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Może i jest to jakieś wyjście? Niedługo Platforma „Obywatelska” zafunduje nam z
błogosławieństwem wielebnego Jarosława Gowina ustawę eutanazyjną i problem lęku przed
starością zniknie sam. Mając do wyboru długotrwałą śmierć głodową w zapomnieniu i szybką z
pełną państwową kurtuazją nikt „rozsądny” nie będzie się zastanawiać. Niech więc „rządzi”
Platforma, która doprowadziła do takiego stanu polskie społeczeństwo, że ludzie ze strachu
przed nędzą starości będą woleli się zabijać.

Zdecydowana większość Polaków odczuwa lęk przed starością. Według wyników
przeprowadzonego przez CBOS sondażu tylko 6 proc. populacji nie odczuwa lęku przed
„schyłkowym okresem życia”. Aż 73 proc. ankietowanych najbardziej obawia się chorób,
niedołężności i utraty pamięci, 56 proc. lęka się uzależnienia od innych, 32 proc. trudności z
utrzymaniem się, samotności i utraty bliskich, zaś 16 proc. niepewności, z kim będą mieszkać
na starość. Znamienne, że o starości myśli aż 72 proc. dorosłych Polaków, co by świadczyło o
ogromnym poczuciu niepewności.
Ciekawe, że na nastroje te nie wpłynęło ani „koko koko euro spoko”, ani też bajki opowiadane

1/2

Pociąg pancerny w tunelu, czyli geriatryczne miraże
Wpisany przez Wegetator
niedziela, 15 lipca 2012 21:47

przez Donalda Tuska o zielonej wyspie i niemieckich dziejopisów o awansie cywilizacyjnym
Polski. Poczucia tego nie są też w stanie zabić także głupawe seriale i siermiężna rozrywka w
telewizjach. Nędza niczym excrementum wypływa na wierzch i nie da się zaprzeczyć, że
śmierdzi. Szkoda tylko, że to widok i zapach tego
excr
ementum
(m.in. w postaci ustawy o podwyższeniu wieku emerytalnego) nie przyprowadził
demosu-ochlosu do rozumu, bo jak pokazują inne sondaże, sprawcy owych lęków nadal cieszą
się wysokim poparciem.
Może i jest to jakieś wyjście? Niedługo Platforma „Obywatelska” zafunduje nam z
błogosławieństwem wielebnego Jarosława Gowina ustawę eutanazyjną i problem lęku przed
starością zniknie sam. Mając do wyboru długotrwałą śmierć głodową w zapomnieniu i szybką z
pełną państwową kurtuazją nikt „rozsądny” nie będzie się zastanawiać. Niech więc „rządzi”
Platforma, która doprowadziła do takiego stanu polskie społeczeństwo, że ludzie ze strachu
przed nędzą starości będą woleli się zabijać.
Chcieliście to macie głupie lemingi. Nadal głosujcie na tych ludobójców i trzęście się ze strachu,
ewentualnie łudząc się, że problem was nie dotyczy. Oj dotyczy, dotyczy… Chociaż może
części i nie dotyczy, bo w pogoni za auriską, smartfonem i półbankowym kredytem zaharujecie
się na śmierć zanim w tunelu życia pojawi się starość.
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