Српко Лештарић:

МЕСТО НА ТОЧКУ
(Мали оглед о нашим наравима)

Срећа: Осећај блаженства при посматрању туђе беде.
(Емброуз Бирс, Ђаволов речник)

Свашта је у овом шароликом свету описано и систематизовано: звезде и
планете, вода и земља, биљке и животиње; радна места, звања и плате, школе,
возови и авиони, хотели, играчи шаха – све има своје категорије, класе и
разреде.
Људи и жене, у рођењу једнаки, живе у свету градација и неједнакости.
Свима је циљ да дођу до оног што је боље. Изучавају то филозофи и социолози,
пишу се економске анализе и промовишу политичке идеје. Брује кафане.
Док једни мисле да свет опстаје захваљујући реду и разликама, други
предвиђају његову скору пропаст с истог разлога.
У жару вечних расправа о великим стварима промичу пажњи оне мале,
скривене од очију на најсигурнији начин – тако што су свима пред очима: попут
Поовог украденог писма. Никоме, ето, не пада на ум да ни седишта у градским
аутобусима нису изузетак. Ко би њих описивао и класирао, далеко било!? А баш
ту се прецизно, као мало где, зна шта је првокласно, шта трећеразредно, а шта
последње. Сви виде, а нико не примећује.
Ствар је наоко безазлена, готово смешна, али открива дубље слојеве
колективне свести – оног финог механизма који повратно одређује начин
функционисања друштвеног система. Утолико је и неугодна. Свака ствар која
открива оно што не желимо да нам се види, за шта би нас могли сажаљевати или
покудити, подмукла је и опасна. Зато се о злосрећном месту на точку ћути. Ово
је први пут да се о томе проговори јавно. Можда и последњи пут.
Очекујем да читалац овде осети извесну узнемиреност, праћену лаким
лупањем срца. (Срце је орган у којем се рађају слутње, мозак – пука рачунска
машина с меморијом.) У једном трену претурили смо преко главе највишу
инфлацију, најапсурднији рат и постали господа на просјачком штапу. Зар још
није крај тајнама, чудима и кривицама!? Какви се одговори на системска питања
могу крити испод тврдих седишта у градском превозу?
Тема је сама по себи узбудљива. Тачно је да нам се земља смањује, али
град расте; чекање метроа се отегло, ратови, штрајкови, гужве и кашњења.
Трамвајима и аутобусима возе се и многи људи који су некад свуда ишли
колима. Чак и они Београђани који имају кола осетљиво реагују на свако питање
око градског превоза.
Радио сваког јутра јавља колико је возила изишло на улице. Неке
шклопоције не издрже ни до подне. Степеници су опасно излизани и иначе
пројектовани тако да здравима отежају улазак и излазак – инвалиди немају
никакве шансе; прозори су минијатурни (да неко не би испао) и тек свако друго
стакло је помично, а на онима иза возачке кабине неко редовно залама бравице,
јер се возачи, као и путници, једино тако могу сачувати од погубне београдске
промаје, која је, као што је свима познато, најопаснија у јулу и августу; седишта
је мало, па просечан путник ретко улови прилику да седне. Опште је мишљење

да нам је саобраћај у граду језив. Само још фали да неко ту открије скривене
проблеме који се не могу решити без помоћи високе науке!
Покаже ли се да је тако, дефинитивно смо надрљали. Овако, док се не
зна, бар има неке наде.
Ипак, ако су они путници, који у страшном јуришу на почетној станици
заузму места па седе до краја, заправо у „првој класи“ (што је јасно свима који
стоје, тискају се и падају при наглим кочењима), какве разлике може бити међу
самим седиштима – није ли свако једнако пожељно и спасоносно? Па и ако
постоје разлике, коме је то важно? Већина путника увек стоји. Да није ово каква
измотација!?
Није. Ту је, уствари, почетак наше приче. Изгледаће банално, знам, али
започео сам и морам ићи до краја: ради се само о њему, седишту на точку
градског аутобуса. И о људима на њему и око њега. Одмах ћу доказати да ствар
није наивна као што изгледа.
Истина, и други аутобуси, они међуградски и међуземаљски, имају
точкове, па имају и по које слично седиште. Али тамо то није исто, јер се тамо
путници не смењују сваких неколико минута. Најчешће се власници суседних
седишта ту и упознају и сити испричају током дуга пута, па повремено и
размењују места. Деси се да, на крају, размене и адресе.
Не, то нису та седишта. Наша прича тиче се седишта у градским
аутобусима, у којима непознати људи међусобно не разговарају и где је свако
свакоме супарник.
Та наоко узгредна околност битнија је и од самих материјалних
чињеница. Да није ње, не би било ни приче о месту на точку. Само по себи,
место јесте неудобније од осталих, али то не би могао бити разлог за оволику
причу о њему.
Кад тврдим да се о месту на точку има шта рећи, најбоље је да одмах
истакнем: у нашим градским аутобусима постоје чак четири класе места за
седење! Можда и пет. Веровали или не – тако је. Уосталом, свак то зна, негде у
себи (ми смо нација с изразитим смислом за нијансе), само се сви граде
невешти.
Најбоља су места иза точка у једноструким редовима. Далеко су од
седишта које је испред, а узлазни оклоп блатобрана под ногама душу је дао за
уморне ноге. Видели сте стотину пута (та шта говорим? – доживели сте хиљаду
пута!) како особа којој се посрећи да се домогне таквог седишта сместа пребаци
ногу преко ноге, опусти се и преда слатком одмору, баш као да је стигла своме
дому.
То су седишта класе de lux. Уопште узев, сва седишта у једноструком
реду припадају првој класи. При освајању аутобуса за тим оазама мира највећа је
јагма: ко ту седне стиче својство инокосности, изоловао се од околине и – као да
и није у градском превозу. Ако му је воља, моћи ће да чита, или решава
укрштене речи. Чим устане, неко из гомиле бациће се на његово место, па ће се
он, користећи тренутну забуну, пробити до најближих врата.
Сад се већ јасно види да сва седишта у дуплим редовима спадају у ниже
класе. Хтели не хтели, ту се мешате с осталима, ноге и интереси вам се
преплићу и изложени сте динамичним променама ситуације, што се коси с
вашим животним назорима. Не раширите ли се одмах, заузимајући седиште и
по, вероватно ће то учинити особа на седишту до вас, а вас ће тада (ако баш не
тражите ђавола) мрзети да протестујете. Ако вам се, током дуже вожње, укаже
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прилика да се из двоструког пребаците у једноструки ред и тако заузмете
стратешки надмоћан положај, то ћете хитро и учинити. И уопште, колико год
било добро што сте ухватили место за седење, ваша срећа рођеног
индивидуалца биће донекле помућена ако је то седиште у дуплом реду.
На тој страни су, сетићете се, и она два места у предњем делу аутобуса на
којима се седи у супротном смеру. На њима времешне особе, којима је живот
усадио одбојност према осматрању пређеног пута, седе усукано, лицем унапред,
јер их иначе хвата вртоглавица. Ако она припадају трећој класи, онда је наше
место на точку четврте, а нећу претерати ни ако кажем да је – Ш класе. И мада
сам чуо да има настраних млађих особа које тврде да највише воле баш то место
(јамачно зато што је једино њега апсолутно немогуће уступити), генерална
оцена јесте да је оно горе и од најгорих места за стајање.
У аутобусима спојеним „хармоником“ таквих места има три до четири.
Налазе се над задњим точковима сваке половине аутобуса (она над предњим
точковима се не рачунају, јер су спреда заштићена оградом). Не треба ни да
напомињем да су сва у двојним редовима. То је суштина: местом на точку
може се звати искључиво оно завучено седиште, до прозора. Седиште ближе
пролазу само је једном половином над точковима и блатобраном, па већ стога
има друкчија својства. Њему је лако прићи, с њега је лако и устати, једну ногу
можете мало дићи а другу спустити и тако се осећати удобно, помало спортски.
Унутрашње седиште, насађено на врх блатобранског лука и, као по
правилу, лишено наслањача за стопала у подножју, захтева од онога ко би да
седне на њега извесну дозу мазохизма, као и низ других квалитета. Кандидат
или кандидаткиња мора бити пореклом из врлетних крајева и у изврсној
физичкој кондицији.
Да бисте ту сели морате бити витки, али не смете бити високи. Ако сте
дугоноги, а исто тако и ако сте нижег стаса, имаћете проблема да се ишчупате.
Ако сте пуначки, тако ћете се предвостручити да после нећете моћи да устанете
и поново се раздвостручите. Ако немате карту а уђе вам контрола – нећете
имати никакве шансе да утекнете. Шта више, ваша беспомоћност биће особито
привлачан мотив контролору. Не започнете ли операцију извлачења с тог места
две станице раније – изићи ћете бар једну касније но што сте планирали.
Чак и ако имате маркицу, или сте толики баксуз да сте наишли на
исправан аутомат па сте откуцали карту, не смете ништа носити у рукама. Боље
немојте ни покушавати да седнете на место на точку ако носите какве кесе или
торбе. У покушају да се од њега одвојите можда ћете морати нешто да оставите;
ако ништа друго, поцепаћете бар једну кесу (чија садржина ће се просути под
ноге онима испред вас), или ћете торбом разбити нос особи на седишту до вас,
што може и вама бити непријатно.
Али све то није ни изблиза оно главно о чему сам хтео да причам. Место
на точку – то најгоре, то чудно место које зна тајну наших бића и наших снова –
јединствено је по још једној ствари и нарочито по њој. Његова јединственост и
вредност садржана је у необичном начину на који се до тог места стиже, а који
је само индиректно повезан с његовом конструкцијом и положајем.
Директно је повезан с нашим наравима и духом времена у којем живимо.
Времена које не зна за наду у следећу прилику, ни у боље сутра, духа који не
прихвата другога, па ни када је у истој невољи. Он зна само за своје прохтеве и
нема вере да би човек човеку могао бити и – човек. Том духу страно је поимање
срећног случаја као божанске милости, а добробити као плода памети и труда –
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он сматра да се до сваког комфора долази само силом, брзом брзином и – оно
најважније – спречавањем других да га се домогну.
Кад уђете у аутобус који још није препун обично ћете видети да су места
на точку празна. Седишта до њих, она ближа пролазу кроз средину, већ су
заузета. И ту почиње.
Аутобус тутњи од станице до станице и све се више пуни. Средина се
опире згушњавању, врата се једва затварају од људи који висе. Поред особе која
је на почетној станици заузела место до места на точку тискају се људи и жене.
Аутобус трза, заноси у кривинама, нагло кочи, неко неком стаје на ногу, неко
псује, неко базди на бели лук, други на јефтину ракију. Празно седиште боде
очи. Свак би радо сео, али нико се не накањује да прође и седне на то место.
Пут је, уосталом, запречен. Сви се двоуме. Свак се правда пред собом
што не чини оно на шта га здрав разум све време позива. Сасвим друга – сасвим
девета ствар била би да особа која седи скраја хоће да се помери до прозора!
Неизлечиви сањари с болним осећајем за правду и вером у ефикасност
регулатива (таквих је особа у земљама без постојаних закона увек много), у том
тренутку смишљају да би требало увести такво правило, јер ово овако није у
реду.
Путник на седишту уз место на точку, ближе средишњем делу возила,
мирно и постојано држи положај. Невин поглед уперен је кроз прозор, или у
дубину аутобуса – само не према онима што стоје поред њега. На сваком другом
месту он би се померио до прозора. Овде не. Ни он не воли место на точку, а
стигао је први – по природном праву задржава за себе оно што је боље. Ко хоће
да прође тамо, нека изволи.
Неко се, напокон, одлучује. (Онима око њега лакне – тиме је и њихова
дилема окончана. Сви су резони на његовој страни: место је слободно и ко се ту
склони помаже и другима да лакше дишу; није културно стајати и увећавати
гужву, док неко седиште зврји празно.) Учини једва приметан, али речит покрет,
јер га мрзи да ословљава непознате. Поготову неће дозволити себи да се, на
правди бога, извињава и моли за помоћ, такорећи за милост, некога ко се прави
мутав и дрско му брани приступ ономе на шта он има пуно право. Путник на
седишту до места на точку тада предузима јединствен покрет обртног клизног
кретања упоље за око шездесет степени (у сваком случају мање од четвртине
круга, што би био минимум израза добре воље), с одигнутим коленима, као
ушрафљен на осовину.
Ни у ком случају – ни за сва блага овог света – неће устати да сапутнику
олакша пролазак до циља. (Ко није за себе, није ни за другога.) Израз на лицу му
је специфичан: то је израз савесног поштовања туђег права. Није реткост ни да
се покаже мешавина презира и мрзовоље због непотребног и незаслуженог
узнемиравања.
Пролаз, који се овим маневром ствара, није довољан да се нормално
прође до седишта на точку, али одлучни путник сад више нема куд и почиње да
се завлачи. Особа која седи повлачи главу уназад, избегавајући додир с доњим
делом тела новог суседа, а овај, с једном ногом на косини блатобрана а другом
још у средини аутобуса, успева да се некако смандрља на празно седиште – ако
при томе најпре не падне ономе првом у крило. (Знајући и веселију страну
наших нарави, замишљам да би неки ово могли користити наменски.
Претпостављам да би на тај начин дошло – или је већ долазило – до
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симпатичних познанстава, па и до трајнијих веза, мада су гневне и кавгаџијске
реакције кудикамо вероватније и чешће.)
Особа на седишту до места на точку чини обратан ротациони покрет и
враћа се у претходни положај. Повремено посматра, испод ока, сапутникове
муке, јер ономе ноге клизе под седиште испред њега, па их стално привлачи и
мешкољи се у настојању да открије удобан положај. Али, ништа од тога!
Место на точку тако је пројектовано да удобног положаја напросто нема.
Већ смо рекли да су га пуније особе отписале једном за свагда. Припаднице
нежнијег пола наклоњене ократким сукњама такође га игноришу; усуде ли се да
седну ту, изложиће најкритичнија места свога бића и све мушке очи простачки
ће се избуљити у њих, што је вид насиља од којег и најсмелију лепотицу хвата
нервоза, јежи јој се кожа и подилази је врућина. И да је само то! Неизбежни
удари цеваницама о ивицу предњег седишта остављају трајне модрице и
гарантовано цепају најлон чарапе. Ко има здравствених тегоба може на том
седишту доживети астматични напад, слом живаца или лакши инфаркт. Већина
преживи.
Зато особе које окупирају седиште до места на точку (као и они што стоје
у близини, али се скањерају да прођу тамо) нарочито воле кад се на оно место
охрабри да седне таква особа: пуначка, старија, или у минићу. Њима, на оном
првом месту, ипак је далеко, далеко боље него вама на точку, који сте, бежећи
из гужве, приуштили себи другу, можда још гору муку. А њима од тога управо
бива лакше: као да тиме компензују јад и чемер који свакодневно, у више
наврата, проживљавају – овде и другде. Они вас сажаљевају. Ако вас, при свему
томе, с те стране још и пржи сунце, или вам цурка киша кроз лоше заптивено
прозорско стакло, њима је још лепше. Облива их блаженство.
Велики Амброзије Бирс, за кога веле (погрешно, уосталом) да је био
рођени циник, знао би шта је у питању: њима је пријатно зато што се грчите ту
где сте очекивали спас, што сте као гргеч прогутали мамац и нашли се на удици.
Сад се праћакајте! Нису они наивни, нису ваљда из беса одбили да сами седну
на то место!? Посматрају вашу муку и наслађују се разликом свога и вашег
положаја.
Једног момента путник који седи на месту изнад точка почиње да баца
очајне погледе к излазу из ступице у коју је упао. Јавља околини да треба да
сиђе. Особа која му запречава пут (обично она иста која га је ту пропустила, јер
ако је та устала и отишла раније, овај путник је спретно заузео њено место и у
међувремену можда он „наместио“ место на точку неком новом) чини исти
покрет којим му је раније ослободила пролаз.
Операција извлачења понавља се обрнутим редом. Може се очекивати и
да узнемирени окупант ивичног седишта, који добро памти шта су њему радили
кад се, колико јуче, он извлачио с места на точку, прокоментарише нешто о
томе како неки људи, ето, баш морају да малтретирају народ и гурају се, можда
ће жучно добацити „Па немојте ми седати на главу, човече!“ или „жено“, већ
према случају. Кад се онај јадник (или јадница), у зноју од осећања кривице
коначно искобеља и одахне, седиште на точку опет је слободно.
Као на опругама, особа која заузима седиште до места на точку
механички се ротира уназад и поново запречава пут свакоме од оних што стоје.
Ни сада, као ни пре тога, неће се сама померити на то место – за шта је довољан
лак бочни помак – да би ивично седиште понудила сапутницима који се тискају
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крај њега. Да ли би ико од тих што стоје њој учинио ту малу љубав да су улоге
обрнуте? Па не би.
Ако гужва није превелика, нови кандидати за место на точку опет се дуго
колебају. Мисли се роје са сваким обртајем точкова, свима је на уму једно исто.
Чудновато, мрско седиште зврји празно. Свакоме су у свежем сећању сложени
поступак његовог освајања и жаоке сажаљивих погледа на паћенику који га је
управо напустио.
Проћи ће више станица док се састав путника не измени и док се неко
(изазван више потребом да потуче себичлук онога што запречава пут него
сопственим комодитетом и зато приправан на покору која га чека) опет не
одважи да учини онај мали, једва видљиви покрет који наговештава намеру.
Нико од згужваних сапутника који стоје и зуре у празно седиште неће то
уочити. Само особа на ивичном месту до места на точку, мада седи и недужно
посматра пејзаже који промичу, већ чека и непогрешиво хвата тај сигнал и,
аутоматски, креће у ротациони маневар да ослободи пролаз.
Прича се тада понавља, од почетка до краја.
Београд, јуна 1997.
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