
W
szystko zaczęło się od
przypadku, a raczej
splotu dwóch przy-
padków. Po pierwsze,
moja firma przeniosła

się na drugi koniec miasta. W związ-
ku z tym dojazdy stały się koszma-
rem. Po drugie, mój brat z pełnym

przekonaniem kupił sobie przepięk-
ną Aprilię MojitoCustom i zmusił
mnie, początkowo sceptyczną, do
przejażdżki w charakterze pleca-
czka. I wtedy całą irracjonalną nie-
chęć do jednośladów szlag trafił.
Dostałam stylowy orzeszek na gło-
wę, bluzę wiatrochronną i kilka in-
strukcji. Mimo że nie było zbyt wy-
godnie (Aprilia nie ma podnóżków
dla pasażera), to czułam wiatr na
twarzy i lekkość w sercu.

Bliżej zapachów
i kolorów
Gdy podjęłam już decyzję o zaku-
pie własnej pięćdziesiątki, pode-
szłam do sprawy metodycznie: In-
ternet, fora, koleżanka – zapalona

skuterzystka. Wybrałam Kymco
Like. Firma polecana, przycią-

gający uwagę design retro,
fabryczny kufer na zaku-

py. To jest to!
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KOBIETA W WIELKIM MIEŚCIESKUTER

Wygląd retro
(dzięki włoskiemu
projektantowi
Massimo Zaniboni)
i stylowa kolorystyka
dodają mu splendoru

Awans
do elity

Tekst ANNA DZIUBAN Zdjęcia SŁAWOMIR KAMIŃSKI

STYLOWY SKUTER
ODMIENIŁ MOJE ŻYCIE.
NIE TYLKO JE UŁATWIŁ,
ALE SPRAWIŁ,
ŻE ZYSKAŁO
NOWĄ JAKOŚĆ.
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Tylko na początku przyjaźni
z Like rysę na niej (i na nim)
spowodowołało zaskakujące
spotkanie z krawężnikiem

Na objazd salonów, by wybrać ko-
lor i złożyć zamówienie, ruszyłam
z bratem (na Aprilii) 28 kwietnia. Im
dłużej jeździliśmy, tym bardziej by-
łam pewna, że muszę mieć Like’a na-
tychmiast, przed długim, majowym
weekendem. To właściwie było nie-
realne ze względu na konieczność re-
jestracji pojazdu. A jednak… dzięki
opcji wynajmu długoterminowego
w Suzuki Piaseczno udało się osią-
gnąć to, co zdawało się niemożliwe.
Do domu wróciłam na wymarzo-
nym skuterze w kolorze kremowo-
czekoladowym. Dodam, że nigdy
wcześniej nie kierowałam samobież-
nym jednośladem…
Pierwsze wrażenia? Potęga! Wszyst-
ko czuje się lepiej i bliżej niż z sa-
mochodu: zapachy, kolory, wiatr…
Kierowcy uśmiechają się na mój wi-
dok, korki mijam lekko, a slalom
wśród wertepów na jezdniach do-
starcza mnóstwo dodatkowych
wrażeń. Like jako stylowy, miejski
rumak radzi sobie wprost niebywa-
le: zrywny, dynamiczny i chętny do
wspólnych zakupów. Kufer wraz
z przestrzenią pod siedziskiem po-
mieszczą sporo, schowek w kolum-
nie kierownicy dodatkowo prze-
chowa portfel, chusteczki
i czekoladę na czarną godzinę.

Druga szansa
Nie powiem, że od początku doga-
dywaliśmy się bez nieporozumień.
Najpierw byłam lekko przerażona
mocą i wagą maszyny. Na jednej
z pierwszych przejażdżek zaskoczył
mnie krawężnik i wyłożyliśmy się.
Oboje lekko poturbowani i znie-

chęceni, postanowiliśmy jednak dać
naszemu związkowi drugą szansę.
Dwieście kilometrów później byliś-
my już w najlepszej komitywie. Nie-
straszny był nam slalom, kładzenie
się na zakrętach, wjeżdżanie na kra-
wężniki i strome podjazdy.
Od tego momentu moje przemiesz-
czanie się po stolicy zyskało nową ja-
kość. Nigdy nie miałam problemu
z parkowaniem auta w najciaśniej-
szym miejscu, pod warunkiem, że
było. Na skuterze w ogóle nie mu-
szę o tym myśleć. Parkuję wszędzie,
gdzie nie przeszkadzam. Dostępne
stały się dla mnie miejsca elitarne, na
przykład kawałek chodnika pod Hard
Rock Cafe w Złotych Tarasach, gdzie
zostawiają swoje maszyny wszyscy

motocykliści. Z dumą porzucam Li-
ke’a wśród Harleyów i Triumphów,
mimo że wygląda wśród nich jak nie-
wyrobiony przedszkolak w gronie
znających życie czwartoklasistów.
Wygląd retro i stylowa kolorystyka
niwelują tę drobną dysharmonię,
a parkowanie wśród klasyków stylu
dodaje nam splendoru.

Nobilitujący
bzyczek
Nie mniejszym zaszczytem jest wstą-
pienie do elitarnego klubu motocy-
klistów. Może „wstąpienie” to zbyt
wielkie słowo – wielu uważa skute-
ry za zabawki, a ich kierowców nie
traktuje poważnie. Często słusznie,

biorąc pod uwagę dolną granicę wie-
ku uprawniającą do prowadzenia
pięćdziesiątki, zwanej powszechnie
pierdzipędem lub bzyczkiem. Jed-
nak wielu motocyklistów zauważa
mnie na drodze i kiwa głową lub wy-
ciąga rękę na przywitanie. To praw-
dziwa nobilitacja. Radośnie im odma-
chuję. Czuję się wtedy częścią
społeczności kierowców jednośla-
dów, którzy trzymają się razem i po-
magają sobie w razie potrzeby.
Skuter odmienił w pewien sposób
moje życie, a poruszanie się w miej-
skim gąszczu uczynił przyjemno-
ścią. I tylko, gdy z rzadka przesiadam
się do samochodu, muszę hamo-
wać odruch wyciągania ręki na po-
zdrowienie motocyklistów. n

Stylowy, miejski i chętny
do wspólnych zakupów dzięki
kufrowi i przestrzeni
pod kanapą


