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Za horami - za dolami, v krajine nazývanej Čína, žil malý vírus. Tíško sa 

skryto díval na to, ako si ľudia žijú na tejto Zemi. Videl, že ľudia si prestávali 

vážiť zdravie, prírodu i rodinu. Strácali úctu voči učiteľom, lekárom, 

zdravotníkom, starým a chorým ľuďom. Planétu si ničili, závideli si, bohatstvo 

im bolo prednejšie ako zdravie. Mysleli si, že si môžu všetko kúpiť. Túžba po 

bohatstve ich zaslepila, voľný čas trávili v nákupných centrách. Viac nám 

záležalo na našom výzore ako na zdraví. Mysleli sme si, že sme páni na tejto 

Zemi! 

A tento miniatúrny vírus sa už nemohol pozerať na tú ľudskú pliagu! 

Ničoho a nikoho si ľudia už nevážili! Preto sa nahneval a povedal si, že sa zájde 

pozrieť medzi ľudí. Výskumníci neverili, ba ani ľudia. Dali mu aj meno - 

Koronavírus. Smiali sa z neho, ťažkú hlavu si z neho nerobili. „Čo ten zmôže 

proti ľuďom!“, nahlas si medzi sebou hovorili. „Veď ja Vám ukážem!“, povedal 

si vírus. „Zistíte, že na veľkosti vôbec nezáleží!“ 
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Ako si zaumienil - tak sa aj stalo! Ľudia začali zomierať. A nielen v Číne, 

ale na celom svete. Starí, mladí, dokonca aj deti. Všetci veru plakali. Od 

horúčky, vysilenia.  A keď to vírus videl, povedal si, že sa zľutuje. Rozhodol sa 

dať ľuďom druhú šancu. Chcel vidieť, či zmúdreli a poučili sa. Povedal im, aby 

sa prestali stretávať. Nebude sa potom šíriť a ľudia umierať. No ak zistí, že sa v 

ľuďoch zmýlil, začne znova chodiť medzi nich a zabíjať. Kto bol múdry, ten to 

pochopil a zostal doma. Nešiel nikam, aby sa vírus nešíril. A tak ľudia nákazu 

dostali pod kontrolu. Našli sme v sebe pokoru a silu spojiť sa v boji proti vírusu. 

Avšak vírus i naďalej bdie vo svojej skrýši a čaká na vhodnú chvíľku, kedy ľudí 

znova navštívi.  

Hovorí sa, že vďaka nemu ľudia v sebe našli opäť úctu voči sebe a svojej 

Zemi. Zdravie sa pre nich stalo dôležitejšie ako túžba po moci a bohatstve. 

Koronavírus ľudí zachránil pred ich vlastnou chamtivosťou. Niečo im zobral, ale 

veľa im aj dal!           
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