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Čísla nasvedčujú tomu, že kauza Gorila vyjde "platinovú" SDKÚ veľmi draho. Ešte skôr, ako
prepukli verejné protesty proti slovenskej opičiarni, začali v prieskumoch prudko klesať
preferencie dzurindovcov. Partaj, ktorá si po roku 1998 zvolila cestu pokračovania v diele
začatom Vladimírom Mečiarom a ktorej sa doteraz prepieklo množstvo káuz, sa tak konečne
vydala po trajektórii HZDS.
Čím skôr ju dokoná a skončí mimo parlamentu, tým skôr sa bude môcť začať aká-taká obroda
korupciou rozleptanej pravice. Pokiaľ k tomu nedôjde, žiadna obroda pravice sa konať
nebude. Či to pochopilo dosť veľa voličov SDKÚ alebo Mikuláša Dzurindu a spol. ešte raz
zachráni strašenie Robertom Ficom, uvidíme 10. marca.
Reformátor nemocníc
Paradoxom je to, že najväčší víťaz kauzy Gorila na pravom krídle sa zatiaľ javí Figeľovo
KDH, ktoré sa pomaličky začína vžívať do vysnívanej roly lídra pravice. Paradoxom preto,
lebo práve kresťanskí demokrati dali Slovensku toho skutočného King Konga, Figeľovho
osobného chránenca a kandidáta KDH číslo 5, ľudovo známeho pod prezývkou Pentiarik.
Aby bolo opičie číslo v politickom cirkuse dokonalé, stojí Ivan Uhliarik na kandidátke takmer
tesne za ústredným gorilobijcom dnešných dní, Danielom Lipšicom. Kým gorily SDKÚ
Slovač "len" okrádali, tie kádehácke zašli o míľový krok ďalej. Maskovaným pokusom o
prípravu privatizácie nemocníc ukázali, že občania nemusia zostať iba okradnutí, ale že im
štát v rukách KDH bez zaváhania siahne i na životy.
Prípravu prechodu nemocníc (slovami z mečiarovskej éry) "do rúk dopredu určenému
privatizátorovi", zastavil len nepredvídaný hrdinský boj tisícok lekárov. V čích iných rukách
ako Penty, ktorá už dnes kontroluje veľkú časť slovenského zdravotníctva vrátane poisťovne
Dôvera, by asi tzv. transformované nemocnice nakoniec skončili?
Lekári vytrvali v dlhom a vyčerpávajúcom odpore proti brutálnemu tlaku a zastrašovaniu
vládou, odolali hrozbám nútených prác a kampani proti lekárskemu stavu, popri ktorej je aj
volebná kampaň hnutia 99% iba lacným odvarom.
Lekári by nemali mlčať
Čo by nasledovalo po "transformácii nemocníc" v podaní usmievajúceho sa ministra z KDH a
jeho straníckeho šéfa (toho, čo tak lacno kúpil v centre Bratislavy lukratívny byt), nedokáže
pochopiť iba ten, kto úplne rezignoval na racionálnu analýzu a oddal sa prostej viere v
slovenských politikov. Je však veľký okruh ľudí, ktorí zjavne stále nepochopili túto veľkú
nemocničnú hru: časť starých, nevzdelaných a izolovaných občanov žijúcich na vidieku a vo
vidieckych mestečkách.
Práve táto sociálna a vzdelanostná skupina tvorí jadro voličskej podpory KDH, presne tak,
ako kedysi "babky demokratky" boli pilierom pre HZDS. Irónia je, že práve tejto skupiny by
sa privatizácia nemocníc dotkla najviac, oni by za ňu platili životmi medzi prvými - a práve
oni to nedokážu pochopiť. Napriek tomu, že mnohí z nich už teraz draho doplácajú na

zrušenie 150 nemocničných oddelení vrátane geriatrických, doliečovacích a psychiatrických v
júli 2011.
Na rozdiel od vzdelanejších mestských voličov SDKÚ, z ktorých mnohí začali - síce neskoro,
ale predsa - chápať Gorilu ako systémovo skorumpovanú podstatu SDKÚ, jadru voličov KDH
to potrvá omnoho dlhšie. Strana, ktorá dala Slovensku Andreja Ďurkovského, Ivana Uhliarika
a Jána Figeľa, preto nemusí strácať zmysel pre humor a môže naďalej zabávať celé Slovensko
rečami o protikorupčnom programe.
Urýchliť toto precitnutie môžu iba dve skupiny: vidiecki katolícki kňazi a lekári. Zdá sa, že
cirkevná vrchnosť sa rozhodla o korupcii a gorilách v slovenskej politike tajomne mlčať, čo
však nemusí kňazom, ktorých zaujíma dianie okolo nich, zaliepať ústa.
O čo hlbšie mlčí cirkev, o to viac by mali pacientom v mestách aj na vidieku o King Kongovi,
KDH, nemocniciach a o Pente hovoriť zdravotníci. Hádam si ešte pamätajú, kto chcel na nich
hnať políciu a armádu, keď oni bojovali v prvom šíku proti gorilám.

