Dwukolka, Maroko
Jesteśmy w Marakeszu w Maroku albo
raczej trafiliśmy nie wiadomo jak i dlaczego do „Baśni z tysiąca i jednej nocy”.
Tylko latających dywanów tu brakuje…

osławione stragany, pełne pachnących
przypraw, wyrobów ze skóry, biżuterii,
naczyń z mosiądzu i ceramiki. Ale jak
oni to wszystko tu dowieźli wąskimi
uliczkami? Przecież nie na latających
dywanach. Aha, wszystko jasne! W małej
uliczce za rogiem stoi poczciwy kłapouchy, a z tyłu za nim prosta dwukółka
wyładowana owocami.

Atmosfera miasta jest niesamowita.
Zaklinacze węży, tresowane małpki,
barwnie ubrani nosiwody, garkuchnie
pod gołym niebem i unoszące się nad
nimi smakowite zapachy, a na koniec
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Teraz zajmę się tym, co osioł ciągnie,
czyli dwukółką. Wygląda ona tak, jak nasz
polski wóz ciągnięty przez konia, obcięty
w połowie. Tylko tutaj to jest bardziej
platforma na dwóch kołach, najczęściej
nie ma boków. Kiedy osioł dowiezie już
towar na bazar i stanie w określonym
miejscu, to z takiej dwukółki robi się
automatycznie stragan. Wystarczy postawić na platformie wagę i puszkę na
pieniądze, i już można sprzedawać świeże
pomarańcze, czy co się tam akurat tego
dnia przywiozło. Dobry właściciel, który
dba o swojego osła, daje mu w tym czasie
jeść. Wtedy na pewno stragan nie ruszy
się z miejsca.

plac u
Wieczorn e gotowanie na
sz u
Dżam aa al-Fina w Ma ra ke

Oczywiście w Maroku jest także dużo
samochodów i motorów, ale ja opiszę właśnie dwukółkę. To bardzo rozpowszechniony pojazd w krajach Maghrebu, czyli
w krajach północno-zachodniej Afryki:
Maroku, Algierii i Tunezji.

Quiz:

Jeśli chodzi o jedzenie, osioł zadowoli się byle czym. Jest również zwierzęciem dobrze znoszącym brak wody,
co ma kolosalne znaczenie w tym rejonie
geograficznym. Udomowiony został dużo
wcześniej niż koń – wytrwały, nawykły
do trudów, towarzyszy człowiekowi od
tysiącleci. To opis silnika – a raczej osła
– mam już z głowy.

Jakie jeszcze inne zwierzęta – oprócz
konia i osła – ciągną wozy lub
dwukółki?
Odpowiedź:
W Azji do ciągnięcia dwukółek wykorzystywane są także bawoły.

Tak wyglądają przyprawy
na straganie

22

