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пет су ту, међу нама и са нама.
Људи које обично не примећујемо,
у најтежим временима постају тема
најлепших и најдирљивијих песама, њима
су изговорене често најдубље и најискреније захвалнице. Дучић је њих помињао
када је говорио да „има људи који су храбрији пред смрћу, него пред животом”, Сенека је знао да је „невоља прилика за храброст”, а непобедиви Наполеон је, с много
искуства, сматрао да онај „ко никад није
био у опасности, не може знати своју храброст”. Балзак је умео да каже да се „храброст рађа у мозгу, али је срце одржава”,
Мишић нам је оставио у аманет да „онај
ко сме, тај може”, а велики Његош нас је од
давнина храбрио својом истином да „бој
не бије свијетло оружје”, већ срце у јунака.
Од средине марта, кад смо се неустрашиво, с много храбрости и воље, али не и
с исто толико знања, сукобили с пандемијом короне, с невидљивим и непознатим
противником, крај нас су продефиловали
многобројни хероји позива и професије,
јунаци на које смо после „оних славних 78
дана”, нажалост, у једном времену почели
да заборављамо. Није овде реч само о припадницима Министарства одбране и Војске Србије или полиције, који су на себе
узели огроман терет ефикасне борбе против короне, већ и о медицинском особљу
и многобројним волонтерима, који су сви
заједно, раме уз раме, стали у први ред одбране од подмуклог убице. Сви су они данас припадници снага одбране и безбедности.
И сви су, до једног, свесни против кога
се боре и спремни на жртве. Почев од немалог броја старешина и војника Прве
бригаде и других јединица Војске Србије, који су први сачекали наше грађане из
иностранства, учествовали у изради кампова, прихватних центара и привремених
болница, спровели деконтаминацију јавних површина..., па се и заразили вирусом
који своју смртоносну косу још није бацио
у трње, преко неколико стотина здравствених радника, који несебично и без роптања, али већ предуго, плаћају цену свог ху-

маног позива, до безимених и безбројних
волонтера који помажу најстаријим суграђанима, комшијама, познаницима или
онима које чак и не познају. Многи од њих
данас се лече једни крај других, надајући
се у брз опоравак и могућност да помогну
поново – донацијом крвне плазме.
Јер, такви су хероји. Сви они који данас
помажу полицији у обезбеђењу државне
границе, обезбеђују мигрантске кампове и
најзначајније здравствене и јавне установе, геронтолошке центре, одговорно извршавајући многобројне задатке које добију
од својих надређених. Припадници Војске
Србије, свакако најорганизованији и по
дефиницији најодважнији и најхрабрији
стуб одбране друштва и у најтежим ситуацијима, смело одговарају и на најновији
изазов, упркос постојећем ризику. Навикли да се не штеде ни онда када је најтеже, свесни су да је психичка спремност и
одлучност за реализацију додељених задатака и сада од пресудне важности за успех.
Баш као и тимски рад, на који су научени
још у војним школама и јединицама.
Нема двоумљења ни код многобројних
лекара и медицинских сестара, који даноноћно, већ недељама воде битку за сваки људски живот. А међу њима, међу тим
многобројним херојима професије, немали број је и тек стасалих младића и девојака на добровољном служењу војног рока,
или тек нешто старијих резервних припадника Војске, који су се одазвали на позив државе у критичном тренутку. Сви они
добро знају да се ниједна победа не може
извојевати без вере у државу и народ коме
припадају. Знају да без љубави према својој држави нема ни развоја, ни напретка,
ни бољитка. Ни општег, ни појединачног.
То сазнање носе у генима.
Многи од тих безимених хероја данима нису били код куће, са најдражима се
чују телефоном, или виде преко вибера,
али налазе и снаге и мотива, и елана и знања, да својим ентузијазмом „заразе” све
око себе. Само се тим вирусом, вирусом
ентузијазма и вере у крајњу победу, корона и може савладати.|
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