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Velulslyrl
oglenglende

går kom de. De

lenge etterlengtede
og sagnomsuste,
elskede og magiske -
sykkelhanskene. Grå base,

rosa overflate og hvite blomster.
De er perfekte; sporty, uten å

være for dyre, tøffe uten å være
for macho og feminine uten å

være for sukkersøte. Det er jo ikke
utstyret det kommer an på, bare
av og til.

Som det meste av det jeg har
lengtet ettel er de født og opp-
vokst utenfor riksgrensen, bestilt på Ebay og

sendt til meg per post i en liten brun pakke. Jeg

rev opp pakken med tennene da jeg fikk den,

ogførjeg visste ordet av det, hadde jeg sittet
med sykkelhanskene på meg i over en time. Det
samme skjedde da jeg hadde kjøpt sykkelhjelm.
Jeg kunne våkne med vondt i nakken og innse at
jeg hadde sovnet med hjelmen på.

Eventyret, eller sykkeleventyret beglmte før
sommeren etter ett glass for mye. Jeg sjekket inn-
boksen min som vanlig, og oppdaget en svarmail
fra ergoterapeuten min - og allerede her begynte
jeg å stusse litt. Hvorfor hadde jeg sendt henne
en mail? Det var ingenting i veien med rullestolen
min, og heller ikke noen av de andre hjelpemidlene
mine.

Jeg sjekket originalmailen, som var både opp-
klarende og urovekkende. Jeg hadde tydeligvis
med både viten og vilje sendt henne en forespør-
sel om det var mulig å få tak i en sykkel til meg.

«P.S.: hånddrevet sykkel er uaktuelt, for jeg kan
nesten ikke bevege aflnene. Jeg kan heller ikke
bøye bena så mye.»

Mer urovekkende var svaret fra ergoterapeu-
ten min, som ikke bare virket positiv, men også
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svømming en gang, hvorpå min far lo godt og

lenge før han sa «joda, det finnes jo de som synes

Hurtigruta minutt for minutt var interessant».
For ikke å glemme hver gang jeg går noen

skritt hjemme i min egen stue og min kjære full av

§ærlighet tar på seg Morgan Freeman*stemmen
sin og sier «and this is the incredible anil famous
march of the penguins». Bedre måte å beskrive
mitt ganglag finnes ikke, og så vidt jeg vet sykler
hverken delfiner eller pingviner.

Ironien lurer meg med på mye, og jeg er glad

han fulgte meg til hjelpemiddelsentralen den da-
gen sykkelmøtet var. Jeg blir uovervinnelig med
Ironien ved min side. Både sykkelmontøren og

ergoterapeuten min må ha kjent Ironien, for beg-
ge kunne se for seg pingviner sykle. Sånt smitter.
Deres løsninger og fikse ideer ga meg vinger før
det tok fullstendig av. Jeg syklet med egen mus-
kelkraft og vind i ansiktet mens Ironien tegnet
kryss i taket. For en fantastisk følelse av frihet!

Nå venter jeg. Sykkelen er bestilt, men
terminen er ikke fastsatt. Og vi gleder oss,

Ironien og jeg, for vi skal vise verden at selv
stivbente kan sykle.

Hilde Sofie M/sson
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hadde booket et møte med både

hjelpemiddelsentralen og en
sykkelleverandør. Jeg satt som

et spørsmålstegn mens min gode

venn og kollega, Ironien, lagde

tråsykkelbevegelser i luften foran
ansiktet mitt.

Jeg er ei aktiv jente. Jeg svøm-
mer. Av og til. Med stilen til en
gjennomsnittlig delfin. Dog litt
mindre elegant. Og saktere. Jeg

nevnte under en middag
at det hadde vært gøy om jeg
kunne deltatt i Paralympics i
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