
CORONÁČEK 

Kde se vzal, tu se vzal jeden malý vir, ač byl malý, byl plný síly. Už když jej tenkrát v inkubátoru 
vychovali, nechtělo se mu být na jednom místě, byl to takový neposeda, co chtěl cestovat, a tak 
jej umístili do jednoho bambusového lesu a udělali jej neškodným. Jak si tam žil a povídal si se 
zvířátky, která si tuze moc spolu s přírodou stěžovala na chování lidí, rozhodl se učinit krok, učit 
lidstvo tak, aby jej změnil. Sebral všechny učebnice, které mu chytrý myšák přinesl. Každý den 
studoval jak houslový virtuóz až jednoho dne zjistil, že rozumí lidem a že ví jak se jim ukázat. 
Poprosil tedy svého blízkého kamaráda hada Adama, který jej vzal pod svou ochranu a obětoval 
se pro dobro přírody a vyrazil na tržnici. Jenže lidi jsou mazaní a umí se vyhnout hadímu kousanci, 
a tak poprosili tetičku slípku, která se čepýřila ve vedlejší kleci, had byl samozřejmě jemný, bylo to 
pro dobro. Všichni si libovali a jen vyhlíželi, kdo si coronáčka vezme domů a kdo bude prvním 
učedníkem nového učitele národů.  A že je lidstvo trochu blbější, netrvalo dlouho a byl do 
tematického plánu zavlečen celý svět, může působit těžce, že by jeden učitel mohl učit celý, ale 
už tomu tak je. Coronáček začal učit, zalezl si do lidí a ukazoval jim názorně stavy dušnosti, stejně 
tak jak se dusí příroda. Příroda žasla jak rychle si lidé odpustili lodní dopravu, leteckou dopravu, 
zbytečné cesty automobily, jak najednou šlo omezit tu smradlavou výrobu a jak najednou k životu 
bylo potřeba jen ,,nebýt nemocný”, vymizelo: ,,to chci”, ,,to potřebuji”, ,,bez toho nemohu žít”. 
Najednou ani peníze nic neznamenali, lidstvo si uvědomilo, že peníze a konzum jsou jen iluzí, 
kterou se celý život živíme a jen nám předkládáno. A nejen tím, dusíme se i zbytečnými slovy. 
Coronáček nám jen chtěl ukázat, že k životu stačí zdraví, že nepotřebujeme drahé domy a drahá 
auta, že telefony za desetitisíce jsou ve zbytku úplně k ničemu, že svou pýchou a namyšleností 
přehlížíme to jediné, co k životu potřebujeme, Přírodu. Protože pokud nepochopíme, co se nám 
příroda za poslední měsíce extrémními suchy, požáry, větry, povodněmi a nemocemi snaží říct, 
odejde a všude budou jen pouště a my zhyneme v pozdním uvědomění ve svých drahých 
domech s iPhony a velbloudími kožichy…



