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Hvor
gaderne aldrig
tier, kaos er en
betingelse, og
kvinderne lyser
natten op. Tag med
på et ridt gennem
den glødende
indiske
trafik

NÅR INDERE fortæller om deres trafikkultur,
gør de det gerne med humor.
– Hvis man først kan overleve her, siger de og
griner,
– er man en af verdens bedste bilister.
Man forstår talemåden.
Den indiske trafik er et studium i kaos.
Alt er løst i enderne:
lydpotten,
sikkerhedsselerne og skiltningen.
Alligevel ender det meste med at løse sig.

***
En chauffør tager fejl af verdenshjørnerne og
bumler mod øst ud ad motorvejen. Han skulle
have været mod vest. I stedet for at vente til
næste afkørsel vender han minibussen
midt i det hele
og speeder tilbage.
Han retter ikke på rattet; den tætte og nu
modgående trafik må undvige til højre

og venstre. Nogle gange er sammenstødet så lige ved og næsten, at de
udenlandske passagerer giver sig til at hvine. Bare en smule, indtil de
vænner sig til vanvidskørslen. Til sidst griner de ad chaufføren. Dog på
en mere hysterisk facon, end de lokale kunne drømme om.

***
Inderne hidser sig sjældent op i trafikken. Tværtimod har de altid tid
til at smile og vinke til kameraet. Det kan ligne dødsforagt og er det
måske også. Omkring 100.000 af deres landsmænd mister hvert år
livet
ved sammenstød og påkørsler. Tallet har været konstant stigende, siden
verdens største demokrati sprang ud som selvstændig republik i 1949.
Desto flere biler, der kommer på vejene, desto flere mennesker dør. Og
Indiens befolkning på 1,2 milliarder vokser med næsten 20 millioner
om året, så der er på en måde også nok at tage af. Mod alle odds ser
man sjældent nogen forulykke.

***
Der hersker en øredøvende larm i de indiske storbyer. Motorerne på
de gamle europæiske og amerikanske biler (støj)forurener en del. Det
samme gør de små trehjulede tuctuc-taxaer, som vimser omkring. Men
det er
intet
imod den kakofoni af horn, som de indfødte helst trykker i bund et
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dusin gange i minuttet. Alle dytter. Man skal dytte. Faktisk opfordrer
busser og lastbiler til det med farvestrålende graffiti:
!!!

står der på
Båt i hornet, hvis du vil forbi, betyder det.

bagenderne.

***
Man dytter sjældent for at genere eller brokke sig, man dytter for at
fortælle de andre på vejen, at ‘her kommer jeg – så vogt dig’.
Ørerne er i spil
som en ekstra sans
på linje med
øjnene.
Det afholder nu ikke de mere veludstyrede biler fra at pumpe krydret
popmusik i førerkabinen.

***
De små familier på vej på de hullede veje er noget af det første, man
bemærker.
Især de tusinder og atter tusinder af dem, der farter af sted på
undseelige motorcykler. Maskinerne er skjult
under ben, arme og tekstiler.
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Farmand forrest,
så en søn eller datter,
måske ligefrem to,
og bagest sidder smukke mor
i værdig damesaddel
i sin pink, turkise eller citrongule sari, der illumineres i bilernes
lyskegler og flagrer mod den brune
nat.

trafikanterne må zigzagge sig udenom, indtil en tålmodig sjæl får
lokket dem videre i teksten.
Videre. Videre.
Og ind til siden.
Koen er hellig
i Indien, hvad der gør tingene noget besværlige. Om en flok vælger at
krydse de store indfaldsveje, eller en lonesome cow smækker måsen i
asfalten
midt inde i
byens inferno, er sådan set
underordnet.

***
Det er altid farmand, der har hjelm på. Loven siger, at kun føreren af
det tohjulede, motoriserede køretøj er forpligtet til at beskytte hovedet,
og da føreren per definition er familiens formelle patriark, så behøver
de andre jo ikke. Det ser besynderligt og dybt uansvarligt ud, hvis man
altså ikke lige er inder.

***
Den indiske trafik er sin egen.
Hvad, man skal nå,
er mindre vigtigt,
end alt det man skal undgå.

***
Inderne er ikke bare gode til bilkøer på vejene. De er også gode
til malkekøer på vejene. Kreaturerne æder, flanerer sig igennem
tilværelsen og slænger sig, hvor end de lyster. Det er deres ret, og
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