Неуништиви небескоплави тровач

„СЕКС И ГРАД” НА БЕОГРАДСКИ НАЧИН: ИСПОД ШМИНКЕ, ВАН ВИДОКРУГА
КАМЕРА

Неуништиви небескоплави тровач

Аутобус БГ 420-821, са службеном ознаком П 1003 градског превоза, био би забрањен
из самилости чак и у Аушвицу, али не и у српској престоници. Једни протестују, пишу
властима и јавности, други ћуте и трпе, али и једни и други само констатују да се дуго
харање те покретне гасне коморе наставља. Није реч о случајевима, него о моделима.
Позив градоначелнику да бар један дан на посао дође овим аутобусом

Пише: Јована Живановић

Летње подне, провала облака над Београдом. Киша као потопска, и Ноје би се
журно у барку попео, и Тарковски би пред оваквим даждом застао. Са децом и неким
силним кесама грабимо ка Зеленом венцу, надајући се успут да ћемо успети одмах
да се укрцамо у неки амфибијски аутобус за земунску Горњу варош. Довикујемо се
између праштања громова. На станици постављен аутобус градског превоза на линији
84 за насеље Галеника.
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„Јој, то је небескоплави тровач!” виче неко дете, окреће се ка мајци и неће да уђе.

„Какав тровач, Бог с тобом, видиш ли какво је невреме!” Жена га угурава у аутобус.

За њима, као измичући потерама, улазимо и ми.

Затворени прозори, замагљена стакла, дажд лије у млазевима са спољне стране.
Полутама у аутобусу. Возач није још добро ни загрејао мотор, кад је све унутра
испунио плавичасти дим, као измаглица. Издувни дим аутобуског мотора. Ни до
савског моста нисмо стигли, а у аутобусу није могло да се гледа ни дише.

„Еј, бре, мајсторе, је л’ теби ауспух унутра или напољу!?” виче неки мушки глас из
шарага.

Возач ћути, кратко погледа у ретровизор, наставља даље.

На другој обали реке већ сечемо дим на кришке и кркљамо кроз отворе, покушавајући
да се споразумемо. Али нема се шта ни рећи, све се види у очима натеклим, црвеним.
Кошуље навучене преко лица као маске. Код „Палате Федерације” једно дете, не
старије од пет година, повраћа у шарагама.

ОСЕЋАЈ ЗГАЖЕНОСТИ
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Неверица. Како је овакав аутобус уопште у саобраћају? Зашто нико не реагује
жучније? Зашто сви пристају? Зашто ћути возач ове покретне гасне коморе, који
унутра мора да проведе цело радно време? Колико све ово траје?

„Није то од јуче, траје веома дуго”, прича Милица, четрдесетогодишњи службеник
ПТТ-а. „Станујем у земунској Улици цара Душана, радим у центру Београда, и често
сам принуђена да уђем у први аутобус који наиђе да бих на време стигла на посао.
Много пута имала сам несрећу да после стотинак метара схватим да сам ушла у ово
или неко од сличних чудовишта. Није више реч о лошем аутобусу, него о екстремним
случајевима вишегодишњег драстичног угрожавања здравља великог броја људи,
нарочито школске деце и омладине.”

Слушамо Милицу. Поглед по аутобусу, кроз дим. Људи се згледају, обезнањени и
углавном неми, као да у очима других траже изразе понижења које сами осећају, гнев и
очај које потискују у себи. Кад виде децу која се гуше, нереаговање гура право у
губитак самопоштовања.

„Ишли смо код директора ГСП-а. Каже, јавите се господи у управи града и инспекцији,
то је у њиховој режији и надлежности. Писали смо представке градској влади, јављали
се градоначелнику и лично и обичном поштом и мејлом. Сви нас разумеју, милина једна,
нарочито ако су избори близу, а онда натраг у овакве троваче. Власник аутобуса
годинама прстом није мрднуо да нас ослободи ове убилачке и лудачке ситуације.
Пазите, он једном годишње, или можда и чешће, мора тобоже да прође тестове
исправности, еколошке тестове, да добије потврде да је подесан за превоз људи. И
добија све то, неко то оверава, потписује, гарантује”, говори професор Милорад Марић,
такође свакодневни путник на линији 84.

„Беспомоћност и понижење су, ипак, најгори. Човек схвати, сруче му у лице, да, ево,
могу да га малтретирају, пониште га, сатерају му ауспух у грло, директно у простор за
путнике, и још ти то наплаћују, а ти у ствари тако мало можеш да учиниш да заштитиш
себе, децу, друге људе око себе. И годинама тако!”
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ГРАДОНАЧЕЛНИЧЕ, ПРОВОЗАЈ СЕ С НАМА

„Ало, мајсторе, јеси ли ти нормалан?! Видиш ли колико је ту гасова, на задњој станици
вадићеш мртве људе!” довикују из дима.

„Људи, шта да радим?! И ја у овоме седим сваки дан, тражио сам да поправе, не вреди!
Немојте се мени жалити, ја не могу ни себи да помогнем. Ако не можете да
издржите, изађите на следећој станици. Немам решења!”

„Како да изађемо?! Видиш ли какво је невреме?! Видиш ли колико је деце и стараца
унутра?! Знаш ли колико, по овом кијамету, треба чекати на следећи аутобус?!”

„Људи, знам, али немам решења. Можда би требало сад да окренем и возим пред
Скупштину Града, пред кабинет Градоначелника?! Да га позовемо да се провоза са
нама?! Њега питајте, не мене.”

„Ах, њих видиш увече, гиздаве и охоле, препуне крупних фраза и помодних ,светских’
прича, трабуњају нешто на телевизији о Европи која ускоро долази у Београд, у
,Београдску арену’... Хоће ли их возити овако, или је то намењено само домаћем
робљу, варварима?”

Код Коњичке школе улазе контролори. Омирисали су ваздух, ослушнули жамор,
укрстили погледе са онима које су уопште могли видети у диму. Ништа нису питали,
карте нису тражили. Умало да они понуде да плате путницима.

У насељу Нова Галеника сиви, бледи, згужвани, као бродоломници, путници излазе из
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аутобуса. Шок од ваздуха испраног кишом. Од непрестаног понижавања које нас
сачекује иза сваког ћошка, тако дуго. Од ненормалне уобичајености. Од
сопственог пристајања.

Небескоплави тровач окреће и поставља се на полазну станицу. БГ 420-821. П1003.
Као вечно враћање истог. <

(Септембар 2005)
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