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ЛИ ЦА

Ру вим, про рок
Иса хар, ње гов уче ник

Ли ја, ње го ва же на
Ве ни ја мин

РУ ВИМ: Не знам, за и ста не знам куд су не ста ли . А ле-
по сам им ре као да бу ду ту, да се не гу бе . Ли ја је 
чуд на же на, њу још увек не мо гу да раз у мем иако 
смо то ли ко го ди на за јед но, али Иса ха ра мо рам да 
усме рим . Тре ба с њим би ти па жљив, он са да учи . 
Не смем да до зво лим да га Ли ја по ква ри, она је вр-
ло ра ци о нал на . Да, да, не смем јој до зво ли ти да 
вас пи та ва мла ди ћа . (ПА У ЗА, БАТ КО РА КА) Чу јем ко ра ке . 
Ми слим да је он . Иса ха ре, си не, где си?

(КО РА ЦИ СЕ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЈУ)

ИСА ХАР: Ту сам, мај сто ре .
РУ ВИМ (ЗА СЕ БЕ): Да ли да га пи там, да ли ће од го во ри-
ти ка ко тре ба? (ГЛА СНО) За што се оку пи ла она ма са 
све та?
ИСА ХАР: Че ка ју, мај сто ре .
РУ ВИМ (ЗА СЕ БЕ): До бро је . (ГЛА СНО) А ко га че ка ју, де те?
ИСА ХАР: Че ка ју Ису са .
РУ ВИМ: Ког Ису са, си не?
ИСА ХАР: Ису са На за ре ћа ни на, мај сто ре .
РУ ВИМ: Да, да, сад се се ћам . На ја вио сам Ису сов до-
ла зак у по ла шест .
ИСА ХАР: Та ко је, мај сто ре .

03



14

РУ ВИМ: Па за што су љу ди до шли та ко ра но? Још не-
ма ни пет .
ИСА ХАР: Има, мај сто ре . Тач но је пет .
РУ ВИМ: До бро, али то зна чи да још по ла са та тре ба 
да сто је на сун цу .
ИСА ХАР: Ако, мај сто ре . На род је на ви као да че ка . На-
род има вре ме на . Ви ди те, ја ми слим да су ти љу ди 
до шли та ко ра но да би се при ла го ди ли око ли ни, да 
би се на њу при ви кли, да би се сто пи ли с њом . Тек ће 
он да, ка да по ста ну део ње, не сме та но мо ћи да ужи-
ва ју по сма тра ју ћи Ису сов до ла зак и све што сле ди .
РУ ВИМ: Не раз у мем те .
ИСА ХАР: Па зи те! Ка да се љу ди сто пе с око ли ном, са 
ства ри ма, њи хо ва па жња не ће ви ше би ти об у зе та 
сит ним де та љи ма; ре ци мо др ве ћем, пти ца ма, џе-
па ро ши ма или јед ни дру ги ма, јер то ће по сма тра-
ти све док Исус не до ђе .
РУ ВИМ: Имаш пра во, си не! Са да те раз у мем . Али то 
је, ви диш, ци нич но .
ИСА ХАР: Е па, мај сто ре, свет је свет, свет во ли спек-
та кле, па то му је . Свет ужи ва у пред ста ва ма . „Хле-
ба и ига ра“ .
РУ ВИМ: То је са ди зам! Ужи ва ти у рас пи ња њу чо ве ка! 
То је стра шно! Не за ми сли во!
ИСА ХАР: Мај сто ре, не мој те да вас ја учим . Ви сте већ 
озби љан ста ри ји чо век, ви тре ба то већ одав но да 
зна те . Зар вам ис ку ство не го во ри да на род у све-
му ви ди са мо за ба ву?
РУ ВИМ: Али про ћи ће сам Исус, но си ће крст, он ће 
оти ћи да би се жр тво вао, да би се жр тво вао и за ту 
ру љу ко ја че ка ње го ве му ке! А они ни шта!
ЛИ ЈА: Већ чи тав ми нут слу шам ка ко се за мла ћу је те . 
Зар ти Ру ви ме не схва таш глу по сти ко је го во риш? 
04
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За лу ђу јеш овог јад ног мла ди ћа . Хај де ку ћи Ру ви ме . 
Спре ми ла сам за ве че ру јаг ње ће пе че ње и цр но ви но .
РУ ВИМ: Не сме тај, же но . Ово је ва жни је од свих пе-
че ња . Да ли ви диш ону ру љу та мо?
ЛИ ЈА: Не ви дим .
РУ ВИМ: Ти се пра виш да не ви диш . Они љу ди та мо 
че ка ју као зве ри да по те че Ису со ва крв .
ЛИ ЈА: Чи ја крв?
РУ ВИМ: Ису со ва .
ЛИ ЈА: Ког Ису са?
РУ ВИМ: Ису са На за ре ћа ни на .
ЛИ ЈА: Ти си, чо ве че мој, или пи јан или луд . Ре као си 
две глу по сти . Та мо не ма љу ди . За тим: ка ко не ко ко 
не по сто ји мо же да че ка не ко га ко је рас пет пре 
мно го, мно го ве ко ва? По ста јеш се ни лан .
ИСА ХАР: Али та мо љу ди че ка ју .
ЛИ ЈА: И ти си луд .
ИСА ХАР: Али, зар не ви ди те?
ЛИ ЈА: Где, шта, ко га?
ИСА ХАР: Та мо, код оне гру пе др ве ћа .
ЛИ ЈА: Не ма та мо ни ко га .
ИСА ХАР: Али, ја ви дим! Ве руј те ми! Мо лим вас, ја за-
и ста ви дим љу де!
ЛИ ЈА: Идем да по гле дам . Мо жда та мо за и ста не ког 
има . Али ако не ма ни ког, те шко ва ма!

(КО РА ЦИ КО ЈИ СЕ УДА ЉА ВА ЈУ)

РУ ВИМ: Је си ли ви део? Мо ја же на ми не ве ру је . Ка же 
да та мо не ви ди ни ко га . Да ли ти ви диш?
ИСА ХАР: Па…
РУ ВИМ: Зна чи ти сум њаш, не ве ру јеш ме ни, сво ме 
учи те љу? Ве ру јеш же ни због ко је је чо век ис те ран 
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из ра ја?! (ТУ ЖНО) Ви дим, си не мој, ти си по сум њао и 
у Бо га и у ме не . Он да иди . Не ма по тре бе да оста-
јеш .
ИСА ХАР: Мај сто ре, учи ни ло ми се да та мо не ма ни ко-
га . У ства ри, по гле дао сам у по гре шном прав цу . 
Ве руј те ми, учи те љу, ни тре нут ка ни сам по сум-
њао . Ето, са да ви дим са свим ја сно . И ва ша же на је 
у гру пи љу ди . Раз го ва ра . Зар је не ви ди те?
РУ ВИМ (ЗА СЕ БЕ): Ку да ли он то гле да? Зар та мо има не-
ко га? Ма ли ла же . Би ће до бар . Већ са да је убе дљив . 
(ГЛА СНО) Да, да, ви дим је . Има вр ло мно го љу ди . Да-
кле си не, шта ми слиш? Они љу ди че ка ју стра шан 
чин . Они јед ном бо гу не ве ру ју на реч . 
ИСА ХАР: Не по вер љи ви су . Ва ра ли су их че сто .
РУ ВИМ: У пи та њу је Бог .
ИСА ХАР: То не ме ња ствар . У сва ком слу ча ју, Ису со-
во бо жан ско по ре кло је ди ску та бил но пи та ње .
РУ ВИМ: Али ако љу ди не ве ру ју Ису су као бо гу, ка ко 
ће он да ве ро ва ти ме ни као про ро ку?
ИСА ХАР: Да ли ће вам уоп ште ве ро ва ти? И за што би 
вам ве ро ва ли?
РУ ВИМ: Ка ко за што?! А спа се ње по сле смр ти? А па-
као и рај? А ве чи то бла жен ство и ве чи ти огањ? А 
сре ћа, ду шев на сре ћа због по се до ва ња те ле сног и 
ду хов ног са вр шен ства за жи во та у са зна ва њу Бо-
га и ње го ве исти не? Зар и ти сум њаш? 
ИСА ХАР: Мај сто ре, бу ди те праг ма тич ни . Во ди те ра-
чу на о ди ја лек тич ким про ме на ма . Бри ни те о кру-
же њу ма те ри је и енер ги је! То је оно што тек тре ба 
про у чи ти . Ту је на ша пер спек ти ва .
РУ ВИМ: Чи ни ми се да смо већ раз го ва ра ли о то ме .
ИСА ХАР: Те ства ри не сме ју да се за бо ра ве . Нео п ход-
но је по треб но да их зна мо и ко ри сно при ме ни мо .
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РУ ВИМ (СЕ НИЛ НО): Код ко га ти учиш за нат? Ви дим да 
ти је мај стор дао до бре пре ми се .
ИСА ХАР: По ла сам са мо ук, а по ла ваш уче ник . По ла је 
са мо на у ка, са мо не знам ко ја по ло ви на .

(МУ ЗИ КА КО ЈА СТВА РА НА ГО ВЕ ШТАЈ НЕ ЧИ ЈЕГ ДО ЛА СКА)

ИСА ХАР: Не ко сви ра . Мир но је, као да се ни шта не 
до га ђа .
РУ ВИМ (ПРЕ НЕ СЕ): Че кај, ја сам убе ђен да је Исус про-
шао пре мно го, мно го го ди на!
ИСА ХАР: Ко то зна!
РУ ВИМ: Али то је, ми слим, са свим тач но .
ИСА ХАР: Мо жда, ко зна!
РУ ВИМ: Али, ако је Исус одав но про шао, ка ко ће он-
да да про ђе и да нас?
ИСА ХАР: Исто ри ја се по на вља .
РУ ВИМ: Не мо гу ће! По сре ди је не ка гре шка!
ИСА ХАР: Стр пи те се, мај сто ре . Ви де ће мо већ .
РУ ВИМ: Али си гу ран сам да је про шао .
ИСА ХАР: Не бу ди те сит ни чар . Ако до ђе пи та ће мо га 
већ .
РУ ВИМ: Ипак сум њам . (ПА У ЗА. ГУ БЕ ЋИ СЕ, УМОР НО РА СЕ ЈА НО) 
Шта ра ди она го ми ла та мо? Аха, знам, че ка ју Ису-
са . Да, да, Ису са .

(МУ ЗИ КА)

ИСА ХАР: Ено не ко иде .
ЛИ ЈА: Ја сам . Обо ји ца ла же те . Та мо не ма ни ко га . Са-
мо др ве ће .
РУ ВИМ: Ва раш се, же но . Ка ко не ма?! Зар нас дво ји ца 
ла же мо?
ЛИ ЈА: Сва ка ко!
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РУ ВИМ: Зар не маш по ве ре ња у чо ве ка с ко јим си 
про ве ла цео свој век?
ЛИ ЈА: Баш за то што те по зна јем до бро, не ве ру јем 
ти . Знам ко ли ки си ла жов .
РУ ВИМ: Ако не ве ру јеш ме ни, он да мо раш ве ро ва ти 
ово ме мла ди ћу . Он је искрен и по штен .
ЛИ ЈА: Да, ви дим да би и оца про дао ако би то зах те-
ва ла си ту а ци ја . Из очи ју му се ви ди ко ли ки је пол-
трон .
ИСА ХАР: За и ста не раз у мем шта ова же на го во ри . 
Мо же се гле да ти очи ма, то је у ре ду, али из очи ју се 
ни ка ко не мо же ви де ти . Зар ни је та ко, мај сто ре?
РУ ВИМ: Са свим си у пра ву .
ИСА ХАР: Ви ди те, го спо ђо, ваш муж, је ди ни жи ви 
про рок, да је ми за пра во .
ЛИ ЈА: Је ди ни жи ви лу пеж, ми слио си да ка жеш .
ВЕ НИ ЈА МИН: Мир, мо лим за мир; мо лим за пут . Пу-
сти те ме да про ђем, че ка ме суд њи час .
ИСА ХАР: Ко си ти? Ста ни ма ло! Ку да ћеш? Шта ће ти 
крст? Ку да га но сиш?
ВЕ НИ ЈА МИН: Но сим! Шта те се ти че! (ПА У ЗА) Те жак је, 
ђа во да га но си! (ПА У ЗА) Да вас пи там не што . Да ли 
је да ле ко до Гол го те?
ИСА ХАР: А шта ће те би Гол го та?
ВЕ НИ ЈА МИН: Та мо тре ба да ме расп ну .
РУ ВИМ: Да, да, та мо су рас пе ли Ису са Хри ста .
ВЕ НИ ЈА МИН: Ни су . Са да сам по шао да ме расп ну .
РУ ВИМ: Не мо гућ но! Исус је рас пет пре мно го, мно го 
го ди на . Не мо же то два пу та да се до го ди .
ВЕ НИ ЈА МИН: Ни сам си гу ран да се то већ до го ди ло . 
Упра во да нас тре ба да ме расп ну .
РУ ВИМ: За што те бе?
08



19

ВЕ НИ ЈА МИН: Ја сам Исус .
РУ ВИМ: Али ти не мо жеш да бу деш Исус .
ВЕ НИ ЈА МИН: Че кај чи ча, об ја сни ти ме ни за што ја не 
мо гу да бу дем Исус .
РУ ВИМ (НЕ СИ ГУР НО): Па, Исус ни је та ко из гле дао .
ВЕ НИ ЈА МИН: От ку да знаш? 
РУ ВИМ: Па та ко, знам .
ВЕ НИ ЈА МИН: Дај ти ме ни не ки по зи ти ван до каз .
РУ ВИМ: До ка жи ти да си Исус .
ВЕ НИ ЈА МИН: Ето, имам бра ду, имам крст, по шао сам 
на Гол го ту да ме расп ну . То су три до ка за .
РУ ВИМ: Не ху ли, не ба на ли зуј ства ри . Бра ду мо же 
има ти сва ко, крст но сим на вра ту и ја, рас пи њу ме 
же на и де ца – па опет ни сам Исус . Дај ти ме ни уну-
тра шњи до каз да си Исус .
ВЕ НИ ЈА МИН: Ево вам мо је ис пра ве . Чи тај те .
ИСА ХАР (ЧИ ТА): Исус На за ре ћа нин Ве ни ја мин . Име од-
го ва ра, али има јед но ви ше .
РУ ВИМ: Аха, ви диш да си Ве ни ја мин, а не Исус . Ако 
си Исус, он да ни си и Ве ни ја мин .
ВЕ НИ ЈА МИН: Све ћу да вам об ја сним . Зо вем се Ве ни ја-
мин, али сви зна ју да сам рас пет као Исус Хри стос . 
Као та кав по знат сам ши ром све та и ни је са да ре-
зон да ме расп ну као Ве ни ја ми на . Би ће увер љи ви-
је и исто риј ски тач ни је ако умрем као Исус . Уоста-
лом, мо је дру го име је Исус, да кле, све се сла же .
ИСА ХАР (ПО КО Л Е БАН): Мај сто ре, мо жда је он за и ста 
Исус .
РУ ВИМ: Не, не и не! Ти, мла ди ћу, ни си Исус!
ИСА ХАР: Че кај те мај сто ре! Не бу ди те та ко твр до гла-
ви, зар не ви ди те и са ми?! Има лич ну кар ту, но си 
крст на ле ђи ма, има бра ду, иде да га расп ну… Ја 
ми слим да су то до вољ ни до ка зи иден ти те та .
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РУ ВИМ: То је не мо гућ но! Исус је стра дао пре мно го, 
мно го го ди на, рас пи ња ње не мо же да се по но ви, то 
у Би бли ји ни је пред ви ђе но . Пи тај мо ју же ну . Ли ја, 
овај мла дић ка же да је он Исус и да је по шао да га 
расп ну .
ВЕ НИ ЈА МИН: Је сте . Ја сам Исус .
ЛИ ЈА: Ипак сте пи ја ни, бог вас убио . Све из ку ће си 
по пио, ста ри не срећ ни че, ба здиш на ра ки је ти ну, а 
овај мо мак…
ВЕ НИ ЈА МИН: Али го спо ђо, ја сам Исус!
ЛИ ЈА: Ле по дру штво си на шао, мом че! Сто јиш с пи-
ја ни ца ма и про па ли ца ма . Чи та во по под не ме ла-
жу . Тре ба да те бу де сра мо та! Млад чо век па та кав! 
Шта ћеш тек да ра диш кад бу деш ма тор ко ова џу-
ке ла! А ти ба ра бо ше грт ска, ву ци ми се с очи ју!
ВЕ НИ ЈА МИН: Го спо ђо! До зво ли те! Го спо да и ја до и ста 
ни смо пи ја ни! Ми раз го ва ра мо о пи та њи ма ко ја 
му че исто ри ча ре и на уч ни ке сто ти на ма го ди на . Ја 
сам Исус и упра во сам кре нуо на Гол го ту . Оно, не-
ка да што су ме рас пе ли до го ди ло се по во љи мо га 
оца, ја ту за пра во ни сам ни знао о че му се ра ди, 
тек сам ка сни је, на кр сту, схва тио шта се зби ло . 
Ме ђу тим, ствар је са да са зре ла, ви ше не ма од ла га-
ња, ја сам до бро вољ но по шао да се жр тву јем за оп-
шту ствар, за све љу де .
ЛИ ЈА: До бро, мо жда ти и ни си пи јан као ова дво ји-
ца, али си у том слу ча ју луд!
ВЕ НИ ЈА МИН: Го спо до, ја сам при чи стој све сти, пот пу-
но сам све стан све га што го во рим . Али, мо жда же-
на има пра во, мо жда сте вас дво ји ца пи ја ни .
РУ ВИМ: Иса ха ре, ви диш ли оно што ја ви дим?
ИСА ХАР: Да, ви дим; и чу јем, што је још го ре .
РУ ВИМ: Ко ли ко нас је тре нут но ов де?
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ИСА ХАР: Че тво ро, не ра чу на ју ћи крст .
РУ ВИМ: Вр ло до бро . А ко ли ко њих од нас при сут них 
не вре ђа дру ге?
ИСА ХАР: Ма ло .
РУ ВИМ: Ко ли ко ма ло?
ИСА ХАР: Дво ји ца .
РУ ВИМ: Дво ји ца или дво је?
ИСА ХАР: Дво ји ца, мај сто ре .
РУ ВИМ: Ко су та дво ји ца?
ИСА ХАР: Ви и ја .
РУ ВИМ: Вр ло до бро . Да кле, да ре зи ми ра мо . Је дан чо-
век с кр стом на ле ђи ма, о ко ме ни шта по у зда но не 
зна мо, и јед на же на, на жа лост, мо ја же на ко ја ни је 
у ста њу да схва ти ве ли чи ну тре нут ка и ко ја све 
што се до га ђа сво ди на еле мен тар но по ку ша ва ју ћи 
да жен ском ло ги ком по јед но ста ви ап стракт но, као 
да су се удру жи ли у вре ђа њу нас ко ји по ку ша ва мо 
да да мо оп шту плат фор му за ре ше ње пр вог хри-
шћан ског про бле ма .
ЛИ ЈА: Ајој, шта све он ре че! Је си ли га ти раз у мео?
ВЕ НИ ЈА МИН: Па, не баш са свим, али ви дим да он ме ни 
не ве ру је .
ЛИ ЈА: Он је де ма гог!
ВЕ НИ ЈА МИН: Па, ви ше не знам шта да ка жем . Он ме је 
збу нио .
ЛИ ЈА: Мо жда чо век жу ри, пу сти те га да иде сво јим 
по слом .
ВЕ НИ ЈА МИН: Не жу рим баш мно го . Имам још ма ло 
вре ме на .
ЛИ ЈА: Он да не мој те ви да за др жа ва те њих дво ји цу . 
То ни је ле по . Ако хо ће те да се расп не те чи ни те то . 
Али не оме тај те дру ге . Има ју они сво ја по сла .
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ВЕ НИ ЈА МИН: Увек то „сво ја по сла“, увек не ка „дру га 
по сла“ . А ни ко ни кад не ка же ко ја и ка ква по сла . 
Све је то ми сти фи ка ци ја! Ни кад се не за вр ши раз-
го вор, увек по сто је не ка дру га, не ка пре ча по сла!
РУ ВИМ: Не уз бу ђуј те се ба да ва . Тре ба да са чу ва те 
нер ве, вас ће уско ро да расп ну .
ВЕ НИ ЈА МИН: Шта се то вас ти че! Ви чак не ве ру је те да 
сам ја Исус!
РУ ВИМ: Хм . Мо жда ће да вас расп ну као по гре шног 
Ису са! Мо жда ће те тек на кр сту да схва ти те да ни-
сте пра ви Исус . Би ла би та да дво стру ка ште та за 
вас .
ВЕ НИ ЈА МИН: Али прет по ста ви те да сам ја пра ви Исус!
РУ ВИМ: У том слу ча ју мо ра ли би сте да по жу ри те . 
По ла шест је већ одав но про шло .
ВЕ НИ ЈА МИН: Шта по ла шест? Ка квих по ла шест? За-
што баш по ла шест?
РУ ВИМ: Ја сам, на и ме, про ре као да ће Исус про ћи да-
нас у по ла шест . Ви сте је ди ни на и шли у по ла шест, 
да кле, је ди но ви мо же те да бу де те Исус . Тим пре 
што Иса хар и ја сто ји мо и че ка мо Ису са . По жу ри-
те, ма са вас оче ку је .
ЛИ ЈА: По жу ри те, оче ку је вас ма са др ве ћа . Чи та ва 
шу ма!
ВЕ НИ ЈА МИН: Зна чи, ако сте ви про рок, он да сам ја 
Исус?
РУ ВИМ: Та ко је .
ВЕ НИ ЈА МИН: Али, ако ви ни сте про рок, ако сте ви са-
мо пи ја ни, он да ја ни сам Исус?
ЛИ ЈА (ЗЛУ РА ДО): Та ко је! Ово дру го је тач но!
ВЕ НИ ЈА МИН: Да ли да ве ру јем овој же ни?
РУ ВИМ: Зар још ни си на у чио да же ни и по ли ти ча ри-
ма не тре ба ве ро ва ти?
12
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ВЕ НИ ЈА МИН: Са да сте ме збу ни ли . Не знам ко сам! 
Мо жда ни сам баш ни ко?!
ИСА ХАР: Не уз бу ђуј се! Би ће да си ти Исус!
РУ ВИМ: Је сте, ви сте Исус! Вре ме је да вас расп ну . 
Хај де, по не си те крст! По мо ћи ћу вам до Гол го те .
ВЕ НИ ЈА МИН: Не ћу да идем! Ни сам си гу ран ко сам! И 
ви сте ми сум њи ви! Час при ча те да сам Исус, а час 
да ни сам .
РУ ВИМ: Па ви сте он .
ВЕ НИ ЈА МИН: Ко ји он?
РУ ВИМ: Исус Хри стос .
ВЕ НИ ЈА МИН: О, ка да бих смео да вам ве ру јем!
ЛИ ЈА: Не сме те! Он је пи јан!
ВЕ НИ ЈА МИН: Ви сте ме ско ро пот пу но раз у ве ри ли . 
Мо жда ја ни сам Исус . Са ми сте ре кли да је он рас-
пет пре мно го, мно го го ди на . Ако је то тач но, он да 
ја ни сам Исус, већ сам не ко дру ги .
РУ ВИМ: Ако ни сте Исус, от ку да вам тај крст?
ВЕ НИ ЈА МИН: Но сим га од ро ђе ња . Ис пр ва је био ма ли, 
али ко ли ко сам ра стао, то ли ко се по ве ћа вао и он .
ИСА ХАР: Мо жда и ја но сим крст?
ЛИ ЈА: Му дро од пи ја ног .
РУ ВИМ: Са ми сте но си ли крст?
ЛИ ЈА: Да ко јим слу ча јем ти имаш крст, си гур на сам 
да би га на то ва рио на мо ја ле ђа .
ВЕ НИ ЈА МИН: Да, све вре ме сам . Али, ре че но ми је да 
Гол го та ни је да ле ко .
РУ ВИМ: Ви сте Исус . Јем чим за то! Од ла зи те!
ВЕ НИ ЈА МИН: Ви ме чак и те ра те?
РУ ВИМ: Да . Не же лим да за др жа вам то чак вре ме на и 
исто ри је . И то чак ци ви ли за ци је . Да нас тре ба да 
умре те и за што он да то из бе га ва те?
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ВЕ НИ ЈА МИН: Па ни сам си гу ран да сам ја баш ја .
РУ ВИМ: То ви ше ни је про блем . Шта ће те има ти од 
то га што ће те зна ти ко сте? Ни шта . Мо жда ће то 
ство ри ти још и не ке дру ге про бле ме . Ви сте по шли 
да из вр ши те све ти чин . Са да не ма од у ста ја ња .
ВЕ НИ ЈА МИН: Слу шај те, би ће ве ли ка гре шка ако расп-
ну ме не уме сто пра вог чо ве ка, или да расп ну ме не 
ова ко сум њи ча вог уме сто ме не ма ло пре ђа шњег, 
она квог ка кав сам био пре не го што сам вас срео . 
То би би ло стра шно .
РУ ВИМ: Ко зна да ли би се икад са зна ло за гре шку, 
уко ли ко би се гре шка до го ди ла . У сва ком слу ча ју, 
Иса хар и ја ко ји је ди ни зна мо шта је и ка ко је, ћу-
та ће мо, да кле, би ће те пот пу но без бед ни, а уко ли-
ко се ука же по тре ба и ре ха би ли то ва ни .
ЛИ ЈА: Е, ја ћу сви ма да при чам!
РУ ВИМ: На њу не обра ћај те па жњу, она је са мо же на . 
Зна чи, све је у ре ду?
ВЕ НИ ЈА МИН: Не! Шта ви ми сли те, ка ко ће да се осе ћа 
онај ко ји тре ба да бу де рас пет, онај пра ви, ако ја 
ни сам пра ви?! За ми сли те: он до ла зи на Гол го ту и 
ви ди ме не на сво ме ме сту, ме не, по гре шно рас пе-
тог!
РУ ВИМ: Не ве ру јем да би се тај љу тио .
ВЕ НИ ЈА МИН: Не! Он би се сва ка ко по бу нио ако би је-
ди но сво јом смр ћу мо гао да до ка же да је баш он тај 
пра ви .
РУ ВИМ: Е син ко, он да си ти пра ви ако умреш пре 
пра во га .
ИСА ХАР: Од лич но мај сто ре! Ди ван со фи зам!
ВЕ НИ ЈА МИН: У том слу ча ју ја уми рем по гре шно, не 
зна ју ћи да сам пра ви!
РУ ВИМ: Ни ко не зна да је пра ви све док не умре .
14



25
15

ВЕ НИ ЈА МИН: Али ако сам ја Исус, он да мо рам пре 
смр ти да са знам да ли сам пра ви или не . Ето, то је 
мој про блем .
РУ ВИМ: Чуј син ко, не мо раш ни шта да знаш . Ако си 
Исус, вас кр сну ћеш три да на по по гре бу и ствар је 
у ре ду . Ако Исус ни си – не ћеш да вас кр снеш, и 
опет је ствар у ре ду . Ја са мо то мо гу да ти ка жем .
ВЕ НИ ЈА МИН: Зна чи, да мо рам да умрем ако хо ћу да са-
знам ко сам?
РУ ВИМ: Из гле да да је то по треб но .

(ПА У ЗА)

ВЕ НИ ЈА МИН: Па кад про ми слим ма ло бо ље, ме не баш 
мно го и не ин те ре су је ко сам и шта сам . Мо гу и без 
то га .
ИСА ХАР: Ку ка ви це! Страх те је!
ВЕ НИ ЈА МИН: Ни је ме страх, али не уми ре ми се тек та-
ко, из пу сте ра до зна ло сти . Са да мо гу да твр дим, 
уко ли ко то ус тре ба, да ни сам Исус .
РУ ВИМ: Ка ко то?
ВЕ НИ ЈА МИН: Та ко ле по . Као што сам пре био Исус, сад 
ви ше ни сам .
РУ ВИМ: Ви дим твој јев тин трик! Пр во си хтео, ка да 
си до шао и ре као да си Исус, да те обо жа ва мо и да 
ти на сва ки на чин по мог не мо, по што си знао ко-
јим очи ма вер ни ци гле да ју Ису са . Ми слио си: „Фа-
сци ни ра ћу их! Они ме не ће про ве ра ва ти! Имам 
крст!“ Али, пре ва рио си се, ни смо ни ми на ив ни!
ВЕ НИ ЈА МИН: Ви ме ни сте схва ти ли . Огра ни че ни сте! 
Са мо ми сли те о то ме ка ко би сте не ком под ва ли ли . 
Ло пов не ве ру је да на све ту има по ште них љу ди, 
ка же ста ра по сло ви ца . Зар ви не раз у ме те? Ако 
сам и хтео да бу дем жр тво ван, ви ше не ћу! То је мо-
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је пра во! Про ме нио сам ми шље ње! Љу ди се ме ња-
ју, и сход но то ме ме ња ју и ми шље ње .
ИСА ХАР: До бро, не ка бу де та ко; ово што си ре као 
при хва та мо услов но . Ме ђу тим, про из и ла зи да си 
нас ла гао .
ВЕ НИ ЈА МИН: Ни сам вас сла гао . Мо ја ствар је шта ћу у 
по је ди ним си ту а ци ја ма да ка жем . Све за ви си од 
љу ди . Ја се ди ја лек тич ки ме њам . Сум ња ју ћи, сти-
чем ква ли тет ко ји пре ни сам имао . А и ви исто та-
ко . Ви, ме ђу тим, оста је те ро бо ви сво га ми шље ња . 
Тре ба се ме ња ти! Ако ја са да одем да ме расп ну, то 
ће би ти са мо још је дан до каз ви ше о ис прав но сти 
мо га ста ва . Ви дим да сте збу ње ни . Ипак, раз у ме-
ће те већ . Од ла зим .

(КО РА ЦИ СЕ УДА ЉА ВА ЈУ. МУ ЗИЧ КИ ИН ТЕР МЕ ЦО)

ИСА ХАР: Оти шао је . Од нео је крст .
ЛИ ЈА: Си ро ти мла дић . Пот пу но сте га слу де ли .
РУ ВИМ: Вра ти ће се! Он мо ра да се вра ти! 
ИСА ХАР: То ни је на чин! Та ко, из чи ста ми ра узе ти 
крст и рас пе ти се! То је мо гао сва ко од нас да 
ура ди!
РУ ВИМ: Не мо же то сва ко! Син ко, ово је до и ста био 
Исус! Али про ме нио се .

(КО РА ЦИ СЕ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЈУ)

ИСА ХАР: Вра ћа се! (ПА У ЗА) За што си се вра тио?
ВЕ НИ ЈА МИН: За ка снио сам . Ко зна да ли су та мо . Шта 
са да да ра дим?
РУ ВИМ: Ипак иди! Че ка ју те! Ни је ле по да уоп ште не 
до ђеш . Они те че ка ју, они ни ку да не ће оти ћи, они 
све до сво је смр ти не ма ју ку да да оду . Све што они 
же ле са мо је тво ја смрт . Учи ни им то .


