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MOTOCYKL PO CZTERDZIESTCE (ZAMIAST KOCHANKI)
Zegar tyka. Zrozumienie tej prostej fizycznej wïaĂciwoĂci czwartego wymiaru to jeszcze maïy pikuĂ. Najgorsze dopiero przed nami. Otóĝ im
jesteĂmy starsi, tym skubany czas tyka szybciej.
No nie mów, ĝe nie masz takiego wraĝenia. Przecieĝ jeszcze przed
chwilÈ byïo rano, piïeĂ w poĂpiechu kawÚ, zaiwaniaïeĂ do roboty, a tu nagle trach i… zaledwie dwa browary dzielÈ CiÚ od zanurzenia w poĂciel.
A kiedyĂ… Jak to, do jasnej cholery, moĝliwe, ĝe kiedy lataliĂmy po podwórku w krótkich i nie zawsze czystych gatkach i gile nam dyndaïy
z nosa, a z kolan fruwaïy na wietrze strupy (pozostaïoĂci po wielokrotnych uderzeniach w to samo miejsce), jakoĂ ten dzieñ trwaï dïuĝej? Przecieĝ latem, jak siÚ wymusiïo na rodzicach, ĝeby zostaÊ na dworze jeszcze
z godzinÚ, byïy to eony czasu. Byïa to godzina, której dïugoĂÊ trudno sobie dzisiaj wyobraziÊ. Moĝna byïo w tym niewiarygodnie dïugim czasie zaliczyÊ kolejne rany na kolanach (skutkujÈce kolejnymi strupami), dostaÊ
w gÚbÚ od starszego chïopaka, w ramach zemsty przywaliÊ w gÚbÚ mïodszemu koledze i jeszcze nawet zauwaĝyÊ, ĝe ZoĂce spod trójki jeszcze bardziej urosïy cycki. Ówczesna jedna godzina na podwórku naprawdÚ dawaïa takie moĝliwoĂci. Tymczasem dzisiejsza wieczorna jedna godzina
to ewentualnie kilka pstrykniÚÊ pilota, sprawdzenie, czy jakiĂ znajomy
znowu siÚ przypadkiem nie kompromituje na Fejsie, i juĝ… No, moĝe
jeszcze chyïkiem wychylony dodatkowy browar, tak ĝeby ĝona nie zliczyïa
i nie skumaïa, ĝe to dzisiaj czwarty, a przecieĝ zïoĝyïeĂ po raz kolejny Ăluby
maïĝeñskie, w których zbyt pochopnie zadeklarowaïeĂ, iĝ zaczniesz ograniczaÊ swój sponsoring kompanii piwowarskich. I pstryk — nie ma godziny. Byïa i nie ma. Zleciaïa tak, ĝe nawet siÚ nie zorientowaïeĂ. Ale w sumie przecieĝ nie ma czego ĝaïowaÊ. Niech sobie te godziny lecÈ. Jedne
podobne do drugich — szkoda siÚ w ogóle podniecaÊ.
A tu wïaĂnie w telewizorze padïo magiczne sïowo „motocykl”… OĝywiïeĂ siÚ? Uszy pofalowaïy Ci jak radary? NastawiïeĂ siÚ na odbiór, jakbyĂ
miaï w sobie detektory rzeczy fajnych wiÚksze od tych ruchomych radioteleskopów, którymi szpanujÈ w SETI? I nagle widzisz w tym telewizorze, jak kilku spasionych Amerykanów skrÚca jakieĂ chromowe arcydzieïo.
I patrzysz, i nie odrywasz wzroku. I nawet nie musisz przymykaÊ oczu, by
zobaczyÊ siebie, jak suniesz majestatycznie na tym chromowanym czymĂ
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— bo jeszcze przecieĝ nie wiesz, jak siÚ nazywa ten rodzaj motocykla, ale to
teraz nie ma ĝadnego znaczenia. Znaczenie ma to, ĝe jest absolutnie zarÈbisty! I siedzisz na nim jak król na imieninach. A tam król! Jak bóg gromowïadny, jak szef wszystkich szefów i prezes prezesów. Jak biker. Taki
prawdziwy. W skórach i z ïañcuchami. I czujesz, jak wïaĂnie z Ala Bundy’ego przemieniasz siÚ w Kapitana AmerykÚ.

I wtedy pojawia się w Twojej głowie myśl nieujarzmiona: „Kupuję motocykl!”. Pociągasz łyk browara i coraz śmielej kontynuujesz: „Doszedł mi
właśnie czwarty krzyżyk, chylę się ku upadkowi, mam duży mięsień piwny
i nie dam go sobie odebrać. Ale jedno wiem: muszę mieć motocykl, bo
marzyłem o nim całe życie. Bo na niego, do jasnej cholery, zasłużyłem! No
dobra, może nie zasłużyłem, ale i tak mi się należy, jak psu kość!”.

Dopijasz browara, gasisz telewizor i kïadziesz siÚ spaÊ — szczÚĂliwy,
podjarany, speïniony.
I nagle, jak grom z jasnego nieba, pojawia siÚ natarczywa myĂl —
wredna i bezczelna, która nie chce odpuĂciÊ. BïogoĂÊ pryska, sennoĂÊ
znika i myĂlisz tylko i wyïÈcznie o tym, jak im to powiedzieÊ, ĝeby CiÚ nie
zabili Ămiechem. Jak to przeprowadziÊ, by siÚ udaïo. By troszczÈca siÚ
o Ciebie ĝona jakoĂ to przeïknÚïa, jakoĂ zaakceptowaïa, jakoĂ pozwoliïa. Bo
co siÚ bÚdziemy czarowaÊ: kiedy ostatnio walnÈïeĂ piÚĂciÈ w stóï? Przy czym
nadmieniam, ĝe walenie piÚĂciÈ w stóï, ĝeby zakomunikowaÊ swemu
wiernemu psu, iĝ nie podzielisz siÚ z nim ostatniÈ kanapkÈ, siÚ nie liczy.
Otóĝ nie walnÈïeĂ. Bo jesteĂ normalnym facetem i wystarczy Ci w ĝyciu
ĂwiadomoĂÊ, ĝe moĝesz walnÈÊ piÚĂciÈ w stóï, ale kiedy to zrobisz, to jest
to jakieĂ takie mniej satysfakcjonujÈce… Poza tym wiesz doskonale, ĝe
ĝona Ci zaraz wyjedzie z argumentem nie do przebicia. Mianowicie, jak
juĝ jej siÚ wyczerpiÈ argumenty w stylu: „Nie staÊ nas”, „KasÚ potrzebujemy na nowÈ zmywarkÚ”, „DaïbyĂ juĝ spokój z tymi idiotyzmami”, to siÚgnie po argument ostateczny. WrÚcz eschatologiczny. Jest on prosty, krótki
i trudny do przebicia: „Przecieĝ siÚ zabijesz!”. JeĂli masz ĝonÚ, która w sytuacji, gdy jÈ
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wieziesz samochodem, informuje CiÚ, ĝe jak nie zwolnisz do przepisowej prÚdkoĂci, zadzwoni na policjÚ, to wiesz, o czym mówiÚ… To rodzaj
osobowoĂci ĝeñskiej znakomicie reprezentowanej przez RowlingowskÈ
HermionÚ. No, Ăliczna, ale jakĝe potrafi byÊ wkurzajÈca!
Jednak ĝona to nie koniec problemów, jakie wyniknÈ, gdy objawisz
Ăwiatu swojÈ ĂmiaïÈ decyzjÚ o zakupie motocykla… PozostajÈ jeszcze dzieci.
O ile da siÚ jakoĂ przeĝyÊ ich zainteresowanie, czy posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, za które one, w przypadku gdyby CiÚ trzeba byïo zeskrobywaÊ z asfaltu, bÚdÈ siÚ mogïy jakoĂ ustawiÊ, o tyle trudno bÚdzie Ci
tak je przekabaciÊ, ĝeby nie stanÚïy po stronie matki i nie podnosiïy Ci ciĂnienia, przekonujÈc zarówno jÈ, jak i wszystkich dookoïa, ĝe staremu odbiïo — ĝe trzeba dla niego rozwaĝyÊ jakieĂ przymusowe leczenie psychiatryczne, bo teraz wyjeĝdĝa z motocyklem, a przecieĝ nie wiadomo, czy
w najbliĝszej przyszïoĂci nie przyjdzie mu do gïowy pomysï, ĝeby skonstruowaÊ prom kosmiczny.
No tak, przyznasz, ĝe masz kilka problemów do pokonania. Ale czy to
na pewno wszystkie? Nie, bo przecieĝ moĝe staÊ siÚ rzecz absolutnie najgorsza z moĝliwych. Otóĝ Twoja maïĝonka moĝe wpaĂÊ na katastrofalny
pomysï skonsultowania Twojego zamiaru zakupu motocykla ze swojÈ
matkÈ, a TwojÈ teĂciowÈ. Caïa historia Twojego maïĝeñskiego poĝycia nauczyïa CiÚ przecieĝ, ĝe z takich konsultacji jeszcze nigdy nic dobrego dla
Ciebie nie wyniknÚïo. Czemu zatem tym razem miaïoby byÊ inaczej?
OczywiĂcie w tym miejscu naszych rozwaĝañ niektórzy bÚdÈ gotowi
uznaÊ, ĝe w takiej konsultacyjnej konfiguracji nie wszystko jest stracone,
bo pewnikiem bÚdziesz miaï po swojej stronie teĂcia. No jasne, ĝe bÚdziesz go miaï po swojej stronie — poniewaĝ Twój teĂÊ, bÚdÈc w Twoim
wieku, miaï dokïadnie taki sam dylemat, wiÚc kuma jak nikt TwojÈ potrzebÚ. Jest teĝ gdzieĂ tam w gïÚbi swej duszy urodzonym motocyklistÈ. Tyle ĝe
jest jeden problem: Twój teĂÊ teĝ kiedyĂ oĝeniï siÚ z emanacjÈ Hermiony
i jednego moĝesz byÊ absolutnie pewien, a mianowicie tego, ĝe nawet jeĂli
kocha motocykle, to na pewno siÚ do tego nie przyzna. Czemu? Bo ma
maïĝeñskie doĂwiadczenie znacznie wiÚksze od Twojego i wie, ĝe sÈ rzeczy, do których przyznanie siÚ po prostu siÚ nie opïaca. Lepiej przecieĝ siÚ
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jakoĂ przemÚczyÊ, kitraÊ za firankÈ browary i do szczÚĂliwego koñca tego
znoju z peïnym brzuchem i wypranymi na czas gatkami jakoĂ dotrwaÊ,
no nie?
Pewnie teraz powiesz: „WïaĂnie uruchomiïeĂ we mnie najtragiczniejsze i najczarniejsze myĂli i tak naprawdÚ caïy motocyklowy zapaï mi zaczyna mijaÊ”. Powolutku, kolego. Masz zamiar siÚ poddaÊ? Przecieĝ po coĂ
kupiïeĂ tÚ ksiÈĝkÚ. A ja nie zamierzam CiÚ tak zostawiÊ. WierzÚ, ĝe kupisz
motocykl i oddasz siÚ jednej z najpiÚkniejszych pasji. A z motocyklowÈ
pasjÈ jest tak, jak z poderwaniem naprawdÚ zjawiskowej dziewczyny. PamiÚtasz jeszcze, na czym to polegaïo? No wïaĂnie na tym: po prostu trzeba
siÚ mocno postaraÊ.

Najpierw jednak powinieneś sobie zadać pytanie, po Ci motocykl.
Wbrew pozorom odpowiedź wcale nie jest taka łatwa, bo różnym ludziom taka maszyna może służyć do różnych rzeczy, i to często kompletnie odmiennych.

OczywiĂcie na to pytanie odpowiem w kolejnych rozdziaïach. Teraz
zaïóĝmy na chwilÚ, ĝe jedyna na nie odpowiedě brzmi: „Bo za chwilÚ
przeĝyjÚ ĝycie, zestarzejÚ siÚ i nie posmakujÚ tego, czego bym chciaï spróbowaÊ”. JeĂli taka odpowiedě w jakiĂ sposób odzwierciedla TwojÈ potrzebÚ posiadania motocykla, oznacza to, ĝe znajdujesz siÚ w sporej grupie dojrzaïych motocyklistów. Tak siÚ jakoĂ bowiem skïada, ĝe wïaĂnie
czterdziesto- czy piÚÊdziesiÚciolatkowie decydujÈ siÚ na zakup pierwszego
w swym ĝyciu motocykla i zazwyczaj czyniÈ to z tych samych powodów:
ĝeby nie zgnuĂnieÊ, ĝeby nie zwariowaÊ, ĝeby nie skostnieÊ na amen w kieracie „praca – dom – czasem urlop – praca – praca – dom”. CzyniÈ tak, bo
czujÈ, ĝe coĂ waĝnego ich w ĝyciu omija, i akurat sam motocykl jest tylko
jednÈ z moĝliwoĂci poskramiajÈcych to uczucie. Chodzi mianowicie o to,
by wyjĂÊ poza utarty schemat i mieÊ w ĝyciu coĂ jeszcze — coĂ, co jest
w sumie fajniejsze od siedzenia przed telewizorem albo zastanawiania siÚ,
czy córka na pewno powinna wyjĂÊ za mÈĝ za tego ïapserdaka, co Ci
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podprowadza fajki. GdzieĂ tam przecieĝ instynktownie wiesz, ĝe ludzie
z pasjÈ uwaĝajÈ swoje ĝycie za bardziej udane, ĝe wolniej siÚ starzejÈ, ĝe
przeĝywajÈ swój czas po prostu szczÚĂliwsi.
Przed rokiem jeden z portali motocyklowych opublikowaï wyniki badañ przeprowadzonych w Anglii na zlecenie miesiÚcznika „Gardeners’
World”. Otóĝ hobbyĂci ogrodnicy chcieli sprawdziÊ, na którym miejscu siÚ
uplasujÈ pod wzglÚdem „poczucia szczÚĂcia” w porównaniu z innymi
hobbystami. Niczego niespodziewajÈcy siÚ autorzy pytañ ankietowych
uwzglÚdnili w swoim badaniu moĝliwoĂÊ zakreĂlenia (wĂród wielu innych) hobby motocyklowego. No i zaciekawieni uprawiacze grzÈdek
czekali na wyniki badañ, majÈc nadziejÚ, ĝe ogrodnictwo pokona na ïeb,
na szyjÚ bieganie, ïowienie ryb czy teĝ pasjÚ kempingowÈ. Jakieĝ byïo ich
zdziwienie, kiedy siÚ okazaïo, ĝe hobby dajÈce najwiÚcej szczÚĂcia to jednak nie pielenie grzÈdek, lecz wïaĂnie jazda na motocyklu.

To motocykliści okazali się pasjonatami, którym ich miłość — miłość
do motocykli, czyli, jak coraz częściej słyszymy, „motocyklizm” — sprawia
najwięcej radości, daje najwięcej szczęścia, czyni życie bardziej spełnionym. W tych badaniach okazało się, że posiadanie motocykla i czynne
z niego korzystanie wpływa zbawiennie na poziom poczucia szczęścia
w życiu.

A zatem jeĂli jesteĂ nieco znuĝony ĝyciem, jeĂli dobrnÈïeĂ do wieku,
w którym nastÚpnym etapem bÚdzie sprawdzenie, czy jeĂli CiÚ rano nic
nie pobolewa, to na pewno jeszcze ĝyjesz — to oznacza, ĝe motocyklizm
moĝe byÊ dla Ciebie darem niebios.
Jest jeszcze jedna rzecz, która powoduje, ĝe motocyklizm tak bardzo
krÚci: pasja ta zawiera w sobie caïy wachlarz moĝliwoĂci, caïÈ paletÚ
zwiÈzanej z niÈ aktywnoĂci. Z jednej strony organizuje czas, a z drugiej
pozwala poczuÊ tak zwany wiatr we wïosach. Napisaïem „tak zwany”, bo
sÈ teĝ ïysi bikerzy i by poczuÊ wiatr we wïosach, muszÈ w trakcie jazdy
rozpiÈÊ sobie rozporek.
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Motocyklizm wyciąga Cię z domu nie tylko latem, oferując klimatyczne
przejażdżki. Wyciąga Cię z domu również zimą — do garażu, gdzie dwa
browary wypite przy odkręcaniu wciąż tej samej śrubki (czy trzeba, czy
nie, byle był pretekst do pobycia trochę ze swoją maszyną) mogą naprawdę wybornie smakować.

Motocyklizm to teĝ okreĂlona subkultura tworzÈca wïasne kody jÚzykowe, wzorce zachowañ i doĂÊ specyficznÈ wiÚě. I nie musisz uprawiaÊ
koniecznie motocyklizmu grupowego, jeědziÊ na motocyklowe zloty albo zostawaÊ czïonkiem jakiegoĂ motocyklowego klubu — wiÚě jest wiÚziÈ i rozpoznasz jÈ od razu, nawet jak bÚdzie schowana pod garniturem.
PamiÚtam, jak kiedyĂ próbowaïem ukrÚciÊ biznesowe lody, mÚczÈc
siÚ na spotkaniu z panami prezesami w nienagannych garniakach i wodzÈc mÚtnym wzrokiem po warszawskim krajobrazie za szybÈ biurowego wysokoĂciowca. Rozmowa siÚ nie kleiïa, z biznesu wychodziïy nici,
mimo ĝe oferowaïem dokïadnie to, czego potrzebowali, i to w doskonalej cenie. Oni teĝ byli zmÚczeni. Oĝywiali siÚ tylko, kiedy wchodziïa sekretarka, wnoszÈc kolejne dzbanki z kawÈ — trudno siÚ dziwiÊ, bo jej figura i filuterny uĂmiech oĝywiïyby caïy rzymski legion polegïy w bitwie
pod Akcjum. Jednak jej obecnoĂÊ stanowiïa jedynie krótki rozrywkowy
przerywnik w tej mordÚdze… I nagle spod mankietu koszuli zaczÈï mi
wystawaÊ zegarek — taki na szerokim, bardzo szerokim skórzanym pasie,
ïudzÈco podobnym do pieszczochy. Skojarzyï siÚ on panom prezesom
z motocyklami. „Jeědzi pan na motocyklu?” — zapytaï jeden. I od tej chwili
rozmowa nabraïa rozpÚdu: „A jaka pojemnoĂÊ?”, „A jaki model?”, „A jakÈ
trasÚ w Europie by pan poleciï?”. ZaczÚïa siÚ jazda bez trzymanki, prezesi
bowiem okazali siÚ zapalonymi motocyklistami, dziÚki czemu nudna
korporacyjna nasiadówa skoñczyïa siÚ w pobliskiej knajpie z bïyskawicznym przejĂciem na „ty”. Czy ubiïem wtedy interes? To juĝ inna historia, ale
to nie jedyny przykïad motocyklowej wiÚzi przeïoĝonej na biznes. Znam
przypadek pewnego utalentowanego fotografa, który swego czasu zainwestowaï sporo kasy w nowego fat boya i zaïapaï siÚ do grona goĂci znajdujÈcych wytchnienie od biznesów wïaĂnie na motocyklach. Ów fotograf
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juĝ po niecaïym roku twierdziï, ĝe zlecenia pozyskane dziÚki jego nowym
motocyklowym znajomoĂciom spowodowaïy, iĝ inwestycja w harleya
zwróciïa mu siÚ dwukrotnie. OczywiĂcie nie majÈ dziĂ znaczenia dociekania, czy pragmatyczny fotograf zakupiï motocykl, by realizowaÊ motocyklowÈ pasjÚ, czy teĝ by zapewniÊ sobie nowych, zamoĝnych partnerów biznesowych. Znaczenie ma to, ĝe w tym systemie moĝna ïÈczyÊ
przyjemne z poĝytecznym.

Motocyklowa więź nie tylko jednoczy ludzi, ale też przełamuje lody
i czasem ma to miejsce na gruncie międzynarodowym.

PamiÚtam, jak kiedyĂ pojechaïem do Oïomuñca na zaproszenie swojego brytyjskiego kumpla, który, wykonujÈc od lat zawód aktora teatralnego, w tymĝe Oïomuñcu wspóïprowadziï festiwal orkiestr wojskowych
(czad, nie?). Kiedy pojechaïem tam na motocyklu z kilkoma bikerami, zaproponowano nam wspólny obiad z dyrekcjÈ festiwalu — niespecjalnie
byï do tego oficjalny powód, chyba ĝe za taki uznaÊ moĝna znajomoĂÊ
udzielajÈcego siÚ w roli konferansjera angielskiego aktora z polskimi podtatusiaïymi motocyklistami przybyïymi na chromowanych maszynach.
Zgadnij, o czym byïa caïa obiadowo-dyrekcyjno-festiwalowa rozmowa.
O motocyklach! Bo okazaïo siÚ, ĝe gïówny dyrektor tego festiwalu w wolnych chwilach zalicza okoliczne winkle na fjr-ce! Przyznasz, ĝe w tym kontekĂcie hasïo: „Motocykle sÈ wszÚdzie” nabiera zupeïnie nowego znaczenia?
Dlaczego nas, bikerów, tak krÚcÈ motocykle? Dlaczego podrywamy siÚ
na proste nogi, ilekroÊ gdzieĂ to magiczne sïowo klucz siÚ pojawi? Bo widzisz, jest coĂ jeszcze. Jest to pewien rodzaj wtajemniczenia. Ale spróbujÚ
wytïumaczyÊ to w przystÚpny sposób. Otóĝ jest pewna ksiÈĝka Edmunda
Niziurskiego, którego pewnie doskonale pamiÚtasz z dzieciñstwa. Tak, to
ten od KsiÚgi urwisów, Sposobu na Alcybiadesa, Naprzód, wspaniali czy Przygód
Marka Piegusa. Tenĝe, nieĝyjÈcy juĝ niestety geniusz literatury napisaï
swego czasu powieĂÊ — dla mnie magicznÈ i wielowarstwowÈ, w której
wciÈĝ na nowo odkrywamy caïÈ masÚ znaczeñ, moĝe filozofii, a na pewno
przemyĂlanej obserwacji mechanizmów rzÈdzÈcych naszymi zachowaniami
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pod kaĝdÈ szerokoĂciÈ geograficznÈ. PomijajÈc caïÈ tÚ absolutnie genialnÈ
grÚ z czytelnikiem, warto zwróciÊ uwagÚ na jeden z powieĂciowych wÈtków, zawarty juĝ w samym tytule. Otóĝ Siódme wtajemniczenie prowadzi
czytelnika przez fabuïÚ powieĂci, przekonujÈc go na kolejnych stronach,
ĝe nie ma ĝadnych innych wtajemniczeñ, które powinien poznaÊ nowy
adept pewnej spoïecznoĂci, ponad trzy podstawowe. Sztuczka Niziurskiego
jest oczywiĂcie zïoĂliwie przewrotna — z samego tytuïu ksiÈĝki dowiadujemy siÚ bowiem, ĝe wtajemniczeñ jest co najmniej siedem. W powieĂci
z kaĝdym kolejnym rozdziaïem odkrywamy, ĝe mimo wczeĂniejszych
szczerych zapewnieñ jest jednak coĂ wiÚcej. I tak, im dalej w las, tym
wiÚcej drzew. Im wiÚcej wtajemniczeñ poznaje bohater powieĂci, tym
bardziej jest przekonany co do tego, ĝe na tym jednak nie koniec, bo po
kaĝdym nowym wtajemniczeniu pojawia siÚ przecieĝ kolejne, które caïÈ
dotychczasowÈ wiedzÚ wywraca do góry nogami.
OczywiĂcie nie bÚdÚ tu zdradzaï sensu powieĂci Niziurskiego, by nie
odbieraÊ radoĂci z jej smakowania tym (mam nadziejÚ) nielicznym
czterdziestolatkom, którzy nie znajÈ tej pozycji. Zwracam jedynie uwagÚ na fakt, ĝe z motocyklizmem jest dokïadnie tak jak z wtajemniczeniami Niziurskiego.

Gdzieś tam, już nawet na samym początku motocyklowej drogi, odkrywamy, że za tą pasją stoi coś więcej. Miłość do motocykli zrazu każe nam
myśleć jedynie o jakimś enigmatycznym poczuciu wolności, jakimś mało
uchwytnym zachwycie, kiedy dosiadamy własnych dwóch kółek, zapinamy bieg (wielu motocyklistów uważa, że motocyklowych biegów się nie
wrzuca, ale właśnie zapina), odkręcamy manetkę gazu i ruszamy w drogę.

Potem, kiedy brniemy w tÚ miïoĂÊ gïÚbiej, zaczynamy siÚ orientowaÊ, ĝe
wszystkie te wyĝej opisane czynnoĂci i owszem sprawiajÈ nam przyjemnoĂÊ, jednak czujemy, ĝe jest w tym — ĝe musi w tym byÊ — coĂ wiÚcej.
Kiedy dokonujemy kolejnego kroku w motocyklowej przygodzie, kiedy
zaliczymy juĝ na swojej maszynie pierwszÈ glebÚ, kiedy przejedziemy
pierwszy tysiÈc mil, kiedy przemierzymy na motocyklu swojÈ wïasnÈ
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samotnÈ dïugÈ trasÚ, kiedy wysuszy nas na wiór lejÈcy siÚ z nieba letni
ĝar, kiedy marznÈcy deszcz przemoczy nas do suchej nitki — wtedy poczujemy wreszcie, ĝe prawdziwy absolut zaczyna siÚ wówczas, gdy w trakcie
jazdy motocykl przestaje byÊ tylko maszynÈ. Przestaje byÊ zorganizowanym mechanicznym jestestwem zïoĝonym ze Ărubek i wihajstrów. Zaczyna byÊ naszym przedïuĝeniem, zespala siÚ z bikerem w jeden organizm
— organizm, który jest wzajemnie Ăwiadom wszystkich swoich czÚĂci,
który czuje przeciÈĝenie w zakrÚcie, drobny kamyczek pod umykajÈcÈ
w bok oponÈ czy cud przeciwskrÚtu. Kiedy juĝ myĂlimy, ĝe dotknÚliĂmy
motocyklowej nirwany, kiedy zaczynamy wspóïodczuwaÊ, znowu siÚ okazuje, ĝe jest jeszcze coĂ wiÚcej. Oto domyĂlamy siÚ istnienia kolejnego
wtajemniczenia, którego dotÈd nie przeczuwaliĂmy. Zaczynamy odczuwaÊ przeĂwiadczenie, ĝe motocykl ma duszÚ, ĝe pod tymi chromami, pod
tym caïym ĝelastwem skrywa siÚ nasz przyjaciel. Wtedy dopiero zaczynamy chcieÊ go poznawaÊ. Chcemy cieszyÊ siÚ ciekawoĂciÈ jego gïÚbi.
Wtedy wïaĂnie socjolog z dwiema lewymi rÚkami do jakiejkolwiek roboty
zaczyna gromadziÊ narzÚdzia i przerabiaÊ garaĝ na maïe sanktuarium tej
przyjaěni. Wtedy dopiero zupeïnie niespodziewanie zaczyna siÚ nowe
wtajemniczenie. Juĝ nie jedziesz na czymĂ skomplikowanym, dziwnym i nieznanym — od teraz zaczynasz jeědziÊ na maszynie, która staïa
siÚ Twoim przyjacielem, a jej poznanie sprawiïo Ci wiÚkszÈ frajdÚ, niĝ Twój
umysï mógïby przewidzieÊ w najciemniejszych zakamarkach humanizmu.
Dokonaïo siÚ niemoĝliwe. ZiĂciïa siÚ peïnia: od teraz jedziesz i zaczynasz siÚ
orientowaÊ, jak to wszystko dziaïa i co zrobiÊ, by to, co CiÚ wozi, nigdy
CiÚ nie zawiodïo.
PamiÚtam, jak mój bliski kumpel postanowiï podzieliÊ siÚ ze mnÈ
wraĝeniami ze swojej kolejnej europejskiej trasy, na którÈ tradycyjnie
wybraï siÚ z kolegÈ, obaj na rÈczych fjr-kach. GdzieĂ tam poĂród Alp,
kiedy juĝ siÚ chïopaki natrzaskali winkli, zjechali na dwudniowy odpoczynek na pobliskim kempingu. Rozïoĝyli namiot, zaopatrzyli siÚ w browary
i zaczÚli odpoczywaÊ. I co zrobiï w ramach tego odpoczynku jeden z nich?
Otóĝ na oczach zafascynowanej turystycznej gawiedzi wziÈï i rozebraï
swój motorek do najmniejszej Ărubki. Nie widziaïem tego wyczynu, ale nie
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ma podstaw, by koledze nie wierzyÊ. I to jest wïaĂnie objaw absolutnej
motocyklowej miïoĂci. Czyĝ nie?
OczywiĂcie po przeczytaniu powyĝszego fragmentu musiaïeĂ uznaÊ,
ĝe taka wizja jest raczej przeraĝajÈca. Bo przecieĝ sytuacja, w której musisz wymieniÊ ĝarówkÚ w samochodzie, juĝ powoduje odruch wymiotny,
a co dopiero zgïÚbianie tajników konstrukcji motocykla. PocieszÚ CiÚ, ĝe
miaïem dokïadnie tak samo. Dla mnie naprawa cieknÈcego kranu byïa tak
abstrakcyjnym wyzwaniem, jak dla Bilbo Bagginsa opuszczenie jego okrÈgïej chatkonorki. Powiem Ci wiÚcej: moja ĝona opanowaïa na przykïad
sztukÚ posïugiwania siÚ gwoědziami i mïotkiem na poziomie „expert”,
który dla mnie byï zawsze nieosiÈgalny. Gdyby jej kazaÊ naprawiÊ i uruchomiÊ wielki zderzacz hadronów, to prawdopodobnie uczyniïaby to
szybciej, niĝ ja znalazïbym sposób na wymianÚ baterii w mïynku do pieprzu. JeĂli nie wierzysz, to sprawdě na Facebooku — kiedyĂ poprosiïem
znajomych o pomoc w rozkminieniu konstrukcji tego okropnego mïynka i ĝaden siÚ nie odezwaï. ¿aden!!! Jednak w motocyklizmie jest tak, ĝe
po pewnym czasie zaczyna CiÚ korciÊ. Najpierw pojawia siÚ pytanie:
„Czy ja byïbym w stanie tÚ ĂrubkÚ odkrÚciÊ i przykrÚciÊ?”, a niedïugo
póěniej zastanawiacie siÚ z kumplem, jak wyciÈgnÈÊ silnik z motocykla.
Dzisiaj wydaje Ci siÚ, ĝe jest to nie do ogarniÚcia — ba, graniczy z absurdem — a po jakimĂ czasie czujesz, ĝe chciaïbyĂ siÚ zmierzyÊ z tÈ materiÈ,
i wyszukujesz okazje, by to zrobiÊ. PoczÈtkowe przeraĝenie ustÚpuje
miejsca ciekawoĂci. Zaczyna siÚ rodziÊ niezwykïa wiÚě. DostÚpujesz kolejnego stopnia wtajemniczenia.
GdybyĂ mnie zapytaï, czy motocykl ma duszÚ, to w zgodzie ze swoim
sumieniem musiaïbym odpowiedzieÊ, ĝe to zaleĝy wyïÈcznie od Ciebie.

Ty sam decydujesz, jaki rodzaj motocyklizmu chcesz uprawiać. To Ty
zdecydujesz, czy motocykl będzie dla Ciebie czymś więcej niż kolejnym gadżetem i czy będzie radością nie tylko dla Ciebie, ale również
dla Twoich bliskich.
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Wielu moich znajomych motocyklistów (i ja takĝe) zaraziïo tÈ pasjÈ
równieĝ swoje ĝony: jedne wybraïy dla siebie rolÚ pasaĝera, bo tak czujÈ
siÚ najbardziej komfortowo, inne zaĂ staïy siÚ samodzielnymi kierowcami. Nie ma w istocie znaczenia, jak moĝesz swojÈ pasjÚ dzieliÊ z ĝonÈ.
Znaczenie ma to, czy uda Ci siÚ z Twojej pasji uczyniÊ pasjÚ wspólnÈ,
a wierz mi, jest to moĝliwe. Nie doĂÊ, ĝe jest moĝliwe, to jeszcze otwiera
zupeïnie nowe moĝliwoĂci spÚdzania razem czasu. Tworzy wiÚě, staje siÚ
ěródïem radoĂci, przyjemnoĂci, a w koñcu potrzebÈ. OczywiĂcie jest wiele
takich sytuacji, w których oboje uznajemy, ĝe na dany wypad powinienem
wybraÊ siÚ sam, z kumplem czy teĝ w wiÚkszej paczce, ale sÈ teĝ takie,
kiedy chcemy dotknÈÊ motocyklizmu wspólnie — i to wïaĂnie w tej pasji
jest wspaniaïe. OczywiĂcie sadzajÈc nieprzygotowanÈ ĝonÚ na motocykl
i pokazujÈc jej za pierwszym razem, ĝe umiesz jechaÊ szybciej, niĝ pozwalajÈ przepisy, prawdopodobnie bardziej sobie zaszkodzisz, niĝ pomoĝesz.
Chcesz zjednaÊ jÈ sobie? Zabierz jÈ na delikatnÈ, niezbyt dïugÈ i niezbyt
szybkÈ przejaĝdĝkÚ. Niech siÚ zachwyci bez strachu. Niech poczuje czar
motocykla w ïadnÈ pogodÚ, na równej, suchej, szerokiej i maïo uczÚszczanej drodze. Innymi sïowy: przygotuj swojÈ poïowicÚ do tej przygody
metodÈ maïych kroków.
Twoje (sïuszne skÈdinÈd) podejrzenia, ĝe w motocyklizmie liczy siÚ
coĂ wiÚcej niĝ tylko bïysk chromów odbijajÈcy siÚ w okularach przeciwsïonecznych zjawiskowej blondyny, majÈ potwierdzenie w motocyklowej rzeczywistoĂci. Mam nadziejÚ, ĝe udaïo mi siÚ zaintrygowaÊ CiÚ
motocyklizmem na tyle, iĝ nie zrezygnowaïeĂ z chÚci posiadania motocykla. JeĂli tak jest, to zapraszam do dalszej lektury.
A i jeszcze jedno… W tytule ksiÈĝki znalazï siÚ zwrot: „zamiast kochanki’. To oczywiste odwoïanie do kryzysu wieku Ăredniego, na który
róĝni faceci róĝnie reagujÈ. Jedni próbujÈc sobie udowodniÊ, ĝe mïodoĂÊ
ich nie opuszcza ratujÈ siÚ posiadaniem kochanki. Inni decydujÈ siÚ na
zakup motocykla. I wiesz co ci powiem? Jakkolwiek by nie liczyÊ kochanka wychodzi droĝej!
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A
Abernathy Kids, 281
aerograf, 263
Allman Brothers Band, 281
antifog, 125
antybryzgowy zamek bïyskawiczny,
122
apex, 187, 188
aplikacja
CrashLight, 265
TapaTalk, 264
Waze, 264

B
bagaĝnik, 138
bazar motocyklowy, 94
beemka, 23
Bell, 248
bezawaryjnoĂÊ, 26
bezpieczeñstwo, 35, 71
bezpieczna jazda, 198
bezpieczny upadek, 99
bielizna termiczna, 90
biker w garniturze, 279
Bikers Against Child Abuse, 286

Blob, 285
bluetooth, 262
BMW R71, 279
Bob Dylan, 282
Boss Hoss BHC-3 LS 300, 40
Brought Superior, 225
buty, 112–122
crocsy, 121
glany, 120
Kart, 116
kowbojki, 113

C
cafe racer, 288
certyfikat bezpieczeñstwa, 56
Che Guevara Ernest, 224
chopper, 22, 28
Climt Soubirac, 57
Cool System, 108
cordura, 59
Cosmo Held, 58
crocsy, 121
cruiser, 22, 25, 28, 36
czapsy, 62
czïonek klubu, 207
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D
damski klub motocyklowy, 171
decyzja o zakupie, 8
dress code, 55
droga hamowania motocykla, 194
dziura, 246

E

glany, 120
gmol, 184
przedni, 185
tylny, 185
gniazdo zapalniczki, 265
goretex, 60
GPS, 266
Grey Ghost, 283
grupy dyskusyjne, 246

enduro, 21, 22, 36

F
Fatboy, 283
FG, Free Group, 207
film, 217
Dziki, 228
Dzikie anioïy, 228
Easy Rider, 225–228
Gang Dzikich Wieprzy, 229
Lawrence z Arabii, 225
Pechowa Electra Glide, 228
Prawdziwa historia, 228
The Wild One, 288
Wielka ucieczka, 224
filozofia
Crawforda, 223
Thoreau, 220
firma
Barbour, 285
Gamut, 103
Knox, 87
Racer, 101
Richa, 102, 109, 116, 142
formuïa 1%, 213

G
gadĝety, 24, 232, 255
garaĝ, 267



H
haïas rur wydechowych, 199
hamowanie na zakrÚcie, 187
Harley Davidson, 27
harley sportster, 282
HD Road King, 27
Heat Pax, 107
Held, 127
highside, 189
historia motocykla, 26, 250
hobby motocyklowe, 10
Honda Gold Wing, 24
Honda Shadow 600, 175
Honda Shadow Aero VT 1100, 23
Honda Super Cub, 168, 287

I
internet, 243

J
jazda
bezpieczna, 198
na zakïadkÚ, 246
w deszczu, 134
w kolumnie, 37
z pasaĝerem, 156
jeansy kevlarowe Richa, 63
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K
kaczka, 126
kamizelkolodówka, 265
kask, 70–84
Bell RT, 79, 285
konserwacja, 84
otwarty, 74, 75
peïny, 74
Police Held, 78
Stocton Held, 80
szczÚkowy, 74
typu jet, 78
zamkniÚty, 73
kevlar, 63, 64
kevlarowe wszywki, 64
klick fix, 147
klub, 206
Motor Maids, 171, 173
kluby
FG, 207, 211
MC, 207, 211, 215
RC, 210
knighty, 103
kobiecy motocyklizm, 165
koïnierz
ocieplajÈcy, 92
przeciwdeszczowy, 92
przeciwwietrzny, 92
skórzany, 92
wodoodporny, 125
kombinezon, 55
Duck, 127
dwuczÚĂciowy, 61
przeciwdeszczowy, 126
komfort jazdy, 24
kominiarka, 91
kominiarka termiczna, 91

komputer pokïadowy, 24
komunikacja
bezprzewodowa, 262
z pasaĝerem, 158
komunikatory, 159
koncentracja, 90
Kongres Klubów Motocyklowych, 211
konserwowanie kasków, 84
kowbojki, 113
kredens, 24, 28
ksiÈĝka, 217
Dzienniki motocyklowe, 224
Jupiter’s Travels, 224
Motocyklista doskonaïy, 224
Shop Class as Soulcraft, 222
Walden, czyli ĝycie w lesie, 220
Zen i sztuka oporzÈdzania
motocykla, 218, 222
kupowanie
gadĝetów, 256
oczami, 251
kurczowy uchwyt, 30
kurs prawa jazdy, 42
kurtka
Climt Soubirac, 57
Cosmo Held, 58
membrana wodoszczelna, 57
ochronna, 56
podpinka ocieplajÈca, 57
protektory barków, 56
protektory ïokci, 56
protektory pleców, 56
puller, 59
Ramones Motorway, 56
wywietrzniki, 58
z cordury, 59, 126
z protektorami, 54
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L
laced, 61
lewuĂ, 240
linka na szyi, 278
lodówka, 265
lowside, 35, 189

M
marka
Bell, 248
Held, 127
MC, Motorcycle Club, 206
member, 208
membrana wodoodporna, 131
mesh, 108
Mikoïaje na Motocyklach, 286
moc motocykla, 32, 37
mocowanie sakw, 144–147
motobajzel, 93
motocykl
crossowy, 21
off-roadowy, 109
sportowy, 28
turystyczny, 23
w lowsidzie, 35
motocykle kultowe, 19
motocyklistki, 165
motocyklizm, 11, 13
w internecie, 243
motocyklowy konwój, 284
motorcycle stirrups, 66
motywacje, 9
multitankbag, 142

N
najwiÚkszy motocykl, 284
naked, 28



nakïadki
na buty, 132
na rÚkawice, 130
przeciwdeszczowe, 130, 132
nauka technik jazdy, 44
nawiÈzywanie relacji spoïecznych,
249
nieuczciwy sprzedawca, 247
nocne wyĂcigi, 200
nogawki spodni, 65
numer VIN, 26, 250

O
obciach, 232, 242
ochraniacze
bez podeszew, 133
bioder, 63
kolan, 63
przeciwdeszczowe, 130
na buty, 132, 134
na rÚkawice, 130
odpornoĂÊ na Ăcieranie, 109
odzieĝ
termiczna, 87
wielowarstwowa, 87
oparcie kierowcy, 261

P
pajÈczek, 141
Pakistan, 66, 245
paniora, 30
pasaĝer, 155, 163
percepcja obiektu, 181, 182
piecyk, 265
piórnik, 140
Pirsig Robert, 218
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poczucie
szczÚĂcia, 10
wolnoĂci, 46, 212, 226
podeszwa antypoĂlizgowa, 115
podgrzewane manetki, 260
pojemnoĂÊ
baku, 23
silnika, 30–34
pokrowiec, 139
potrzeba posiadania motocykla, 9
poziomka, 98
prawo jazdy kategorii A, 33, 42
precyzowanie swoich oczekiwañ, 22
protektory, 56
protektory kostek, 100
przeciwdeszczowe ochraniacze
butów, 132, 134
rÚkawic, 130
przeciwskrÚt, 33, 186
przejazdy goldwingów, 24
przekraczanie szybkoĂci, 200
przepisy, 49
przewidywanie zachowañ, 191
przyczyny wypadków, 181
przyĂpieszanie na zakrÚcie, 188

R
Ramones Motorway, 56
rat bikes, 19
RC, Riding Club, 210
reakcja kierowcy na motocykl, 197
rÚkawice, 94, 98–110
bez palców, 108
Dakar Blue, 109
Knight, 103
letnie, 102, 108
nieocieplane przeciwdeszczowe,
102
ocieplane przeciwdeszczowe, 102

off-roadowe, 110
przeciwdeszczowe, 102
sportowe, 101
Richa Hurricane GTX, 106
z systemem Cool, 102
Target, 102
termiczne, 106
typu mesh, 109
z membranÈ wodoodpornÈ, 131
zimowe, 102
rodzaje wypadków, 182
rola, 148
rozstaw lusterek, 25
ruch klubowy, 207
rzetelnoĂÊ informacji, 247

S
sakwy, 139–150
samodzielna nauka, 45
siatka bagaĝowa, 141
silnik Diesla, 280
Simon Ted, 224
siodïo z oparciem, 261
sissy bar, 138, 148
skórzana rola, 139
slidery, 120
spacerówki, 259
zintegrowane z gmolem, 260
spalanie, 23
spannering, 124, 269, 270, 271
spodnie, 64
skórzane sznurowane, 61
z cordury, 61
status czïonka klubu, 206
stelaĝ pod sakwy, 147
stodwudziestkapiÈtka, 34
stopieñ wtajemniczenia, 15
struktura klubów motocyklowych,
206
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styl
enduro, 21
jazdy, 24
system mocowania sakw, 147
szacowanie apexu, 188
sztuczka Niziurskiego, 13
sztuczna rdza, 20
sztuka upadania, 99

Ś
ĂcieralnoĂÊ skóry, 100

T
tankbag, 142
technika jazdy, 24, 44
hamowanie na zakrÚcie, 187
highside, 189
lowside, 189
przeciwskrÚt, 186
przyĂpieszanie na zakrÚcie, 188
tempo, 38
tempomat, 257
the ton, 288
Thoreau Henry, 218
torby
do sakw, 148
specjalne, 143
Triumph 655 cc Trophy, 224, 285
turystyk, 22, 28
tylna manetka biegów, 115
typy motocykli, 28
tysiÈcosiemsetka, 39

V
VTX 1800, 39, 166
vulcan, 109

W
wiÚě motocyklowa, 12
windstoppery, 94
wizerunek bikera, 104
wkïadki
do rÚkawic, 94
ocieplajÈce Heat Pax, 106
wïaĂciwoĂci ochronne stroju, 56
wolnoĂÊ, 46, 212, 226
wybór motocykla, 20, 25
wydech tuningowy, 263
wyglÈd motocykla, 19
wypadki, 180
wyprzedzanie z prawej strony, 200

Y
yamaha fjr, 160
yamaha stratoliner, 237
yamaha virago, 55

Z
zabezpieczenia przed kradzieĝÈ, 274
zajÚcia teoretyczne, 48
zakup motocykla, 8
zamki antybryzgowe, 121
zapiÚcie typu DD, 77
zdrapka, 182–185
zgrubienia na bieliěnie, 90

U
ubranie motocyklowe, 54
uchwyt na puszkÚ, 258
utrata przyczepnoĂci, 50
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