Motoriksza, Indonezja
Motoriksza to pojazd na bazie skutera,
tylko zabudowany, z miejscem dla kierowcy
z przodu i dla pasażerów z tyłu. Dla ilu
pasażerów? Nie mam pojęcia – chyba po
prostu tylu, ilu się zmieści. Czasami bajaje
są dłuższe i z tyłu mają kilka rzędów
foteli. Starszym krewnym motorikszy jest
riksza rowerowa.
Jazda indonezyjską taksówką była
fantastyczna. Taksówki w Dżakarcie są
koloru pomarańczowego. Fajnie wygląda to
na parkingach, kiedy widzisz przed sobą

Jesteśmy w stolicy Indonezji, Dżakarcie.
To 12-milionowy, zatłoczony do granic
możliwości nadmorski moloch. Jechaliśmy
dzisiaj taksówką, ale nie taką, jaką znamy
na przykład z Polski. To była motoriksza –
zwana również tuk tuk lub bajaj* od nazwy
indyjskiej firmy produkującej te pojazdy.
Bajaj to bardzo popularny pojazd
w Indonezji, ale nie tylko. Pełno jest ich
także w Indiach, Bangladeszu, na Sri
Lance, w Tajlandii, Wietnamie, Laosie,
Kambodży oraz w Chinach, gdzie są nazywane sanlunche**, czyli trójkołowcami.
Oczywiście nie wymieniłem wszystkich
krajów – oprócz państw azjatyckich
motoriksza furorę robi również
w Ameryce Południowej i Afryce.
Dlaczego? Bo jest niezastąpiona
na zatłoczonych wąskich ulicach i tania w eksploatacji.
*[czytaj badźadź]
**[czytaj san-lun-czhe]
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taki szpaler. Ale bajaje to nie tylko taksówki. Widziałem też motoriksze, które
rozwożą miejscowe dzieci do szkół. Mali
pasażerowie oblegają tuk tuki jak mrówki. Kiedy staliśmy na światłach, obok
nas zatrzymał się taki szkolny „autobus”:
z tyłu na jego błotniku stał chłopak ubrany
w szkolny mundurek, czyli w białą koszulę
i bordowe spodenki, z plecakiem, a jego
kolega przysiadł na framudze drzwi, tuż
obok kierowcy. Całe szczęście, że bajaje
jeżdżą wolno, a kierowcy w Dżakarcie,
mimo że w korkach spędzają ponad połowę życia, mają anielską cierpliwość

i niesamowitą pogodę ducha. Nie trąbią,
nie denerwują się, a kiedy zdarzy się
stłuczka, to jest to dla nich raczej powód
do śmiechu, niż do złości i nerwów.
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