
En fluga gör ingen sommar – men det gör en Kawasaki! 
 
Jag erkänner! Jag älskar att åka hoj. Så pass mycket att jag t o m vill köra.  Köra själv! 
Ja, Björn du har inte fel på ögonen. Men ta det bara lugnt. Jag begriper att du inte frivilligt 
släpper iväg mig på din 1600.  
Jag tänker mig att jag måste börja från början. Vilket innebär att ta mc-kort! Eller…? 
Ännu så länge är detta ett tankefrö som börjat slå rot. Vilket jag i en förtrolig stund råkade 
nämna för Björn. Han tände direkt. 
Under en grillkväll hemma hos min son råkade (?) Björn föra detta tankefrö vidare och sonen 
tände direkt! Eftersom han både sprungit efter och själv kört allt från radiostyrda bilar, 
folkrace till Audi med barnstol sedan han var 2,5 år hade han en hel del goda råd vad det 
gäller själva övningskörningen.  
Jag minns när han slängde upp sin då 39-åriga mor på sin cross och körde minst 8 varv i en 
rondell i full sula med sagda moder som ett fullständigt vettskrämt järnspett bakom ryggen!!! 
Känns som jag fått lite revansch nu när han sitter där vid sin nyinköpta grill, nyinköpta Audi 
med barnstol, mitt kloka barnbarn på 2,5 år. Och jag åker hoj….. 
Till pappa sa jag: -Titta pappa! Jag åker motorcykel! 
Pappa sa: -Vuxna människan! Det är ju livsfarligt! Vill du ta död på dej? 
Jag kanske inte ska nämna min fundering för honom…. 
Lite irriterande är det nu att jag var ett år för sen med att ta mitt körkort. Jag fick nämligen 
inte mc-kortet på köpet. 
När man utbildar sig till pilot övningskör man ju i en simulator. Har jag sett. 
Jag har också både sett och själv suttit på en mekanisk tjur. I hela 43 sekunder! 
Det borde finnas en liknande anordning när man ska ta mc-kort. Då slipper man ju köpa cykel 
förrän man fått kortet. Jag menar – hur skulle det se ut om alla piloter köpte ett flygplan direkt 
när de skulle börja övningsköra?  
 
Björn har också en fundering. 
Han vill byta upp sig en storlek. Nä det är inte jag som ska gå upp i vikt.  
Han vill ha en 2000. ( Jag har inte, jag säger INTE, gått upp i vikt.) 
Med den vill han att vi ska kuska runt i Europa en sommar. Närmare bestämt om två år. Med 
utgångspunkt från internationella VR-träffen skulle vi så sakteliga ta oss hemåt.  
Det är nog inte detta jag ska berätta för pappa när han fyller 83 om ett par veckor. 
Han har ju faktiskt lite problem med kärlkramp… 
Jag tror inte han tycker att det är meriter att jag kört traktor, fyrhjuling och åkgräsklippare. 
Inte heller det faktum jag suttit kvar på en mekanisk tjur i hela 43 sekunder fastän det var näst 
högsta hastigheten! 
 
Inte heller har jag berättat för honom att jag vill hoppa fallskärm… 
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