
повратак је био повратак самом себи. Тома беше записао Равијеве 
речи: Ко тражи, нека не престане тражити док не нађе. Када нађе, 
запањиће се; запањен, задивиће се. И тада ће владати над свиме...

Био је срећан што ће је једног дана поново видети у неком дру-
гом, бољем животу, али није био сигуран да је достојан тог живо-
та. Више није био сигуран ни у шта, баш као и на самом почетку 
када ништа није знао. Све године учења, мудрости и спознаје биле 
су потребне да се врати на почетак, да схвати да је све то било не-
потребно и сувишно. А могао је мало пажљивије да слуша Павла 
док је говорио на римским форумима, могао је да верује на реч 
записаном слову: знање је мука духу. Кушачева гнусна лукавштина 
даровала му је копрену знања од које није видео суштину. Једино 
се још уздао у безграничну милост Човекољупца. Знао је да Бог 
прашта – људи не!

Браћа и сестре падали су као снопље под ударцима срдитих леги-
онара. Подземним одајама одзвањала је кукњава и плач несрећних 
људи. Страх је растао заједно са грленим вапајем умирућих: с нама 
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Бог! Све је писано једном руком, помисли Валерије, и свака је несрећа 
добра када је од Бога.

Крупан, космат легионар приближавао му се сигурним кораком. 
Из очију му је искрила мржња. Валерије се осмехну. Само је чудо 
могло да га спасе, али чудо наноси штету слободи вере.

Осећао је да смрт није крај свега и да гласови мртвих нису мрт-
ви гласови.

Зато спремно, као да прима неочекивани дар, дочека тешку секи-
ру која му располути последњу мисао: будите пролазници...




