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Tämä maailmanlaajuinen pandemia on siis jatkunut itseasiassa jo 18 kuukautta. Tuntuu, että 
kauemmin, eikö totta? 

Olemme oppineet muutamia tärkeitä asioita tähän mennessä. Eri johtajat, lääkärit, tutkijat ym. 
"asiantuntijat" ovat vahvistaneet seuraavat tiedot useaan kertaan:

COVID-19 on hyvin ainutlaatuinen virus. Toista vastaavaa ei ole koskaan ollut. Se on surullisen 
kuuluisa siitä, että se leviää seurakuntatapahtumissa ja uskonnollisissa kokoontumisissa. Tämä 
pätee erityisesti tapahtumiin kristillisen uskon sisällä - ja myös joihinkin juutalaisen uskon  
elementteihin. Islamilaiset joukkokokoontumiset se jättää enimmäkseen rauhaan.

Se on kirotun kuolettava Trump'in joukkokokouksissa, moottoripyöräilijöiden kokoontumisissa ja 
kaikissa oikeistolaisesti suuntautuvissa julkisissa tapahtumissa. Kummallista kyllä, sillä ei näytä 
olevan vaikutusta Pride -paraateihin.

Virus on myös kameraherkkä. On paljon tallenteita, jotka osoittavat, että maskit ovat tarpeettomia, 
kun kamerat eivät räpsähtele eikä video surraa. Mutta kun toimivat – niin voi veljet, maskit päähän!
Emme halua sairastua, emmehän?  

Demokraattien hääjuhlat ja virkistystoiminnot näyttävät myös olevan immuuneja tälle virukselle. 
Kun meidät muut määrättiin jäämään kotiin, Austin'in pormestari Steve Adler lomaili Meksikossa; 
Denver'in pormestari Michael Hancock meni Mississippiin ja Michigan'in kuvernööri Gretchen 
Whitmer salli miehensä käynnistää veneensä.

Jos olemme oppineet jotakin tästä viruksesta, olemme oppineet, ettei koskaan ole mitään syytä 
huoleen, kun äärivasemmiston johtajat viettävät julkisia hetkiään – tiedättehän, tapahtumia sellaisia
kuin kuvernööri Newsom'in päivälliset ja presidentti Obama'n syntymäpäivät.

Sama pätee liberaalien yksityisasioihin. Pelosi'lle ei ole ongelma ottaa permanenttinsa San 
Franciscolaisessa salongissa; täällä kun ei ole "mitään nähtävää". Mutta – Dallasilainen salongin 
omistaja Shelley Luther ansaitsee joutua linnaan, kun huomioi asiakkaidensa ja työntekijöidensä 
tarpeita.

Yhden asian tiedämme ehdottoman varmasti – jokainen suuri julkinen kokoontuminen on taatusti 
"super-levittävä". Siitä voit olla varma….
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Hetkinen. ON poikkeus. Nuo mellakat ... ei kun tarkoitan "rauhanomaiset mielenosoitukset".

Tiedäthän, mistä puhun - noista, joissa musta asu ja peitetyt kasvot ovat muotia - noista, joissa 
vasara ja sirppi on maalattu kilventapaisiin, joissa viskellään munia, salamapommeja ja tiiliskiviä, 
joissa kadut roskataan, viattomia sivullisia hakataan, autoja ja liikkeitä poltetaan, poliiseja 
uhkaillaan, patsaita kaadetaan jne. Niistä juuri.

Nämä ihmismassat eivät ole ”superlevittäjiä”. He käyttävät vain perustuslain ensimmäisen 
korjauksen oikeuksiaan. He ovat… hmm, ”rauhallisia”, muistatko? Ei, olkoot. He ovat okei. 

Syyllisiä ovat tapahtumat, kuten ”blue lives matter (poliisin elämä on tärkeää)” ja pro-life 
-kokoontumiset. Äläkä unohda noita perheen palvontatapahtumia puistoissa. Joo, SIINÄ on mätä 
nippusi. Nämä ovat niitä vastuuttomia (...ja myös niin vaarallista väkeä).

Tämä virus on hyvin valikoiva – paljon valikoivampi, kuin mitä olemme koskaan nähneet viruksen 
olevan. Se uhkaa tiettyjä yrityksiä, mutta ei muita. Se jopa uhkaa tiettyjä kauppojen osia enemmän 
kuin muita osia. Osastot, joilta löytyvät puutarhatarvikkeet, taimet, talomaalit, lattiapäällysteet ja 
huonekalut, on suljettava. Se on okei, jos muut osastot pysyvät auki.

Monet yritykset ovat yksinkertaisesti vain vaaravyöhykkeitä. Ne tulisi sulkea - tai niiden pitäisi 
ainakin olla niin rajoitettuja toiminnoissaan, että ovat pakotettuja sulkemaan. Niitä harvoja yrityksiä,
joihin tämä virus ei varmasti vaikuta, ovat viinakaupat, kasinot ja marijuanakaupat.

COVID-19 on itse asiassa niin paha, että meidän kaikkien on saatava rokotepassi. Kenenkään, 
joka ei sitä saa, ei pitäisi voida lentää eikä ostaa. Elokuvat ovat "ei ei" sellaisille itsekkäille ja 
vastuuttomille ihmisille kuin nämä. Eikä myöskään ravintoloita ja konsertteja. Itse asiassa - tällaiset
ihmiset ovat suuri uhka kaikille muille. Heidän pitäisi vain unohtaa työpaikan saaminen tai kouluun 
meneminen.

CNN:n Fareed Zakaria sanoi asian suoraan. Hän sanoi: "Meidän on tehtävä elämä hyvin, hyvin 
vaikeaksi rokottamattomille." Bill Gates ehdotti hiljattain: "Älkää antako heille heidän 
sosiaaliturvaetuuksiaan."

On kummallista, että rokotepassia - muista papereista puhumattakaan - ei vaadita etelärajallamme.
Tutkimukset osoittavat, että tuhannet rajamme ylittävät laittomat maahanmuuttajat ovat COVID-19 
-positiivisia. Vaikka meidät muut pakotetaan pysymään kotona, näitä rokottamattomia ja 
paperittomia joukkoja rahdataan kaikkialle maahamme.

HUOKAUS…. Lopuksi haluan antaa sinulle yhden hyvin viisaan neuvon: "Muista rokottautua, 
muuten joku rokotettu voi sairastua viruksesta, jota vastaan hänet on rokotettu, koska sinua ei ole 
rokotettu."

Menikö perille? Ei - en sitä kuvitellutkaan.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Lives_Matter
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