SommarTanken

D

en här dagen var exakt så som jag ville ha den, sista arbetsdagen före semestern och en
lång ledighet väntade. Precis som övriga år så hade jag slutat vid lunchtid för att i lugn
och ro få komma hem och duscha av
mig ett års arbete. Kan man tänka
sig en skönare känsla än att veta att det
låg fem veckors oavbruten semester
framför en. Känslan att få vakna när
man vill och låta dagen själv få
avgöra vad man vill göra. Känslan att
kunna ta hojen på en åktur, lång
eller kort spelar ingen roll. Känslan att
just den dagen då regnet står som
spön i backen kunna öppna en av de
tjeckiska ölflaskor som står på
kylning oavsett vad dagen har för namn.
Visst är livet som vackrast och
frihetskänslan som störst just dessa veckor då man kan bestämma över sitt det själv. Just så
som det är när en semester inträder.

D

uschen klarades av och att bara få sitta en stund på altanen nästan naken och se när
sommardagen sakta övergår i eftermiddag och förkväll är värt mycket mer än pengar.
Att också veta att ute i garaget där
står hon, vacker och inbjudande.
Kom säger hon, kom och ta mig ut
på äventyr. Låt mig få komma
ut i sommarkvällen, låt mig få ta dig
med på en resa. Du får föra mig
som i en dans och jag kommer att
lyda din minsta önskan. Hur ska
man kunna motstå en sådan
lockelse? Vem är människa att
kunna göra detta? Jag kan inte så jag
börjar snegla på mc-kläderna
som hänger på sin krok och väntar. Kom hör jag igen, kom nu, kör med mig.

J

ag vet att även om jag just idag hade tänkt vara hemma och bara njuta av den första
friheten så kommer lockropen att omkullkasta mina hemmaplaner. Jag känner en härlig
kvällsbris då jag reser mig upp ur
den halvliggande ställning jag
befunnit mig i. Jag sneglar på
kläderna jag inte tänkt använda
just idag, men hur ska man kunna
stå emot? Kanske ändå tänker jag,
kanske bara en lite tur, bara för att
få luft åt mig och henne. Det är
klart att inte ska hon behöva stå i ett
tråkigt garage en ljuvlig
sommarkväll som denna.
Argumenten för en körning är
lätta att hitta och man undrar nästan
var de kommer ifrån och varför
man är så svag? Lika svag som när ens dotter eller son lägger huvudet på sned och säger,
snäääälllla pappa, hur ska man då kunna vara stark?

J

ag tar på mig de kläder som behövs för en lite tur. Jag har redan glömt den tjeckiska ölen
som jag hade tänkt öppna idag, trots
att det inte regnade. Nu är jag bara
fokuserad på att få göra det som är det
bästa och vackraste man kan göra
kvällar som denna. Jag vet att snart ska
jag få höra henne när hon ger luft åt
den glädje som finns inbyggd då hon
går igång. Jag går ut till garaget,
låser upp. Jag för henne som lockat
mig sakta bakåt ut ur garaget. Jag
tar på mig och rättar till hjälm och
handskar. Chokar henne försiktigt,
vrider om nyckeln, trycker på startknappen och hör hennes belåtna suckar då hon går igång.
(eller det kanske är mina egna belåtna suckar)

J

ag far iväg i sommarkvällen, vart vet jag inte och bryr mig inte heller då jag känner den
ljumma vinden i ansiktet. Jag har ju
turen att bo där det finns ett stort
antal oerhört vackra vägar runt och
nära sjöar. Jag väljer till slut en
tur på ca tre mil runt en vacker sjö. En
tur som blir precis lagom lång en
kväll som denna. Jag möter flera mc
vars förare antagligen har tänkt
precis som jag, en lite tur bara. Kanske
är eller var du en av dom som jag
hejade på vid dessa möten. Kanske kände just du precis som jag gjorde. Var det inte dig jag
mötte så tror jag att du ändå vet precis vad jag menade med känslan i sommarkvällen, visst är
det gott att leva?

T

änka sig att jag kan göra detta när jag vill på dygnet, i fem veckor från nu. Vilken
fantastisk gåva vi fått som har och
kan köra en hoj precis när vi vill.
Vilken ödmjuk tacksamhet man känner
när man fick intresse för mc och
inte för att t.ex. stå och slå på en boll
med en klubba dagen lång. Jag
närmar mig hemmet efter denna
fantastiska lilla kvällstur. Jag vet
att det står en öl och väntar när jag
kommer in. Jag kör in henne på sin
plats i garaget och när jag går ut och
stänger dörren kan jag inte låta bli
att tänka på TV-serien Macken och deras avskedsreplik, ”hej då, vi ses i morrn”.

Ha det fint med era egna åk i sommar.
Janne Jonsson#5013

