Chicken bus, Gwatemala
Z kurczaka można zrobić kotlet de
volaille albo pieczone udka. Z kurczaka
można też zrobić autobus, chociaż „zrobić z kurczaka” w przypadku autobusu
to chyba niezbyt trafne wyrażenie. Moja
pani od polskiego podkreśliłaby je na
czerwono.

podkreślać, bo inaczej nie da się tego
przetłumaczyć!). Gdy są jeszcze sprawne, rozwożą amerykańskie dzieciaki do
szkół. Są wtedy koloru żółtego – jak
małe pisklaki.
Kiedy już się zestarzeją, to wcale nie
oznacza, że nie mogą dalej jeździć. Wręcz
przeciwnie – odremontowane, w rodzinnych
warsztatach, trafiają na drogi Gwatemali.
Dopiero wtedy zaczyna się dla nich ciężka
praca. Na wsi przewożą dużo więcej osób,
a miejsce tornistrów zajmują zwierzęta

Ale jak inaczej można nazwać te stare,
kolorowe, małe autobusy, które widać na
drogach Gwatemali? Tutaj nazywane są
chicken buses albo „chiki”, czyli autobusy-kurczaki (i proszę mi nic tu nie
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– świnie, psy i kurczaki. Od kurczaków
wzięła się nazwa chicken bus, a może od
tego, że autobusy jeżdżą rzadko, a podróżujących jest dużo, więc często tłoczą się
jak kurczaki w klatkach.

Nie ma tu także oficjalnych przystanków. Podróżni zbierają się przy drogach
i do autobusów wskakują prawie w biegu.
Na wielu dworcach, głównie w małych
miejscowościach, nie ma rozkładów jazdy
i peronów – to pomocnicy wykrzykują,
dokąd dany „chiki” zamierza jechać.

Na siedzeniu dla dwóch osób spokojnie zmieści się kilkoro Gwatemalczyków
i ich zwierzaki, a na dachu zmieszczą się
bagaże.

Czy taka podróż jest bezpieczna
i wygodna? Według Europejczyków
jeżdżących „chiki”– zdecydowanie
nie, za to jest ciekawsza i barwniejsza. Drogi są gorsze niż u nas,
kierowcy jeżdżą brawurowo, a autobusy są rozklekotane.
Chicken buses w Gwatemali
nie są już żółte. W kraju, gdzie
istnieje taka paleta barw, począwszy od papug i kolibrów
poprzez ubrania, hamaki, tkaniny, ceramikę itd., autobusy
się zmieniły. Są teraz bardzo
kolorowe.

W „chiki” oprócz kierowcy jest również pomocnik. Do jego obowiązków należy
zbieranie po drodze podróżnych, pobieranie
pieniędzy za przejazd i upychanie, gdzie
się da, bagaży. Jest on zorientowany, kto
wsiadł, kto wysiadł i kto nie zapłacił za
bilet, a właściwie za podróż, bo biletów
się tutaj nie wystawia.
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