
Přežil jsem Covid?

Mnoho se toho napovídá a ještě více napíše. Je mnoho lidí, kteří Covid
za  nemoc  nepovažují  a  podporováni  názory  některých  lékařů  a  celebrit
protestují  a  demonstrují  proti  opatřením  vlády,  kterou  veřejně  pranýřují  a
dovolávají se jejího odvolání. 

Pryč ale  s  politikou.  Letošní  Vánoce budu považovat  za nejhorší  ve
svém životě. Covid i přes veškeré úsilí ochrany zasáhl celou moji rodinu.
2x během několika dní mne odvážela rychlá naprosto vyčerpaného. Jednou
mne musela manželka, sama nemocná  Covidem, po kolapsu a podle modřin
na mém těle i nebezpečném pádu, přivádět k vědomí. Se mnou odvezli do
nemocnice i tchána, který dnes svůj boj o život s Covidem bohužel prohrál, a
tak  zůstala  v  domě  sama.  Nastěhoval  se  k  nám  syn,  pochopitelně  i  on
nemocný   Covidem.  Díky  němu  zvládla  manželka  útrapy,  včetně  ucpané
domovní  kanalizace  přesně  24.12.  Unavená,  nemocná  chodila  4  dny  na
záchod 150 metrů do našeho druhého domu, kde v tu dobu nikdo nebyl. Já si
mezitím užíval pobyt v nemocnici  pod kyslíkem a snažil se alespoň svoji vůlí
nemoci zbavit. 

Covidová smrtka kolem mne prošla natolik blízko, že jsem si ji  mohl
poměrně detailně prohlédnout. Ten pohled zamrazil i  mne, starého vojáka.
Neskutečně dlouhé noční rozhovory s touto dámou nejsou žádná talk show.
Vnímal  jsem snahu, péči, ale i bezmoc zdravotnického personálu a lékařů.
Na Covid není skutečný dostupný lék a nemoc se chová v atacích naprosto
nevyzpytatelně.  Jeden den je  Vám lépe a za pár  hodin máte problém se
vůbec  nadechnout. O nevolnosti, schopnosti cokoli pozřít, bolestech hlavy a
kloubů ani  nemluvě. V tu chvíli  máte pocit,  že je konec a horší  už to být
nemůže. Jenže to je hluboký omyl.      

Děkujte svým andělům Ti,  kteří  jste měli  jen tzv. slabý průběh. Máte
snad na 3 měsíce pokoj. Jenže jaký průběh bude mít možný následný atak
této nemoci? Co když už nebude zase jen ten slabý? Podle solidních lékařů
si po prodělaném Covidu každý z nás odnáší nějaké zdravotní následky, ať
už větší či menší, a to je třeba mít na paměti, až zase půjdete vy ,,odvážní"
někam demonstrovat. Možná by nebylo od věci se přesvědčit sami na vlastní
oči,  vždyť  v  nemocnicích  přece  zoufale  chybí  zdravotnický  i  pomocný
personál.   

Covid ukazuje naprosto věrně jací opravdu jsme. Mnoho kamarádů a
známých  mne  překvapilo  nezměrnou  snahou  pomoci,  jiné  naopak  za
opravdové přátele už asi nikdy považovat nebudu. Rozhodl jsem se radikálně
změnit svůj dosavadní způsob života a jednání, svůj postoj a chování k těm,
kdo stáli při nás. 

Zklamali  mne  ale  mnohé  naše  celebrity  i  politici.  Jejich  vyjádření,
chování  a  pohrdání  obyčejnými  lidmi,  bychom měli  mít  na  paměti  hodně
dlouho. Život není kupodivu zase až tak dlouhý, a proto všichni velice brzy
staneme  před  posledním  soudem  a  ten  těmto  lidem  rozhodně  závidět
nebudu.   



V současnosti  se  rozhoduje  o  státním rozpočtu  a  i  když  jsem stále
tělem i duší voják, myslím si, že bychom nákup děl, transportérů a nových
šněrovaček pro naše generály měli letos odložit a peníze využít při pomoci
drobným živnostníkům a boji s nemocí, která zasáhla celý svět. Věřím, že
dobrá vůle je tou jedinou a správnou cestou, ať už jste příznivci koalice, nebo
opozice. Tahle pandemie je jednoznačně apolitická a proto bychom se měli
zachovat stejně jako ona. 

Ten,  kdo  tohle  nechápe,  nemá  co  pohledávat  v  zastupitelských
orgánech a měl by být rozhodně a velice rychle odejit.  Je mi jasné, že by
mnohá křesla v našem parlamentu pak zela prázdnotou, ale domnívám se, že
není  moc  čeho  litovat,  stejně  jako  celkem  snadno  oželíme  některé  naše
sobecké celebrity v kulturních pořadech, televizi i  filmu. Zpívat mohou i na
pastvinách, alespoň se podle ,,Pláničkovy metody" zvýší dojivost. 

Popřejme si lepší rok 2021 a zamysleme se jen tak trochu nad tím, co
jsme letos viděli a zažili. Obraťme se zády k těm, co i v této době vidí jen svůj
prospěch, a podejme vstřícnou ruku těm, kdo při každodenní poctivé práci
udržovali náš život v přece jen přijatelných mezích, bez nároku na zvláštní
odměnu, či medaili za zásluhy. 
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