Karneval v Benátkach
On už bol v plnom nasadení v Benátkach, kým my sme ani netušili, kto je. Zaujímavé
interview o ňom vám priniesla naša reportérka Eva Nová, ktorá navštívila prednedávnom
karneval v Benátkach a osobne sa k nemu dostala ako jedna z prvých Sloveniek.
Eva: Povedzte mi prosím vaše celé meno.
On: Som KoronavírusSARS-CoV-2. Ochorenie, ktoré spôsobujem je Covid-19. Celkom
mätúce, však?
Eva: Kedy a kde ste sa objavili po prvýkrát?
On: V decembri 2019 v Číne.
Eva: Rád cestujete? On: Áno, mám v úmysle navštíviť ešte veľa krajín. Je však zvláštne, že
všade, kde sa objavím, sa vyprázdnia ulice a ľudia si prikryjú ústa a nos.
Eva: Chcete navštíviť aj svojich priateľov?
On: Áno, mám ich mnoho. Najradšej mám oslabený imunitný systém, vysoký krvný tlak a
astmu. Zoznam je dlhý.
Eva: Máte nepriateľov?
On: Áno, život mi komplikujú rúška, dezinfekcia všetkých druhov, ochranné rukavice a
výmysel mnohých vlád „lockdown“. Niečo som začul aj o vakcíne. No tá iba zatiaľ
rozmýšľa, ako ma ohroziť.
Eva: Ktorá veková skupina vám najviac vyhovuje?
On: Najradšej mám starších ľudí, ale občas nepohrdnem aj inou vekovou skupinou.
Eva: Čím nás chcete prekvapiť v budúcnosti?
On: Budem prichádzať vo vlnách. Mám ťažko rozpoznateľné príznaky, ktoré sa vôbec
nemusia prejaviť. Pre mňa je dôležité sa šíriť.
Eva: Znie to dosť nepredvídateľne. Máme sa zrejme na čo tešiť. Mienite v tejto vašej činnosti
niekedy prestať?
On: To záleží na vás všetkých. Najviac sa obávam vedeckého pokroku, čistého životného
prostredia a pokory v srdciach ľudí.
Eva: Ďakujem za rozhovor.
On: Potešenie je na mojej strane. Do skorého videnia. Naša reportérka bola krátko po
interview odvezená s príznakmi respiračného ochorenia do nemocnice v Benátkach. Nikto
netušil, ako jej pomôcť. Našťastie to zvládla a je späť na Slovensku. V súčasnosti už usilovne
pracuje na novom článku.
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