Rätt och fel
Var ute och körde bil i stadens centrum och kom på en gata där jag inte kör så ofta.
Skulle korsa en något större gata och tittar, som man måste i dessa dagar, efter
kamouflerade, mörkklädda fotgängare eller oupplysta cyklister i gatukorsningen. Inga
i sikte och heller ingen bil från höger som jag måste ta hänsyn till. Så långt allt väl! Bil
från vänster men ju inget jag behöver ta hänsyn till, bara koll på. Kör ut och över
korsningen – och blir tutad på.
Nu tutar man kanske inte alltid alldeles ostraffad på just min bil varför jag stannade
och gick ur för att fråga om skälet till detta tilltag. Eftersom jag ju kom från hans
högersida och alltså hade han bara att lugnt och stilla släppa förbi mig och duvorna
och småfåglarna fått sitta i lugn och ro på sina nattgrenar istället för att skita ner sig i
oro om varför de blev störda. Ynglingen i bilen bakom, för det var en yngling,
påpekade att han kört på huvudled – ser du skylten där borta? – och alltså hade
istället bara jag att istället lugnt och stilla vänta in honom.
Huvudled – huvudled, det finns inga huvudleder mitt inne i stan, röt jag. Du har bara
att förhålla dig till högerregeln!
Ser du inte skylten för huvudled där borta?
Du har bara att förhålla dig till högerregeln och inget annat hävdade då jag som en
istadig åsna och stegade upprört tillbaka till tryggheten i min bil. Jag anade, mer än
jag hörde, ”gamla gubbjävel” mitt i mitt stegande.
Och så körde vi sakta vidare på de gatstensbelagda gatorna en stund tills våra vägar
skildes. (jag skulle till vänster och han till höger)
Under guppandet på gatstenarna sjönk adrenalinnivån en smula och tankeverksamheten förbättrades därmed avsevärt och gamla, över 50 år gamla, kunskaper
från körskolan gjorde sig påminda. ”Fordon på huvudled har företräde!”
Hade, han den unge, trots allt rätt? Nä, men borde man inte i så fall satt upp en skylt
med lämna företräde på gatan jag kom ifrån? Jag såg ingen skylt! Men hågkomsten
återkom - alldeles oönskad. ”Fordon på huvudled har företräde”, skylt eller inte. Men
huvudleder finns ju inte inne i stan! Som ni begriper så dök alldeles, alldeles strax
upp en skylt som betyder huvudled upphör – och då var jag på väg ut ur stan!
Visste ni om att det finns huvudleder inne i stadskärnan? Var ärliga nu!
Kolla skall ni få se! Dom finns!
Precis som den där skylten om att lämna företräde fanns på gatan jag kom från!
Jävla yngling!
Hur gör jag nu för att be honom om ursäkt och erkänna att jag hade fel??

Lille gubben

