
Man ska aldrig säga aldrig

Detta är något som jag har lärt mig nu, (tror jag).
Förra hösten köpte jag en Suzuki Savage 650 ,som jag fick gå och glo på hela vintern.
Startade den ibland och gasade lite smått, blundade och tänkte på gröna träd och
fågelsång.
Och se på tusan,våren kom detta året också.
Nu blev det mycket köra av.
Många svettiga timmar med garagevändningar, serpentinkörning, fan och hans mormor.
Den regnigaste dagen denna sommar (24 juni) fick jag mitt körkort, så inuti mig var det
solsken och sång.
Sommaren fortsatte med träffar och rallyn och varje gång som jag träffade Vulcangänget
undrade dom när jag skulle köpa en "riktig" motorcykel.
Jag tänkte stilla, ALDRIG, jag var nämligen väldigt förtjust i min "Edith".
Men ju mer jag körde desto mindre kändes hon, så när hösten kom tänkte jag, "det får bli
en större".

Det var två saker jag var bombsäker på.

1.ALDRIG en Drifter
2. ALDRIG köpa mc på vintern

Min fina plan var så här, jag skulle åka till mc-mässan i Stockholm, provsitta och titta på
varenda mc. Därefter bestämma mig och sedan köpa i mars/april.
Men ack vad det sket sig!!
En kväll i början av december ringer den förträfflige Leif Bladh och sa
-Har ni kollat på Blocket? Där finns en fin mc till Anka.
Lasse skrev ut bilden och se det var minsann en röd Drifter 800cc.
-Hoppsan den var ju riktigt läcker tänkte jag, hur tar jag mig ur det där aldrigordet.
Det var bara att krypa till korset.

-Ok vi kan väl åka och TITTA på den
Det är precis som att titta på en hundvalp.
Ska inte köpa, bara titta och hem kommer man med en valp.

Jag blev blixtförälskad i denna underbara uppenbarelse. Den ska jag ha!!!!!

Så med lite pengar emellan fick denne man som var nära två meter lång och vägde 108
kg, min lilla "Edith" och jag fick hans Drifter.
Lasse blev väldigt sugen att provköra
-Det ska du ALDR....nej, nej inte så
-Det får du KANSKE göra en dag var det svar han fick.

Nu är det alltså precis som i fjol.
Starta, gasa, drömma och jag vet ju att det ALLTID blir vår någon gång.

Kram Anka
Medlem 262
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