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 Харање корона вируса ће сасвим сигурно проћи. Проћи ће ванредно стање,
ограничавање слободе кретања, замрзавање доброг дела привредних делатности.
Отвориће се границе, деца ће кренути у школе и обданишта, одлазићемо на посао,
аутобуси и трамваји ће се котрљати улицама градова, паркови и спортски терени ће
бити пуни, старији суграђани ће изаћи на сунце, кафићи и ресторани ће отворити своје
баште, ићи ћемо код зубара, фризера, маникира, педикира, отићи ћемо да купимо нову
летњу мајицу, не зато што нам треба, већ зато што можемо, што ће радње бити
отворене. Наћи ћемо се са пријатељима, славићемо рођендане, ићи ћемо на славе,
распалићемо ватру за роштиљ, ко има пса моћи ће да га шета кад год хоће. Када се
живот буде вратио на улице, када се ми будемо вратили нашем животу, оплакаћемо
жртве пандемије, подвући црту и видети где смо. Где смо као појединци и где само као
друштво у коме живимо.

  Пребројаваћемо људе који су остали без посла, мала и средња предузећа која су
банкротирала у Србији, покушаваћемо да сазнамо ко и по ком критеријуму добија
државну помоћ, колики је губитак Аир Сербиа и ко ће да га покрије.Тачно ћемо знати да
ли је незапосленост у Сједињеним Америчким Државама порасла за девет или 17,3
одсто, у децималу прецизно ћемо сазнати колика је рецесија у Немачкој, колике је
губитке претрпела аутомобилска индустрија широм света, колику је државну помоћ која
фирма погођена пандемијом корона вируса добила у Аустрији, Швајцарској или
Француској. Покушаваћемо да добијемо одговоре како стоје ствари у Србији. Када
пандемија буде прошла поставиће се питање одговорности и пропуста влада у Италији,
Шпанији или Великој Британији, епилог пандемије директно ће утицати на председничке
изборе у САД 3. новембра и све изборе који предстоје у западним демократијама.   

Када прође ово, највећим делом, неопходно ограничавање личних слобода у Србији –
које би многим грађанима Србије пало лакше да нема мелодраматичних, иритантно
патетичних "ја вас волим-ја ћу да вас казним-ја ћу да вас страшим-није требало да вас
пустим у земљу" иступа председника Александра Вучића - биће отворена многа питања,
на која аутократска власт која користи сценографију парламентарне демократије неће
хтети да да изравне одговоре.
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  Када протутњи ова пандемија мораћемо да пребројимо и ко ће, колико гласно и коликоупорно моћи и хтети да инсистира на одговорима на нова питања која ће се накалемитина предпандемијска питања Јовањице, Крушика, уговора за Београд на води или АирСербиа, хеликоптера, рушења у Херцеговачкој...  Када се угаси неки погон тешко га је поново покренути, некада и немогуће. Несумњивоприоритетна борба за људске животе не значи да сви треба да збију редове око Вође,да зачепе губицу и пусте власт да по соптственом нахођењу ради како мисли да треба,макар то важи за све оне који имају потребу да живе у демократском уређењу. Обавезаопозиције и медија, њихова уставом загарантована улога, је да буду коректив власти.Без обзира на пандемију или било какву ванредну ситуацију, обавеза опозиције и медијаје да покреће јавну расправу о питањима од оптштег интереса, да врше притисак навласт да даје одговоре на сва питања од јавног интереса, да сами трагају за њима ипрозивају институције и појединце на власти који не раде, или лоше раде свој посао. Иод тога, а не само од резултата борбе против пандемије, зависиће колико ће мрачанбити дан после.  (Време)  
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