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Het tijdelijke abnormaal
De vraag of het wijdverspreide coronavirus voornamelijk door aerosolen wordt
overgebracht, zoals sommige amateurepidemiologen met hun opzichzelfstaande
mooischrijverij bijwijlen beweren, of door onvoldoende stukgewassen handen, leidt
strijk-en-zet tot een mesjogge gesteggel tussen mauwende betweters zonder enige
renommee en een x-aantal erudiete virologen.
Met weergaloze schwung en vanuit allerhande assumpties wordt door DNA-analisten,
microbiologen, boa’s, zijlijnvirologen en pseudo-intellectuelen, maximaal ingezet op het
tenietdoen van COVID-19, waarbij eenieder getriggerd wordt om haastje-repje als een
heuse doekoen een reuzegoed vaccin te modelleren.
Charlatans onder hen gaan zelfs zo ver dat ze op hun Facebookpagina melden –  aan
de hand van de farmacopee – een immuunstof te kunnen ontwikkelen uit het
geneeskrachtige kruid marjolein, gecombineerd met madame-jeanette en een extract
van onzelievevrouwebedstro. Ondertussen verschanst de gedweeë goegemeente zich
met enige hoestgêne achter colloïdwerende kuchschermen.
Ter compensatie van de corona-apocalyps laten sommige hamsterparia’s het
sonjabakkeren voor wat het is en vreten zich – via een WhatsAppetentje – vol met
quarantainecalorieën, waarna ze getooid in een halfgelaatsmasker, het felbegeerde
balkonbingoën beginnen.
Wat het virus verder aan geduvel teweegbrengt wordt klip-en-klaar geïllustreerd door
het curieuze verschijnsel dat gelovigen – niet geheel om godswil, dus enigszins
on-Bijbels – ecclesiastische hoogtijvieringen, zoals het kerstfeest, het chanoekafeest
en het Suikerfeest, slechts via livestreaming kunnen gewaarworden, met uitzondering
van een beperkt aantal fervente kerkgangers die verplicht zijn om vóór het zingen het
godshuis te verlaten.
Men vermoedt dat het precoronatijdperk nooit ofte nimmer terug zal keren en dat wij
en masse gedoemd zijn onszelf in lijdelijkheid staande te houden in een dieptrieste
pathogene plexiglassamenleving, deels veroorzaakt door bangeriken met knuffelvrees
en ontwijkstress, waarbij algauw een tweedeling op de loer ligt tussen hossende
coronaresistente adolescenten en een broze, verbouwereerde dorhoutbrigade.
Ten slotte zij vermeld dat het voordeel van de anderhalvemetermaatregel dat corona
ons stante pede heeft verschaft, heeft verhoed dat tijdens dit buitenissige dictee
medekandidaten, dicteetijgers en linguïsten tersluiks tekst plagieerden, voor zover we
dit konden observeren.

