I´m back !

Herrens veje er uransagelige siger man tit………..
Men at jeg efter et tilfældigt besøg i ”Casa Vespa” (formand Peer Tanggards kolonihavehus) blev
ejer af en nysynet Vespa PX 200 GS var ingen af os vist klar over!
Historien er den, at Peer havde en Vespa PX 200 GS til salg – den stammede fra Fyn, var helt
original og havde lidt patina (overfladerust) – men det er jo ganske naturligt, at tidens tand sætter
sine spor efter næsten 30 år – bare kig på din kone og du forstår hvad jeg mener 
Lørdag den 9. september 2017 havde jeg været ude og købe nye cykeldæk til svigerdatteren cykel.
På vej ind ad Stormgade i Esbjerg så jeg, at Peer og Aases bil holdt ved deres kolonihavehus. Peers
bil er nemlig let genkendelig med Vespa-logo i bagruden…..
Aase var som sædvanlig i gang med at ordne og pusle i haven. Peer sad på sin ”trone” (havestol)
og holdt øje med, at Aase holdt sig i gang og lavede opgaverne ordentligt.
Vi snakkede om alt mellem himmel og jord. Sådan plejer det at være. Selvom jeg egentlig godt var
klar over, at Peer ikke har den største kærlighed til en Piaggio Skipper, så nævnte jeg for ham, at
jeg havde kig på en sådan model.

Det var næsten som at træde på en øm ligtorn, da jeg sagde det til ham.
Han blev stiv i blikket og øjnene blev også lidt blodskudte.
Jeg har altså en PX 200´er til salg fik han fremstammet.
Den kan du købe for XXX kr. (en fodboldklub fortæller jo ikke, hvor meget en fodboldspiller har
kostet).
Mener du XXX kr. spurgte jeg?
Ja - svarede han.
Og så var den handel afsluttet!
Næste dag kl. 10.30 hentede jeg PX 200´eren hos Peer. Den startede som en mis og blev kørt op på
traileren og alt ekstraudstyret (olie, dæk, tøj og hjem) kom i bagagerummet.
Det var en dejlig fornemmelse igen at få en Vespa mellem benene igen.
Og tak til Peer for handlen – det var virkelig en fair pris!

Lars Kingo

