Surmulna tankar på jävligt blöta, nordvästra Österlen
av Monika Ruzek #6070, juli 2011
Sommaren har just passerat julis mitt och tångadepressionen, med tillhörande separationsångest, har ännu
inte riktigt släppt greppet om vulcansjälen. Rosa står
nytvättad i garaget, väntandes på att mattes livskamrat
ska tillfriskna från B(acill)osse-viruset, som han inte
lyckades ducka för på Tånga… och på att ösregnet ska
ge sig av.

Nåväl, tankarna går till Vårfesten, till Fylerundan och
Chappen, liksom till Tånga återigen. ”Vi hade iallafall
tur med vädret”, säger den inre optimisten, medan pessimisten muttrar att sommaren kommer förbli som den
är just idag. Ute jublar måsarna och en stilla undran
sprider sig i den bedrövade bikerns sinne: Vad är det
med regnet som dessa skriande fåglar älskar så?
Vårfesten presenterades och genomlevdes precis som
i fjol – annars blir det ju inte samma! Ja, det är till och
med svårt att se skillnad mellan fjolårets och årets bilder. Solen sken och för första gången kunde man sitta
ute utan att frysa ihjäl och se på hur den lilla snö som
fanns kvar töade bort. Festvärden räknade pengar med
ungefär samma svårighet som året innan, även om han
denna gång ﬁck hjälp av informationsansvarig – eller
var det kanske någon form av vårpyssel de höll på med?
Och allas vår egen DJ var lika noga som alltid, när han
mixade musiken som vi andra dansade till.

B(acill)osse-virus

Fjorton väldigt blöta plusgrader ute, en deppig katt
som ömsom hånglar med matmoderns frusna näsa och
ömsom försöker bädda ner sig på hennes tangentbord.
Hon och husbonden kom nyss hem från Movie Line,
där de som vanligt inte hittade några roliga ﬁlmsläpp på
Blue Lay att trösta sig med i den svenska ”sommaren”.
Jo, det heter Blue Lay! Tekniken kommer ju från Japan.
...eller var det någon sorts vårpyssel på gång?

De räknade och räknade och räknade...

Mi demonstrerade hur skönt vårsolen värmde.

Fylerundan blev min allra första och en mycket positiv överraskning. Fantastiska vägar att njuta av, underbar natur och mängder av vänliga själar att mingla med.
Rundan började med ett stopp i Simrishamns hamn, där
vi nästan körde ifrån vår egen Taggarazzi. Vete katten
vad han höll på med, men jag tror han hade varit och
köpt en glass.

Hungriga vulcanister vid Brösarps backar.

Därefter gick färden genom den vackra Fyledalen mot
Road Captain’s Place, där hans pärla till hustru hade förberett kaffe och kakor i trädgården. På kvällen blev det
grill, öl och varmt umgänge i sann vulcananda.

Tygegårdens scoutgård där vi slaggade över.

Lunchen intogs på Brösarps backar och bestod av en
tallrik kallskuret från Ingelsta Kalkon. De får ett stabilt
MVG för den mycket goda maten, bestående av olika
former av skinkor, salamisar, köttbullar med mera – allt
gjort av kalkon.

Snygg vulcanuppställning i Simrishamn.

Road Captain’s Place, med mycket gott kaffe och goda kakor, serverade av vår kära Mi.

Så blev det dags för Chappen – eller Till Minne av Swedish
Bikemeet på High Chaparral, som träffen numera heter.
Kanske är den mc-säsongens mest magiska träff. Jobbet är praktiskt taget slut för läsåret, sommaren ligger
vidöppen och friheten sprider sig i kroppens varje cell.
Solen sken i år också och till och med nätterna var…
tja, kanske inte ljumma, men i alla fall inte svinkalla. Här
ﬁnns doftande ånglok, Indiana Jones-temat sjungandes
ur lyckliga, rusiga halsar och Tequilabyn. Eller heter den
Mexikobyn? Därom tvista di lärde. Det tvistas dock inte
om, att det som sker i Tequilabyn, stannar i Tequilabyn.
...tata-dataa, tata-daa-daa-daa!

Och så ﬁnns det knallar, där de säljer tjocka hoodar
att värma sig i om nätterna, som man kan låta bli att
köpa till förmån för röda döskalleklänningar (som inte
värmer ett endaste dugg), och knasiga ringar som man
egentligen inte vill ha, men som man köper ändå. Och
hala, hela öl har de också – en liter San Miguel på ﬂaska.
Och glada människor – både kära vulcanister och andra
goa bikers man känner. Och den lilla bäcken som delar
campingen och som alla bikers av hankön kissar i, med
ryggen vänd till sällskapet för artighets skull om med
Tata-dataa, tata-daa...

Sol, värme, frihet och väääldigt mycket tequila...

den blåögdes ovisshet om att andra, främmande sällskap sitter på motsatta sidan, endast någon meter ifrån,
och äter. Och här ﬁnns solvarma bänkar på uteserveringarna, och ännu en öl och ta-ta-dataa-ta-ta-daa…
Mot Tequilabyn!

Alla dessa knallar... Har de döskalleklänningar måntro?

Så kommer man hem från Chappen och börjar längta
till Tånga. I år blev riksträffen mer än lyckad. I alla fall
sett ur mången funktionärs perspektiv, eftersom vi hade
vett på att delegera vårt arbete så, att vi slapp jobba ihjäl
oss. Det var många kära vulcansystrar och vulcanbörder
som hjälpte till med de olika sysslorna – ja, jag tror att
ungefär en femtedel av alla på träffen bidrog på något
sätt. Och hallen var alldeles ny och ﬁn. Fast i ärlighetens
namn: Är det inte mysigare med partytält? Nåväl, också
därom tvista di lärde.

God natt alla motorcyklarna!

The Roaring Twenties.

På fredagen blev undertecknad tvungen att bege sig till
sina hemtrakter, för att låta sig intervjuas om en eventuell anställning i höst. Det kändes inte så roligt att behöva
lämna Tånga, men det var klokt att göra det. Två dagar
efter träffen kom beskedet om att jobbet blev mitt. Så
skönt att veta vad man ska göra det närmaste året! Och
att slippa jaga platsannonser varevig morgon.

Nu har sommaren just passerat julis mitt och tångasaknaden dröjer sig ännu kvar. Genom de fjorton väldigt
blöta plusgraderna kan man höra de sydsvenska vägarna ropar: ”Kom, låt oss känna gummit från era hojar nötas mot vår asfalt! Vi välkomnar er, tillsammans
med doften av raps och solvarm jord, med gladors skrin
och sädens böljor mot vägrenens vallmorodnad. Gjut
inga planer! Bara packa tandborsten, lite kläder och en
karta… eller möjligen en GPS, för de ﬁnaste vägarnas
skull. Vad väntar ni på?”
Ja, vad väntar vi på? På
solen, värmen och på
hostvirusets kapitulation.
Så vad gör man i dessa
väntans tider? Pseudosysslor, som att rita ett
mönster till en stor läderväska att sätta på pakethållaren och att kolla upp
läderpriser. Den räknekonsten är en syssla som
tar sin tid, eftersom läder
Skånsk vallmo
fortfarande säljs per kvadratfot. Man kan också trösta sig med att det inte går
att tvätta fönstren när det ösregnar ute. Då slapp man
iallafall den sysslan för denna gång. Eller så kan man

konstatera att årets pilsnerkonsumtion har expanderat
bilringarna och därför bege sig till den lokala sportaffären för att köpa en pilatesboll och där bli tillrättavisad om att de faktiskt kallas för gymbollar nuförtiden.
När man sedan kommer
hem kan man förvissa sig
om att den största motionen man får ut av bollen,
är när man blåser upp den
med medföljande, handjagad pump. Först när det är
för sent, kan man komma
på att man har en elektrisk
luftmadrasspump,
som
Pilatesboll
mycket väl hade funkat för
ändamålet.
Man kan också stirra ut genom fönstret som ett fån
och lyssna till hur grannarnas soptunnor blåser omkull
en efter en. Bang! Eller var det måhända vår egen?
Tur att Rosa och Grünilla står tryggt omfamnade av
garagets torra famn. Själv ska jag nog gå och sätta på
värmepumpen, blanda oss varsin Gin & Tonic och
blunda och låtsas att det är sommar på riktigt.
Tata-dataa tata-daa, Tata-dataa tata-daa-daa-daa…

...med doften av raps och solvarm jord, med gladors skrin och sädens böljor mot vägrenens vallmorodnad.

