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НА ГРОБУ КАРЛА МАРКСА

С лете чавка на гроб Карла Маркса на Хајгету. Била је 
касна јесен, пуна влаге, ветар је цвилео око дрвећа, 

лист по лист падао с грана на околне гробове. Чавка 
постоја на плочи изнад гроба. Ослушну. Чинило јој 
се да осим ветра чује смех. Овај је долазио, ту, испод 
ње, из гроба. Постоја још неко време, па узнемирена, у 
неверици, одлете до капеле гробља где су се сакупљале 
птице.

„Чула сам! Чула сам!“, усплахирено загракта. Кад 
птице не обратише пажњу на њу, настави. „Чула сам, 
кад вам кажем! Неко се смеје, говори из једног гроба!“

Једна врана покуша да је умири:
„Ма то је само ветар, мала моја. Звижди, цвили 

око мокрог грања. Ваљда се не плашиш зато што си 
на гробљу?“

Један гавран, који се правио важан зато што су 
његови преци кљували месо ратника усмрћених у 
многобројним бесмисленим биткама у прошлости па 
после песници о њима певали песме, рече:
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„Мора да си кљуцала ’траву’ заосталу иза посетилаца 
гробља прошле недеље па ти се сад привиђа. Баци се 
тамо у ону бару, расхлади главу.“

Чавка се наљути на гаврана, зато што је прочитала 
негде у новинама да од дроге памет сиђе из главе у зад
њицу па после не знаш где ти је глава а где реп. Окрену 
му леђа, настави да брбља шта је видела и чула.

Кад је осталим чавкама и вранама досадило да је 
слушају, полетеше до гроба о којем им је говорила. За 
њима крену и онај гавран.

Птице слетеше на гроб Карла Маркса. Гавран 
одмах узе да се размеће знањем о упокојеном. Ништа 
се није чуло осим његовог нападног грактања.

„То вам је једна од најзначајнијих личности у исто
рији ове цивилизације. Оснивач је научног со ција лизма, 
идеолошки стваралац комунистичког система. Један 
број државних режима прихватио је његову теорију да 
је пролетаријат снага способна да револуцијом мења 
друштвени поредак. Ово се показало погрешним, јер 
су исти касније отерали у логоре или побили милионе 
својих грађана. Углавном, данас се комунизам сматра 
неуспелим системом. Али, ко зна шта носи будућност?! 
У неким новим социјалним условима, у условима које 
сад нико није у могућности да предвиди, може поново 
да се покаже актуелним. Никад се не зна кад се ради 
о људима!“

Кад је гавран изненада престао да крешти, птице се 
на гробу притајише. Потом, приближише једна другој.
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„Заиста, неко се смеје у гробу!“, опет се први јави 
гавран.

„Смеје се нама“, рече чавка.
„Ма не смејем се вама, драге моје птичице!“, стиже 

глас из гроба. „Шта бих ја без вас! Понекад мислим да ће 
ме убити досада. Мада ових дана то није случај. Веома 
се добро забављам. Смејем се ономе што се догађа 
у свету. Свако граби што више може, нико не пита 
куда то води. Мотор данашњег капитализма је ’Greed 
is good’, ’Похлепа је здрава’. Светски банкари који су 
изгубили милијарде долара, новац својих улагача, јер 
су се с овим играли на берзи као у коцкарници, па их 
држава спасла од финансијског краха, сад између себе 
деле награде у висини од седам цифара, иако држави 
нису вратили новац који су изгубили. Фудбалер добија 
200.000 долара недељно зато што шутира лопту, док 
млад лекар, који започиње каријеру и ради по 12 часова 
дневно, зарађује годишње половину од оног што први 
зарађује недељно! Ватрогасац који вади људе из ватре 
и ризикује свој живот, не зарађује годишње ни стоти 
део од оног што зарађује водитељ телевизијске емисије 
’Субота вече са Донатаном Роквајлером’. Генерално 
узи мајући, однос у зарадама је 1 према 66 – на сваки 
до лар који радник заради, директори корпорација и 
банака добијају 66 долара, не рачунајући у то бонусе 
на крају године…! Морале бисте дуго да ме слушате, 
драге птичице, ако наставим да набрајам…“
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Из гроба дође бодар, кратак кикот. После кратке 
паузе, у којој је ветар скичао као изгубљени псић, глас 
из гроба настави:

„Мене су гурнули на ђубриште историје. Моја 
дела се више не могу наћи у библиотекама, нико ме 
не чита. То је зато што моја књига ’Das Kapital’ научно 
анализира и критикује класне разлике у капитализму. 
Моји противници су глуви за текуће социјалне 
проблеме, неправедни према мени. Ја сам у писмима 
пријатељима, рекао: ’Да бисмо превазишли своје гре
шке, морамо их прогласити оним што оне јесу’. Моји 
следбеници нису обраћали пажњу на оно што сам 
писао, па је комунизам пропао. Ствари ни данас не 
стоје боље што се тиче самокритике.“ Чу се гребање 
испод мермерне плоче, као да се неко преврће у гробу.

„Данас је сасвим заборављено у каквим су усло
ви  ма живели радници у Русији, и не само у Ру си ји, 
пре револуције, пре него што сам написао ’Ма ни
фест комунистичке партије’“, настави глас из гро ба. 
„Послодавци су искоришћавали радну снагу, трети
рали раднике као средство за израбљивање, у многим 
случајевима као стоку.“

После краће паузе проломи се грохотан смех.
„Како видим, данас, капитализам није потребно 

критиковати и радити на његовом смењивању! Капи
тализам ће сам себе уништити!“

А онда, све утихну. Ветар се притаји између ого
лелих грана. Тишина леже на гроб Карла Маркса као 
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да милиони ратника који су у прошлости изгубили 
животе у безбројним бесмисленим ратовима нису по
стојали, ни „Das Kapital“ икад био написан.

Птице се одмах разиђоше на разне стране. Знале 
су да нема смисла да расправљају између себе о ономе 
што су чуле на гробу Карла Маркса, а још мање вреди 
да о овоме гачу другима, јер нико не би слушао шта 
оне имају да кажу о капитализму.
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ПАСЈИ ЖИВОТ

В ратио се овчарски пас у село после много година 
проведених у граду и потуцања по свету. Из села 

су га одвели као псића и продали на пијаци. Напустио 
је свог газду не ланувши. Није имао намеру да се врати 
тамо одакле је дошао.

Пред кафаном где су се окупљали сеоски пси дочека 
га неколико рођака, између осталих један вучјак, пти
чар и булдог. Птичар је био веома изненађен. Прошлог 
лета, кад је долазио да обиђе стари крај, видео га је са 
човеком, животним другом. Овај га је из милоште звао 
Дечко. Тада се свима хвалио животом у граду. Тамо га, 
говорио је, сви поштују. Кад уђе у трамвај или аутобус, 
праве му место а понеко помилије по глави. Свима је 
показивао нову огрлицу на којој је златним словима 
било уписано његово име и матични број. После свега 
што је испричао, изгледало је да су сви остали пси у 
селу и околини обични џукци.

„Изгледаш, да простиш, офуцан…“, примети сад 
птичар.
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„Шта се догодило, Дечко? Зашто си се вратио?“, 
упита вучјак.

„Да се у граду није појавило беснило па си побегао 
од човека да се не заразиш! Или си се посвађао с неком 
мачком?“

„Да ли ти је неко стао на реп?“
Овчар одмахну главом.
„Да је разлог то што ми је неко стао на реп! Много 

горе од тога. Нисте знали за истину кад сам последњи 
пут долазио у посету. А ни сад не знате…“

„Како да знамо ако нам не кажеш“, кратко зарежа 
булдог. Он је ишао у приватну школу па је себе сма
трао образованијим, вишим за класу од осталих паса 
у селу. Између осталог, веровао је да је рођак оног бул
дога чију су слику стављали у новине кад су писали о 
британској империји која је својевремено освојила Ин
дију и оробила Кину.

„Тукли су ме, шутирали, на моме репу гасили ци
гарете, у кафанама поливали пивом. А храна је била 
све гора. Напослетку су ми давали бедне остатке хране, 
отпатке, често само кости.“

„Како то изненада?“, лану вучјак у недоумици.
„Све се то догађало пре него што сам прошлог 

лета долазио да вас посетим. А онда је кренуло нагоре. 
Човек је постао далек, одсутан, зловољан, пргав. Лупао 
се рукама по коленима, ударао песницама о зид. Ноћу 
је бунцао, јечао, викао у сну на оне које је у току дана 
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сусрео, познате и непознате, узнемиравао ме. Нисам 
имао једну мирну ноћ. Сваког дана је био незадо
вољан, агресиван, љутио се због свега што се око њега 
догађало: на полицију која кажњава за најмању грешку 
у вожњи и прети да ти одузме возачку дозволу. На аро
гантне судије који немају никакве симпатије ако приз
наш своју грешку, покушаш да објасниш да закон ниси 
познавао у детаљима. На политичаре опортунисте за 
које никад не знаш кад и колико су искрени. Беснео је 
кад се у штампи појави чланак о некој банци или пак 
на ту тему развије дискусија на телевизији. Банкаре је 
звао шпекулантима и пијавицама. За њих је говорио да 
уместо у банци, шпекулишући и коцкајући се новцем 
својих штедиша на берзи, свеједно могу да раде у коц
карницама Монте Карла или Лас Вегаса. Уједао је себе 
за песницу кад би видео како НАТО авиони убијају 
жене и децу у Авганистану и Јемену беспилотним ле
телицама а тим поводом нико једну реч протеста да 
каже. Људи умиру од глади у Судану док англосаксон
ске армије троше милијарде долара на наоружање. Све 
је то падало на мене, као да сам ја за све крив…!“

„Кад те је малтретирао, како кажеш, зашто га ра
није ниси напустио, вратио се нама у село?“, прекиде 
га вучјак.

Булдог скочи на клупу пред кафаном.
„Као да не знате!“, зарежа оштро. „Ми смо опте

рећени комплексом. Верност према људима нам виси 
о врату заједно с огрлицом!“
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„Виси као камен о врату!“, додаде птичар.
„Од пса свако очекује да буде веран“, настави бесно 

булдог. „Одакле нам то, ако неко може да ми каже?! 
Ко нам је натоварио верност на врат? Покушао сам у 
школи нешто да дознам али нигде ниједна реч о томе. 
Чини се, људи су се заверили да о томе не говоре, да 
би нас држали покорне и верне.“

„Срамота. Многи од нас падају на најмањи знак 
пажње коју добију… А ова им се поклања да би се од 
нас извукла још већа верност и искористиле наше све
колике способности. Зато, наравно, и не изненађује 
што међу нама има оних који се улизују људима, машу 
репом да би добили већи комад.“

„Људи су то потом преузели од нас, да се једни 
другима додворе, искористе за личну добит!“

„Џек Лондон нам није учинио услугу књигом ’Бели 
очњак’“, лану један други овчар.

Пошто се булдог с клупе вратио на земљу, овчар 
тужно зацвиле:

„Издржао бих ја све, не бих отишао од човека, да 
овај потпуно није изгубио осећај за свет око себе… 
Своју жену је малтретирао. И она га је напослетку на
пустила. А била му је верна, још више од мене. Родила 
му је дечицу, троје. Са њима сам се лепо играо! Из
водио их у парк, јурили смо за лоптом, клацкали се 
на клацкалицама, пентрали на тобоган… Изгубио је 
хуманост коју је раније носио на себи као кошуљу… 
Ето, пре неколико дана, прошлог четвртка, кад смо 
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се враћали из куповине, на паркиралишту супермар
кета, поред својих кола, лежао је један стари господин 
с фином, меком брадом. Кључеви од кола му испали из 
руке. Брада седа, а крв му надолази из уста – то је све 
чега се сећам! Срчани удар, ваљда. Док је овај лежао на 
земљи, мој газда је прошао поред њега као да се ништа 
није догодило. Ни осврнуо се није. Одмах потом отво
рио је свој мобилни телефон да види какав је резул
тат кошаркашке утакмице која је била у току. Кад је 
видео да је Уранија изгубила, опсовао је а мене шутнуо 
у трбух. Ево, овде! Још увек ме боли кад дубоку удах
нем ваздух.“

„Ипак, како си могао да га оставиш после толико 
година верности и заједничког живота? Могуће да је 
имао кризу, пао у депресију. Кад си га оставио, можда 
си му баш тада био најпотребнији. Можда би се про
менио, поново био онакав каквог га знаш!»

„Ево, опет! Верност!“, загрме булдог и опет скочи 
на клупу пред кафаном. „Зар не видите шта је све 
претрпео! Колико то један пас треба да издржи да би 
зарежао на газду: ’Доста!’“

Овчар уздахну и рече:
„Не, нисам више могао да издржим. Није било 

начина да му помогнем. Мој најбољи пријатељ, коме 
сам годинама био веран, није више био онај човек кога 
знам. Живот га је дехуманизовао.“

„Пасји живот!“, примети птичар.
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„Пасји живот – чији?“, заурла вучјак, тако да неко
лицина гостију истрча из кафане да види шта се догађа 
напољу а џукци, који нису живели у селу, разбежаше 
се.

Вучјак, кога су једном одвели у град па се он после 
два дана вратио сам кући, оњуши ваздух око гостију 
који су стајала на прагу кафане на сред села, па напо
слетку лану:

„Колико таквих хода по свету!?“
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ПАС И АЈКУЛА

Ч итао пас сваког дана у листу Економист о ајкулама 
које гутају предузећа, зграде високе као Емпајер 

стејт билдинг и поморске компаније са стотинама бро
дова што превозе контејнере с робом из једног у други 
крај света. Оне су са својим ближим и даљим банкар
ским рођацима, банкстерима, имале апетит да прогу
тају индустријске и комерцијалне корпорације, па кад 
се укаже прилика, читаву државу. Друге рибе у мору, 
чак и оне веће, дрхтале су пред њима. Пас је однекуд 
умислио да има везе с једном од њих, ако ни због чега 
другог онда зато што су их још звали морским псима. 
Дође на обалу мора и узе да тражи ајкулу не би ли је 
негде угледао у води. Како се она никако није појављи
вала, јер у плитким водама није имала шта да прогута 
осим ситних риба пљускавица, узе да лаје и зове. На
послетку из мора исплива једна. Ајкула доплива до 
обале и рече:

„Приближи се мало да видим какво носиш крзно 
и колико златних зуба имаш у устима. Тебе зову псом, 
мене морским псом, осим имена не видим да у новом 
светском поретку имамо још нешто заједничко.“
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Пас је знао шта све једна глобалистичка ајкула 
мо же да прогута па оде с обале, попе се на стену изнад 
мора.

„Мислио сам да заједно можемо да радимо за опште 
добро, за напредак човечанства“, рече пас. „Могли 
бисмо, за почетак, да заједнички оснујемо предузеће. 
Ти би била директор предузећа за производњу 
конзервираних рибљих производа и рибљег уља, а ја бих 
производе делио сиромашнима по ценама испод оних 
у супермаркету. Та знаш да власници супермаркета 
набијају цене роби коју имају у рафовима, истерују 
из народа последњу пару коју има у џепу. Рибље уље 
бисмо давали бесплатно деци која пате од анемије.“

„Ја не правим фабрике, шепртљо, ја их гутам кад 
не могу да отплаћују кредите који су им позајмљени. 
Три месеца не отплаћујеш кредит, новац који смо ти 
позајмили, и – хоп – нема више фабрике! Димњаци се 
више не пуше. Замандалимо капију на предузећу.“

„То је сурово! Ликвидација после три месеца ако 
не успеш на време да даш рату банци! Како се не 
стидиш!“, зарежа пас на стени.

„Добро, немој да ситничаримо! Чекамо понекад 
шест, седам, чак и осам месеци – зависи да ли има 
шан се да наплатимо дуг или не“, ајкула пљусну репом 
по води.

„У сваком случају поступак је крајње бруталан. 
Кара ктеристичан за тврди капитализам – имаш или 
немаш лову. Пошто си затворила фабрику, на улици 
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је остало неколико стотина радника, можда неколико 
хиљада. Ови имају породице, децу коју ваља хранити!“

„Видим зашто си тако омиљен код људи! Машеш 
код њих репом, улагујеш се без обзира на све њихове 
слабости! Мислио сам да си довољно интелигентан да 
знаш да се подразумева да с фабрикама гутам све што с 
њима иде“, одговори морски пас па се окрену да крене 
према пучини. Разговор му је постао досадан, више му 
није био од било какве користи. Пред њим је стајала 
огромна, свачија глобалистичка пучина с изазовима и 
могућностима да се дође до крупних залогаја.

„Чекај, чекај!“, заурла пас са стене на којој је стајао. 
„Имам још једно питање. Кажи, кад је теби доста? Кад 
си ти сита?“

„Шта је то – доста!“, рече ајкула и зарони у море.
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ТУЖБА

З ец, ован и петао одлуче да поднесу тужбу против орла. 
Прва два у име шумских и домаћих животиња зато 

што их је истребљивао кад год и колико му је била воља, 
а петао зато што му је потаманио неколико генерација 
живине. После краћег међусобног саветовања, у којем 
су учествовали и други представници пернатог народа, 
паде одлука да животиње за свог правног заступника 
узму једног мачка. Овај је, како је познато, био из поро
дице мачака, имао је везе с најкрупнијим, што му опет 
није сметало да кад устреба покаже најфиније манире. 
Био је способан као сви врсни адвокати да се, куд год 
га баце, дочека на ноге, кад га избаце на врата, нашао 
би начин да поново уђе кроз прозор, а ако је било 
потребно и кроз пролаз за вентилацију.

Кад се делегација сместила у његовом кабинету и 
објаснила зашто је дошла, мачак љутито фркну.

„Јесте ли ви полудели или вам је сврака попила 
мозак!“, рече иако је мислио и осећао исто што и они 
који су дошли да код њега траже правду. „Зар ви не 
знате да иза орла и осталих птица грабљивица стоји 
крупан капитал, обавештајне службе и војни кругови. 
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Зашто сте изабрали да тужите орла, и то баш American 
eagle, кад има и других птица грабљивица које су исто 
толико похлепне као он? Он је само један у глобали
стичком систему.“

„Има других империјалиста“, узе да објашњава зец, 
„али овај је најбезобзирнији, најбруталнији и најподму
клији. Не поштује законе природе а још мање цивили
зованог друштва, представља претњу целом свету. Он 
је не само најважнији представник империјалистичког 
света, већ и његова моторна снага.“

„Предстоји нам тежак, компликован судски про
цес. Сви знамо да је орао први међу једнакима у ат
лантској демократури. Између осталих, иза њега стоје 
медији. Ови ће вам писати што год хоћете, оцрнити 
вас или окитити, ако им у свом годишњем буџету за 
пропаганду и оглашавање наместите неколико мили
она долара… Хајде да покушамо, мене је такође ожало
стио! Кад нема прилику да раставља са животом жи
вину, дави и мачиће. Крв ми прокључа кад помислим 
колико је до сад деце побио у Ираку, Авганистану и 
Либији у својим империјалистичким походима.“

А онда се диже из фотеље и узе да хода по каби
нету.

„Овај случај се тиче међународног кривичног за
кона па се треба обратити међународном суду. За кри
минал који је почињен – а једино тако се могу оква
лификовати његови злочини над невиним народом, 
тужбу треба поднети Суду правде, у земљи ветрењача, 


