
Da-o-n pista biciclistilor de treaba!

   imi amintesc cu placere un episod la care am fost martor in urma cu cativa ani, la Amsterdam, un oras
in care bicicleta bate orice mijloc de locomotie. Un tip cu o masina foarte scumpa, decapotabila, avand in
dreapta sa o blonda (probabil tot scumpa si decapotabila) a intrat pe banda pentru biciclisti, fara a pune
insa in pericol vreun calator pe doua roti. intamplarea a facut ca un biciclist aflat in zona sa-l observe,
luandu-se dupa el. L-a ajuns din urma intr-o parcare si i-a tinut o prelegere, pe un ton deloc mieros,
despre cum trebuie respectate regulile de circulatie. Ce credeti ca a facut soferul masinii care sarea bine
de saizeci de mii de euros A dat drumul tare la manele pentru a acoperi vocea biciclistuluis Nu. I-a spus
"Dispari saracane, ca te joc in picioare!"s Nu. I-a tras direct un pumn in guras Nimic din toate astea. Şi-a
cerut scuze, si-a recunoscut vina si i-a spus biciclistului ca ii pare rau. Faceti un exercitiu de imaginatie si
transpuneti situatia in peisajul mioritic: biciclistul vine, ii explica smecheroiului cu decapotabila si blonda
ocazionala sau definitivata pe post de "tovarasa lu baiatu" ca fiecare trebuie sa circule pe banda lui. in loc
de "Da, am gresit, imi cer scuze", risca fie un cap in gura, fie niste vorbe dulci, cu trimitere directa,
explicita, la cea care i-a dat viata si la o anumita zona anatomica, indeobste ferita de priviri. I-am auzit pe
unii vorbind despre cultura mersului pe bicicleta, care ar lipsi pe meleagurile noastre. E prea mult spus. E
nevoie doar de bun simt. Atat. De curand s-au delimitat pistele pentru biciclisti pe mai multe strazi din
Sibiu. Nu-i rau. Daca "dunga aia rosie" n-ar insemna pentru multi dintre conducatorii auto o linie
oarecare, pe care o pot incaleca, s-ar chema ca Sibiul ar fi un oras in care se poate circula pe doua roti in
conditii civilizate. Numai ca orgoliul unora care au impresia ca odata cu masina si-au cumparat si strada
nu se-mpiedica de-o dunga. Astfel, mersul pe bicicleta ramane o aventura - oarecum - riscanta. E drept,
mai putin riscanta decat pana la trasarea pistelor, dar riscanta. S-a spus ca infrastructura Sibiului nu
permite, ca la Amsterdam, Budapesta sau alte orase, amenajarea unor piste sigure, marginite de piloni. De
cealalta parte, mentalitatea unora dintre conducatorii auto nu permite nici ea folosirea in siguranta a
pistelor pentru biciclisti. "Ce-i aias O pista pentru biciclistis La ce-mi foloseste mies Sa mearga pe
trotuar!" ar spune unii. Doar ca trotuarul e facut pentru pietoni. incurcata poveste. E adevarat, sunt si
biciclisti care circula dupa cum ii taie (sau nu) capul, dar vorbim aici despre cum intelege fiecare sa se
comporte in trafic, in detrimentul celorlalti. Poti vedea zilnic, pe Şoseaua Alba Iulia - de exemplu - cum
pe proaspata pista pentru biciclisti circula bine mersi masini, cum pe aceleasi piste sunt parcate
autoturisme. Asa ca, pana la primenirea mentalitatilor, mersul in siguranta pe bicicleta ramane o practica
pe care o putem admira in tari unde smecherasii iti tin in frau pornirile de regi ai soselelor, unde
conducatorii auto, biciclistii, motociclistii si pietonii se respecta unii pe ceilalti, cat de cat.  
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