Господи, спаси ни от тези идиоти!
Написано от Христо Христов
Петък, 17 Април 2020 09:11

Гледката на стотици лица, задръстили с автомобилите си изходите на столицата в
дните преди Великден, без съмнение е предизвикала взрив от възмущение в
българските граждани, които от месец се стараят да спазват ограниченията на
извънредното положение, наложено от властите, за да се ограничи разпространението
на пандемията от ковид-19.

И няма как да е иначе, защото никой разумен човек не може възприемат за нормално
при тази опасност, която е обхванала целия свят и усилията на държавата и
обществото, да фукнеш при първа възможност да празнуваш и то дори не един от
най-големите християнски празници – Великден, какъвто е настоящият – а ей така, само
и само да си устоиш пир, да си на софра, по най-битовия начин, както изглежда не
малка част у нас разбират празниците.

Това са същите безотговорни и напълно егоистични типове, които освен за своето – да
имат и да са им пълни джобовете и стомасите, нищо друго не ги интересува – ни човека
до тях, ни общност, ни държава.

Социопати, които си въобразяват, че те са закона, че те раздават правосъдие, че
всичко им е позволено и разбират демокрацията като свободия, а девизът ми е „това
мен не ме засяга и интересува”.
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Свикнали са само да получават от обществото, но не и да дават. Съвременни
Андрешковци и бай Ганьовци, които ако могат да минат метър, да поизлъжат и да са на
келепирец, значи са добре. Те не се интересуват от човешки драми и съдби, нито от
усилията на другите.

Още повече, че в случая става въпрос за огромната опасност за разнасяне на заразата
към техни близки или в населени места, където са решили да „празнуват” – по морето и
по курорти.

Активни проводници да превърнат България във втора Италия или Испания и да пратят
усилията на всички останали на вятъра.

Трябва да си изключително ограничен тип, за да предприемаш подобна авантюра на
фона на информациите за тежките последствия от вируса и неспазването на
елементарна карантина, които ни заливат всекидневно от близо месец.

Трябва и да си изключително безотговорен, за да се решиш на такова безумие, без да се
замислиш и за секунда, че твоите действия ще стоварят огромно бреме върху онези
лекари, медицински сестри и болничен персонал, които от месец самоотвержено с риск
за собствения си живот се борят неуморно, за да спасяват жертвите на епидемията.

Нещо повече, ако тези ненормални типове се заразят, ще имат и наглостта да искат да
ги лекуват след това тяхно безумие.

Може би днес молитвата към Бог трябва да е: Господи, спаси ни от тези безполезни
идиоти!
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