Mark Twain ma rację
Narracja-pandemii " koronawirus nowego typu, wysoce zaraźliwy, stosy zmarłych, śmierć przez
uduszenie, solidarność ze starymi i słabymi, systemy opieki zdrowotnej są okropnie przeciążone”
ma za cel, by wyprodukować szczepionki i zaaplikować je społeczeństwu. W punkcie 17 uchwały
"Telekonferencji pani kanclerz z szefowymi i szefami rządów landów w dniu 15 kwietnia 2020,
uchwała TOP 2 ograniczenia życia publicznego celem opanowania epidemii COVID19” jest to
dokładnie tak ujęte:
"17. Osiągnięcie szybkiej odporności w społeczeństwie przeciwko SARS-CoV-2 bez szczepionki,
nie jest możliwe bez przeciążenia opieki zdrowotnej i ryzyka wielu przypadków śmiertlnych.
Dlatego wytworzeniu szczepionki przypada centralne znaczenie. Rząd Niemiec wspiera
niemieckie firmy i międzynarodowe organizacje w tym, by przyspieszyć wytworzenie
szczepionek tak bardzo jak to możliwe. Szczepionka jest kluczem do powrotu normalnej
codzienności. Jak tylko pojawi się szczepionka, jak najszybciej musi być dostępnych
wystarczająco dużo dawek dla całej społeczności." Tutaj cała “uchwała” do przeczytania.1
Teraz brakuje jeszcze tylko dodatku do narracji-koronopandemii: Nikt nie może być pewien, że
wytworzy odporność przeciwko Sars-CoV-2. Także ten, kto już teraz został zainfekowany i znów
wyzdrowiał, nie jest w 100% odporny na tego wirusa i może dalej zarażać innych. Zobaczymy, od
kiedy ten dodatek do narracji-pandemii będzie w coraz większym stopniu promowany
publicznie.
Przychodzi mi w tej chwili na myśl tylko pisarz Mark Twain (1835-1910):
“It is easier to fool people
than to convince them
that they have been fooled.“
Po polsku:
"Łatwiej oszukać człowieka,
niż przekonać go,
że ktoś go oszukał."
Mark Twain jest autorem Przygód Tomka Sawyera. Któregoś dnia Tomek Sawyer otrzymuje od
swojej cioci Polly zadanie pomalowania ogrodzenia długości 30m. Nienawidzi tego.
Jednak udaje mu się przekonać innego chłopaka, jakoby było to czystą przyjemnością. Potem
przychodzi coraz więcej chłopaków ze wsi i też chcą malować ogrodzenie. Tomek każe im
sowicie zapłacić za przywilej pomalowania części ogrodzenia. Tutaj cała historia do
przeczytania.2
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https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-beschluss-1744224
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przygody-tomka-sawyera.html

