20 érv a biciklizés mellett
Még kisgyerekként megtanultál biciklizni, de talán néhány év után abba is hagytad. Talán késlelteted a
szabadságod azzal, hogy csak azt várod meglegyen a jogosítványod (vagy talán már meg is szerezted, de
utálsz állandóan tankolni és a szüleiddel veszekedni azon, hogy ki használja az autót).
Talán meg kéne fontolnod, hogy leporold a régi biciklidet. Ha nem vagy meggyőződve, itt van 20 jó érv.
1. Nem szükséges jogosítvány a biciklizéshez.
2. Sokkal gyorsabban eljutsz bárhová, mintha gyalog
mennél.
3. A biciklizés bizonyítottan stressz csökkentő. Ha
stresszes vagy az iskola, a barátok vagy a családod miatt,
csak pattanj fel a biciklidre és kitisztul az elméd.
4. A bicikli jobb, mint a busz. Nem kell várnod egy
bicikli megállóban azért, hogy érted jöjjön a biciklid és
elvigyen iskolába.
5. Jó kifogás egy chili alakú bicikli csengőt vásárolni.
6. Biciklizés közben óránként 500 kalóriát égetsz el. Ha
minden nap biciklizel egy órát, akkor körülbelül egy
kilótól szabadulhatsz meg egy hét alatt.
7. Sosem kell fizetned a benzinért.
8. A biciklik sokkal jobbak a Föld számára (tudod az a
nagy kék dolog, amit meg fogsz örökölni), mint az autók.
9. Eggyel több közös dolgod van Pee Wee Herman-nel.
10. Elmenni biciklizni a barátoddal vagy a barátnőddel egyenlő a tökéletes nyári randival.
11. A barátaid nem tudnak veled lógni és megtagadni a benzinpénzt, ha biciklivel közlekedsz.
12. Tagja lehetsz egy exkluzív biciklis csoportnak. Minden országban rengeteg ilyen létezik már.
13. Nem fog megbüntetni a rendőr, amiért gyorsan hajtottál a bicikliddel.
14. Egy hosszú biciklizés után nagyon jól érzed magad. A biciklizés felszabadítja az endorphinokat.
15. Az Amerikai Egyesül Államok elnöke is biciklizik (még akkor is, ha a nagymama farmert hord).
16. Ha elég jó vagy benne, érmet kaphatsz.
17. Nem kell aggódnod a forgalom miatt.
18. Nagyon nevetségesen nézhetsz ki, ha diszkógömb szerű bukósisakban végigsétálsz az utcán.
19. Nem kell több kört menned a környéken, hogy parkolóhelyet találj.
20. Valószínűleg sosem fogsz olyan ízlésesen kinézni egy biciklin, mint Audrey Hepburn, de biztos
vagyok benne, hogy előrelépésnek számít.
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