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Sri Lanka – diverse
 

Som sidste afsnit nogle spredte indtryk, som jeg personligt finder værd at
gengive.

 

Ko & kohejre. Hvor der findes græsningsmuligheder finder man næsten
med sikkerhed en eller flere køer. Og ved siden af den enkelte ko –
spankulerer en eller flere mindre hejrer. Om det er en kohejre kan jeg have
min tvivl om. Men navnet ville være velvalgt – om det var.

 

Religion.  Hovedparten af Sri Lankas befolkning er buddhister, men man
er meget åben overfor samtlige religioner. Således har man bag et større
hotel opstillet hele 4 montre/rum, hvor den søgende kan stoppe op – og
dvæle ved enten Buddha, som sidder til venstre, ved siden af Shiva, så
Jesus – og endeligt en niche med ophængt bedetæppe og en pil på jorden,
som markerer retningen til Mekka.

 

 

 

 

 

 

Kokos. Ikke alene er palmen meget dekorativ – den giver også nogle solide
og smidige stokke, som er særdeles velegnede som husspær.

 

Kokosnødder: Og nødderne bruges både som basis for oliefremstilling,
dens saft er velsmagende og nærende, og de trævlede biprodukter er
udmærket som brændstof. At skille den indre nød fra den omgivende skal er
et hårdt arbejde. Og selv i en vis afstand, fra et busvindue, kunne man se
hvordan sveden tapløb fra de to arbejdere.

 

 



Begravelser. Normalt foretager buddhister ligbrænding, men så en lokal
oplyser, behøver dette ikke at være reglen. Gravene, der kunne findes
mange steder ud til åben vej, kunne man umiddelbart forestille sig
indeholdt ofte fra sunamien. Men de var af langt ældre dato. Og
vedvarende står det den enkelte frit om han/hun vil begraves i egen
baghave, så indviet jord er ikke er fænomen man kender til.

 

Til slut bilen, som kørte ud gennem vejens afmærkning, og blev hevet op fra
dybet af to redningsbiler. En aktion som betød at vi ventede omkring 2 timer
ved bjergets fod – og bilkøerne vel var omkring 10 km på begge sider af
uheldet.

 

     

     

 

 


