
MOJE MISLI V ČASU PANDEMIJE … 
 

 

11. april 2020 

 

- Ali imamo klimatsko Apokalipso?  

- Slišimo žvrgolenje ptičkov, žuborenje potokov, tišino? 

- Imamo za spomin nova osebna imena: Corona in Covid. 

- Uganite, ali bo več novorojenčkov ali ločenčkov po izolaciji? 

- Žena ga je noter pripela v izolacijo, zunaj pa je korona, kaj je revežu storiti? 

- V karanteni tako zelo lačni nismo, le vrata hladilnika prevečkrat odpiramo, pokvarila se bodo.  

- Ali je kdo v izolaciji pozabil ime današnjega dne? 

- Ha, ha, pozdravljajte in odpirajte vrata le s komolcem za vsak slučaj, v času corone. 

- Ha, ha, pijte juho iz morskih črvov, ha, ha, da bi corona odšla. 

- Ali bomo zdaj še bolj cenili RANLJIVE in NARAVO? 

- Ali bomo iz teh razmer izšli boljši? 

 

Dobri ljudje, dobri prijatelji, ostanite doma, ostanite zdravi. vse je v naših rokah in vse bo še 

dobro. Srečno. 

 

Erika Puc  

 

14. april 2020 

 

- Ali bomo iz teh razmer izšli boljši? 

- Ali bo kdo spoznal, da ni bil vsemogočen? 

- Ali bo kdo še bolj cenil ranljive ljudi, živali, naravo? 

- Ali bo kdo, ki je imel zaprte oči, odprl oči in se zavedal, da sreče ni mogoče kupiti? 

- Ali bo kdo manj tekmoval v vsem (na žalost nekateri prej tudi brez srca)? 

- Po svetu je še vedno mnogo otrok, ki morajo za svoje preživetje in šolanje zaslužiti sami, 

nekateri morajo delati celo za svoje starše? So izkoriščani? Ali bo to odpravljeno? 

- Ali se bo kdo bolj zavzemal za pravičnost nekaterih mladoletnih, šibkih, ki so morali desetletja 

delati brez plačila, tudi v korist drugih, morali dati svoj čas, trud in denar? Delo brez plačila je 

suženjsko delo, ali ni?? 



- Nekateri so bili tudi brezsrčni, na žalost. Ali se bo kdo bolj zavzemal za enakovredno 

pravičnost, za mladoletne, šibke, da bodo v določenih postopkih npr. oporoka, idr. prej prišli 

do svojih pravic, da bi bila dediščina podarjena, ne pa npr. da ni niti izborjena. Se bo kdo ob 

tem boril za več pravičnosti, dal več pozornosti tistim, ki jim v življenju ni bilo nič podarjenega? 

- Ali bomo bolj varovali naravo, gozdove, bolj spoštovali živali (glede tega videnega iz 

medijev)? 

- Ali bodo nekateri možje bolj cenili svoje žene, se bodo prvotno trudili pomagati in biti v 

podporo lastnim otrokom, družini? 

- Zapisano z dobrim namenom: Zakaj niso pokojnine, letni idr. dodatki, ki so zasluženi iz 

delovnega razmerja (bili so časi, ko smo se morali zaposliti s 15. leti starosti, si mladoletni z 

lastnim denarjem plačati šolanje, preživetje), zakaj niso pokojnine mnogo višje od tistih, ki niso 

bile zaslužene iz delov. razmerja? Ali nebi bilo pravičneje? 

 

Dobri ljudje, želim vam zdravja in vse dobro, srečno. 

                                    

Erika Puc 
 


