
O ZŁYM SMOKU KORONARZU I O TYM,
JAK ZOSTAŁ PRZEZ WSZYSTKICH

POKONANY



Dawno,  dawno  temu  było  sobie  królestwo,  w  którym wszyscy
ludzie żyli sobie zupełnie zadowoleni. Także mały Janek wraz ze
swoją siostrzyczką Elżbietką. 

Każdego  ranka  mama  przygotowała  dla  nich  śniadanie,  a
następnie ojciec zabierał ich do szkoły. Podczas lekcji  uważnie
słuchali,  co  mówi  miła  pani  nauczycielka  o  liczbach,  literach,
rzekach  i  zwierzętach.  To  był  ich  ulubiony  temat,  ponieważ
uwielbiali zwierzęta. W domu mieli psa o imieniu Toffik, którego
codziennie zaraz po lekcjach zabierali na długi spacer, bawili się
w  aportowanie  i  radośnie  się  ścigali.  Potem  odrabiali  zadanie
domowe, a później znowu wychodzili, aby pobawić się ze swoimi
przyjaciółmi – ścigali się, bawili się w ciuciubabkę, piratów i grali
w piłkę.



Od czasu do czasu Toffik ukradł im piłkę, a kiedy kazano mu ją
zwrócić,  szczekał  zawadiacko i  machał  ogonem. Czasami,  gdy
była ładna pogoda, Janek i Elżbietka razem z rodzicami chodzili
na spacer do ZOO, bo naprawdę im się podobało, jak śmiesznie
chodzą pingwiny i ponieważ bardzo zastanawiało ich, co takiego
robią małpy. 

Tylko środy były troszeczkę inne.  Po południu matka zabierała
dzieci  na  zajęcia  –  Janka do szkoły  muzycznej,  gdzie  grał  na
pianinie, Elżbietkę natomiast do szkoły tańca. 
Kiedy  padał  deszcz,  dzieci  przygotowywały  występy  dla  ojca  i
matki. Rodzice entuzjastycznie klaskali i w nagrodę czytali swoim
dzieciom ich ulubione bajki. Na przykład baśń o Jasiu i Małgosi i o
tym, jak zgubili się w lesie. Ta była ich ulubioną już od małego.
Jakże ona była ekscytująca!
Prawdę  mówiąc,  Janek  i  Elżbietka  byli  czasem  też  trochę
niegrzeczni. Co jakiś czas się kłócili, kto zrobił większy bałagan w
pokoju dziecięcym i kto powinien to posprzątać, lub kto zagra w
chińczyka czerwonymi figurkami. Ale to wcale nie ma wielkiego
znaczenia. 
Dzieci są czasem niegrzeczne, a czasem zezłoszczą się nawet i
rodzice. Ważne jest tylko to, że w końcu znów się pogodzą i że
wszyscy się kochają. 



W każdą niedzielę jeździli  razem do babci  i  dziadka na obiad.
Toffika zostawiali samego w domu, ponieważ warczał na Rudego
– kota babci, który ze stresu zawsze się najeżył i prychał. 
Po obiedzie ojciec i  dziadek pili  kawę i rozmawiali,  tymczasem
reszta  czyli  babcia,  matka  i  dzieci  najczęściej  szli  razem  na
przyjemny spacer  wokół  pobliskiego jeziora.  Rybom i  kaczkom
rzucały okruchy chleba i groszek – ten jest dla nich zdrowszy. W
drodze powrotnej zatrzymywali się w cukierni, gdzie zawsze tak
przyjemnie pachniało wanilią i gdzie mieli tyle ciast oraz innych
słodyczy, że naprawdę trudno było coś wybrać.      
I tak wszyscy sobie spokojnie żyli i kochali się. 



Ale pewnego dnia ich królestwo napadł zły król Koronarz z 
dalekiego Wschodniego cesarstwa!

Nikt nie wiedział, dlaczego i jak w ogóle śmiał to zrobić. Był to
smok, który nosił bardzo dziwną koronę ozdobioną skrzydłami i
pazurami nietoperzy oraz ogonami węża, a co najgorsze – wraz z
nim do królestwa przybyła cała armia Wirusarzy. 



Okupowali  granice  i  nikt  nie  miał  możliwości  wjechać  ani
wyjechać,  pokonali  oni  pokojową  armię  królewską  i  do  władzy
doszedł Koronarz. 
Wirusarze  były  ohydnymi  stworzeniami  –  całe  ich  ciało  było
pokryte brodawkami, z nosa kapał im śluz, a zamiast rąk miały
małe ośmiornicze macki. Szast, szast! Po prostu horror!

A do tego jeszcze okropnie  śmierdziały,  fuj!  Wyobraźcie  sobie
zepsute jajko,  zupełnie spleśniałe,  zielone parówki,  kupę fretki,
pastę do butów oraz szampon przeciwko pchłom dla psów – i jeśli
to wszystko razem wymieszamy, mieszanina nadal śmierdzi sto
razy mniej niż pojedynczy Wirusarz.
Tym  smrodem  zupełnie  zakaziły  powietrze  i  ludzie  zaczęli
kaszleć.  Kaszleli  tak  mocno,  że  zaczęła  ich  boleć  głowa.
Niektórzy nawet dostali gorączki i musieli zostać w łóżku. 



Dorośli byli zupełnie skołowani i przerażeni. Aż w końcu wszyscy
wpadli w panikę. Co teraz? Jak się bronić? Nawet dorośli czasem
nie wiedzą, co robić. Ktoś sobie przypomniał, że można się przed
tym  smrodem  zabezpieczyć  za  pomocą  masek  ochronnych.
Wszyscy  pobiegli  do  aptek  i  wkrótce  wszystkie  maski  zostały
wyprzedane. Kto ich nie dostał, musiał je w domu uszyć sam –
lepsze to niż nic, prawda?
Ale  smród  się  rozprzestrzeniał.  Wielu  ludzi,  w  całym  tym
zamieszaniu  biegało  po  sklepach  i  tak  na  wszelki  wypadek
kupowało  ogromne  zapasy  żywności,  napojów  i  papieru
toaletowego  –  a  co  będzie,  jeśli  Wirusarze  wszystko  nam
zabiorą? Co wtedy zrobimy?

Smok  Koronarz  wykorzystywał  to  zamieszanie  i  codziennie
wygłaszał  długą listę  nowych  rozkazów,  dekretów i  wszelkiego
rodzaju zakazów. Potem z radości, że ludziom zepsuł życie, sam
sobie klaskał łapami i ryczał ze śmiechu – tak bardzo, że aż sam
zaczął kaszleć.   
I zasłużył sobie na to, ponieważ był naprawdę złośliwym stworem.



Pewnego  dnia  na  przykład  zamknął  kina  i  teatry.  Następnego
dnia  jeszcze baseny i  place zabaw.  „Czy  nie  możemy się  już
nawet bawić?” protestowali ludzie. Smok się gniewał i posyłał na
nich  swoich  Wirusarzy.  „Buu,  buu!”  śmierdziuchy  skakały
pomiędzy ludźmi i ich straszyły. Następnie ludziom nakazał ścisły
areszt domowy. Zamknął prawie wszystkie sklepy. Zakazał wizyt
u  dentysty.  Ale  ponieważ  pozamykał  też  wszystkie  cukiernie
ludzie zupełnie przestali się martwić o zepsute zęby. 
Niektórym  rodzicom  zabronił  chodzić  do  pracy,  innym  zaś
powiedział, że do pracy wciąż muszą chodzić. Nikt nie wiedział co
się dzieje. Dzieciom zabronił chodzić do szkoły. No cóż, szczerze
mówiąc,  dzieci  na  początku  były  z  tego  zadowolone  –  hurra,
hurra, będziemy mieli wakacje! Ale wkrótce uświadomiły sobie, że
tęsknią  za  swoimi  przyjaciółmi,  z  którymi  już  nie  mogli  się
spotykać. 
Nigdy więcej żadnej zabawy w chowanego, żadnego bawienia się
w  ciuciubabkę,  piratów  ani  grania  w  piłkę.  Tak  strasznie  były
znudzone,  że  tęskniły  nawet  za  najbardziej  nieprzyjemnymi
kolegami  z  klasy i  -  nie  uwierzycie  własnym uszom – tęskniły
nawet za nudnymi lekcjami. 
Janek i  Elżbietka najbardziej  tęsknili  za dziadkami.  Tak bardzo
chcieli  ich odwiedzić i  przytulić.  Chcieli  po prostu,  by wszystko
było jak dawniej. 
„Ciekawe, co teraz robią babcia i dziadek?” pomyśleli sobie, bo
była  akurat  niedziela.  „I  co  robi  kot  Rudy?  Prawdopodobnie
wygrzewa się na słońcu – leżąc na parapecie za oknem…”
Mama i  babcia  codziennie  rozmawiały  przez  telefon,  rozmowy
były poważne, czasem nawet szeptały. O czym one rozmawiały?
Mama  po  tych  rozmowach  czasami  cichutko  szlochała  i  była
smutna. Tato też był smutny, Janek i Elżbietka to zauważyli. Ale
tata udawał, że wciąż jest wesoły i niczego się nie boi. Ale kiedy
boją  się  nawet  tatusiowe,  to  wszyscy  wiedzą,  że  to  poważna
sprawa.
I dokładnie tego chciał zły król Koronarz – aby wszyscy drżeli ze
strachu. Pecha miał, ten zły smok! Janek i Elżbietka mianowicie
znali  wszystkie bajki  na pamięć, i  jak wiadomo, bajki  są pełne
złośników  i  łotrów,  ale  w  końcu  wszystkie  zawsze  mają
szczęśliwe zakończenie. 



Ten smok przecież nie może tu pozostać na zawsze, prawda?
Wielu ludzi w królestwie już zachorowało i kaszlą.

Ale gdzie można teraz znaleźć bohatera z bajki, który tego smoka
wreszcie pokona?
Janek i Elżbietka myśleli i myśleli, ale niestety nie znali żadnego
bohatera. I tak mijał czas. Mama każdego ranka przygotowywała
im śniadanie, a tata zaś, zamiast zabrać je do szkoły, uczył ich o
liczbach i literach w salonie. Regularnie też razem ćwiczyli, to jest
przecież ważne dla zdrowia. Rzucali i kopali piłką, mimo że Toffik,
któremu brakowało długich spacerów, doszczętnie już ją przeżuł i
całą oślinił. Skakali na skakance i dużo rozmawiali o świecie za
oknami:  o  morzu,  gwiazdach,  roślinach  w  parku,  ulubionych
filmach. 
Czasem też śpiewali wesołe piosenki i tańczyli – to się podobało
zwłaszcza  Elżbietce.  Innym razem odegrali  urywek  jakiejś  tam
bajki.  Tacie nie szło zbyt dobrze,  ale dzięki  temu było jeszcze
śmieszniej.  Mama  umiała  pięknie  rysować,  więc  codziennie
razem rysowali  rzeczy, które można było zobaczyć przez okno.
Wirusarze nienawidzili, kiedy ludzie stali w oknach. Wtedy zbierali
się  na  ulicy,  agresywnie  plując  i  grożąc  swoimi  mackami.  Nie
chcieli, żeby ludzie wiedzieli, jakie ciemne interesy prowadzą. 
Ktoś kiedyś się nawet odważył swoje okno trochę – a nawet dość
szeroko  otworzyć,  wtem  Wirusarze  wznieśli  się  w  powietrze  i
zaczęli  ludziom  prychać  prosto  w  ich  twarze.  Fuj!  Człowiek
takiego  smrodu  długo  nie  mógł  tolerować,  więc  okno  raczej
szybko zamknął. 



Wirusarze  Janka  i  Elżbietkę  już  nudzili.  Dlatego  wystawiali  im
języki i robili śmieszne miny. Wirusarzy zawsze tak to złościło, że
aż im pękały brodawki, z których wypływała fioletowa ropa. Ble! 

Pewnego dnia Janek ubrudził sobie ręce farbami i szybko poszedł
umyć ręce mydłem. Mydła było teraz w domu mnóstwo, a matka
im często  przypominała  o  myciu  rąk.  Nie  mógł  się  jednak  tak
łatwo pozbyć farb, dlatego użył jeszcze środka dezynfekującego.
Pachniał dziwnie, ale ręce były teraz idealnie czyste.

Potem wrócił  do  okna i  nadal  malował.  Było  mu gorąco,  więc
szeroko otworzył  okno.  Przynajmniej  na chwilę!  I  co się stało?
Nic.  Zupełnie  nic  się  nie  stało.  Ani  jeden  Wirusarz  mu  nie
pogroził. Dla Wirusarzy stał się on niewidzialny. „Jak to w ogóle
możliwe?”  tak  bardzo  zdziwiony  był  Janek,  który  wszystko
natychmiast  opowiedział  siostrzyczce.  Elżbietka  podeszła  do
okna i wnet ustawiło się tam już setki rozgniewanych Wirusarzy.
Janek chwycił  ją za ręce i  razem pobiegli  do łazienki,  aby ona
również  mogła  dokładnie  umyć  ręce  mydłem  i  środkiem
dezynfekującym. Wrócili do okna i – nic. Ona też stała się dla nich
niewidzialna. Ha, ha! Świetnie! 
„Elżbietko, co gdybyśmy…” zasugerował  Janek. „Tak!”  zgodziła
się natychmiast Elżbietka i już nie mogli się doczekać momentu,
aż  mama  i  tata  usną,  a  oni  zaś  pójdą  i  wybadają,  kim  są  ci
Wirusarze i o co im w ogóle chodzi. 
Doczekali  się.  Rodzice zasnęli  około  dziesiątej  a  dzieci  znowu
dokładnie  umyły  ręce.  Janek  do  swego  plastikowego  pistoletu
wlał  mieszaninę  mydła  i  środka  dezynfekującego.  Może  się
jeszcze przydać.
Dla pewności oboje założyli maseczki, którą uszyła ich matka –
maska  Janka  miała  małe  niebieskie  samochodziki  a  maska
Elżbietki  malutkie biedroneczki.  A ponieważ znali  już wszystkie
bajki  na  pamięć,  wzięli  ze  sobą  woreczek  ryżu.  Wyszli  w
przestrzeń totalnie zalaną ciemnością i ciszą. Drzwi zatrząsnęły
się za nimi z hukiem. Bum! Trochę się tego przestraszyli, złapali
się za ręce i poszli w nieznane. Gdziekolwiek by nie poszli, rzucali
na  ziemię  za  sobą  małe  ziarna  ryżu.  Czuli  się  jak  prawdziwi
bohaterowie!  Jak  Jaś  i  Małgosia.  Ale  zamiast  czarownicy  na
końcu drogi, czekał na nich zły smok.



Znalezienie jego legowiska nie było aż takie trudne. Wiedzieli, że
będzie  tam  dużo  Wirusarzy,  więc  wystarczyło  podążać  za
brzydkim zapachem (na całe szczęście mieli na sobie maski).
Szli  i  szli  aż  dotarli  do  wielkiego,  szarego  budynku.  Wyglądał
bardzo poważnie a na ziemi przed wejściem leżał zdeptany znak.
Było na nim coś napisane dużymi literami. Elżbietka była o rok
młodsza, ale Janek był już w drugiej klasie, więc łatwo było mu
przeczytać: „MI-NI-STR, nie: MI-NI-STER-SSS-TWO Z-Z-ZDRO-
WIA”.  Podnieśli  wzrok  i  gdzie  wcześniej  wisiał  znak,  był  teraz
napis:  „MI-NI-STER-STWO  BRU-DU  I  W-W-WY-DZIE-LI-NY”.
Fuj! Tutaj więc mieszkał zły smok. Przez drzwi wypłynęły tłumy
śmierdzących Wirusarzy. Dzieci nigdy wcześniej nie widziały ich
aż tak wielu naraz. Nie byli w stanie ich policzyć, ale było ich po
prostu mnóóóstwo.



„Ach, co teraz? Jak to dobrze, że nas nie widzą,” pomyśleli sobie
Janek  i  Elżbietka.  Nie  mówili  jednak  zbyt  głośno, aby  się  nie
zdemaskować  – przyszli  przecież na przeszpiegi!  Nawet  kiedy
weszli do środka i znaleźli się przed samym olbrzymim smokiem,
nie  wydali  z  siebie  żadnego  dźwięku.  I  mimo  że  byli  mocno
przestraszeni to tylko jeszcze ciaśniej chwycili się za ręce. 

-  „Dzisiaj  skonfiskowałyśmy  pół  miliona  i  200.000  masek
ochronnych, o, nasz wielki! Wszystko zamknęliśmy w portierni,”
kłaniali się przed smokiem i chwalili się tym wszystkim.
-  „Tylko?!”  ryknął  gniewnie  smok i  z  jego nosa zaczął  buchać
gęsty dym. 

- „Te-te-teraz już nie mogą zakryć ust, o, potężny smoku,” jęczeli
Wirusarze, tak się go bali. Jeden z nich, który trząsł się ze strachu
najmocniej, trząsł się i trząsł, aż nagle pękł jak bańka – puf! 



I po prostu zniknął. 

Zaskoczony  Janek  odwrócił  się  do  Elżbietki,  która  pokiwała
głową, że też to widziała. 
-  „S-s-spójrz,  i-i-ile  eliksiru  kroplowego  dzisiaj  zebraliśmy!”
Wirusarze pokazywali smokowi butelkę pełną dziwnego płynu. Aż
ze strachu pękł następny z nich. Puf!

- „Świetnie, postaw to tutaj!” stukał smok niecierpliwie pazurami
po podłodze i wziął wielki, łapczywy łyk. 



- „Mniam! Wiecie co? Nie będę już tak dużo na was krzyczeć, ale
musicie zrobić coś z tym pękaniem! Potrzebuje tutaj jak najwięcej
pomocników!” powiedział i przestał wypuszczać z siebie dym.
- „To nie jest nasza wina. Wiesz, że nas wzmacnia strach ludzi,
ale jak tylko się czegoś boimy to już z nami koniec. I-i-i ty nas
doprawdy często zaskakujesz.”

- „Grrr… cóż, obiecałem, że już nie będę!” warknął podirytowany
smok.
- „Co z lekarzami, złapaliście już wszystkich?
-  „Tak  jak  rozkazałeś,  o  potężny  –  wszystkich  lekarzy  i
pielęgniarki. Teraz wszyscy siedzą zamknięci w piwnicy. Ale jest
ich zbyt wielu. Teraz zamykamy ich też w biurach na parterze i
pierwszym piętrze.”
- „Świetnie!” z zadowoleniem ryknął smok.
- „Na wszelki wypadek złapaliśmy też dentystów!” przechwalał się
Wirusarz.
-  „Taaak.  Farmeceutów  i  higinistów  też,  ha,  ha!”  zawtórował
następny.
- „Farmaceutów i higienistów,” poprawił go trzeci.   
- „Ach tak…” zawstydził się poprzedni. “Przepraszam. Mój błąd”

- „A co ze strażakami?” syknął smok.



-  „N-n-nie  mamy  jeszcze  wszystkich  –  przyznał  Wirusarz,  ale
kiedy smok rzucił mu gniewne spojrzenie, szybko dodał: „Ale już
niewielu nam brakuje!”

- „Oni są dość zwinni i mają topory i takie długie węże z potężną
wodą, a ja-ja… boję się tego, p-p-po p-prostu się bo-boję,” pękł
kolejny Wirusarz – puf – i było po wszystkim. 

- „Dłużej tak nie może być! Zabraniam wam się bać!”
-  „Jak  tylko  rozkażesz,  o,  wielki  smoku!”  zgodnie  krzyknęli
Wirusarze. Jeden z nich stojący zupełnie z tyłu pękł – puf – ale
reszta z nich ukryła to przed smokiem głośnym chichotem.

- „Dobrze. W takim razie jak już złapiecie pozostałych strażaków,
zabierzcie się za policjantów.”
- „Jak tylko rozkażesz, o wielki smoku!”  
- „I kiedy skończycie i z nimi, nie pozostanie już nikt, kto mógłby
ocalić ludzi. Nikt! Ha, ha, ha! I wtedy wszystkich ludzi wypuścicie
z  izolacji!”  zarechotał  smok.  „Niech  się  wszyscy  zarażą!
Rozsiewajcie  strach!  Rozprzestrzeńmy tę kaszlową chorobę na



całe  królestwo  i  wtedy  nigdy  już  mi  nie  zabraknie  eliksiru
kroplowego, ha, ha, ha! To będzie prawdziwa rozkosz! Mniam!” z
zadowoleniem zamruczał smok i przeniósł się do swojego salonu.
Wirusarze  odetchnęli  z  ulgą  i  powoli  odeszli,  każdy  w  swoją
stronę.
Janek i Elżbietka byli już gotowi. Musieli natychmiast opracować
jakiś plan! 
- „Do piwnicy. Musimy uwolnić wszystkich więźniów!” szepnęły do
siebie dzieci i  cichutko przemknęły długim korytarzem w stronę
schodów prowadzących do piwnicy.
Pilnowało ich dwóch śmierdziących Wirusarzy:

Co teraz? Aha! Przecież mieli ze sobą ryż. 
Janek wziął  garść ryżu i – bum – rzucił  go w twarz jednemu z
śmierdziuchów. 
- „Aaaa!” wrzasnął Wirusarz. „To miejsce jest nawiedzone!”
-  „Nie wariuj!  Nikogo tu nie ma, to wszystko dzieje się tylko w
twojej głowie,” powiedział drugi Wirusarz. Ale my dobrze wiemy,
że były to przecież niewidzialne dla nich dzieci, prawda?
Teraz garść ryżu wzięła Elżbietka i  – bum- rzuciła go w twarz
drugiego strażnika.
- „Aaaa! Co to było?” zdenerwował się drugi.
- „Aaa! Mówiłem ci! To miejsce jest naprawdę nawiedzone i j-j-ja
się boje!” i tak się zatrząsł ze strachu, że pękł i zniknął. Puf! 

- „Grrr! Ty głupcze! W takim razie będę musiał dotrzeć do sedna
sprawy sam!”  zaczął  węszyć  drugi  aż podszedł  niebezpiecznie
blisko do przerażonej Elżbietki. Całe szczęście, że jej nie widział!



Janek  szybko  chwycił  swój  plastikowy  pistolet  i  spryskał
Wirusarza po jego twarzy. Tak tylko dla bezpieczeństwa.
Wirusarz nie miał  nawet  czasu na strach ani  na trzęsienie,  od
razu pękł. Jak bańka mydlana. Puf! Czy widzicie teraz jak ważne
jest mydło?

- „Świetnie. Ruszajmy dalej!” powiedział Janek. „Chodź!”
Teraz mogli zejść po schodach do piwnicy.
Na  szczęście  Wirusarze  byli  raczej  głupi  i  zostawili  klucze  w
drzwiach. Dzieci bez problemu je otworzyły – klik, klik… Wyszedł
przez  nie  tłum  lekarzy,  dentystów,  farmaceutów  w  białych
fartuchach,  pielęgniarek  w  białych  ubraniach,  higienistów  w
garniturach i krawatach oraz strażaków w mundurach i hełmach.
Żaden z nich nie mógł swoim oczom uwierzyć, kto ich wszystkich
uwolnił.  Prawdziwi  mali  bohaterowie!  Ale  nie  była  to  chwila  na
świętowanie.  Zapytali  się  dzieci  w jaki  sposób udało  im się  to
zrobić.  Janek  i  Elżbietka  chętnie  opowiedzieli  o  tym,  że  jeśli
dokładnie  umyjesz  ręce  mydłem  i  środkiem  dezynfekującym,
stajesz  się  niewidzialny  dla  Wirusarzy.  A  potem  opowiedziały
jeszcze o tym, że smokowi chodzi tylko o eliksir kroplowy – fuj – i
że ten eliksir jest zbierany przez śmierdziuchy. I że śmierdziuchy
są zwykłymi tchórzami, które pękają jak bańki mydlane, kiedy się
boją. 
Oczywiście więźniowie wiedzieli o dezynfekcji i niewidzialności –
właśnie dlatego smok kazał ich wszystkich zamknąć, aby nie mieli
możliwości uratować ludzi swoimi radami. Ale o eliksirze jeszcze
nie słyszeli – ani o tym, że Wirusarze to tchórze. To było dla nich
coś  zupełnie  nowego.  W  końcu  zrozumieli  co  było  przyczyną
całego tego zamieszania.
Rozdzielili się i po cichutku przenieśli się tam, gdzie było mydło i
środek dezynfekujący. Na szczęście byli w budynku Ministerstwa
Zdrowia więc wszystkiego było tu pod dostatkiem. To przecież
miejsce, w którym zwracano szczególną uwagę na higienę. 



W  międzyczasie  wypuścili  wszystkich  uwięzionych
pozamykanych w biurach na parterze i pierwszym piętrze. Oni też
szybko  umyli  ręce  mydłem  i  środkiem  dezynfekującym.  Teraz
wszyscy  byli  niewidzialni,  więc  mogli  niezauważalnie  wymknąć
się z Ministerstwa. Zabrali ze sobą mydło, środek dezynfekujący i
maski ochronne, które wcześniej leżały skonfiskowane i ukryte w
portierni. 
Nie  poszli  jednak  do  domu.  Poszli  najpierw  do  wszystkich
zakątków królestwa,  aby  uleczyć  wszystkich  cierpiących  na  tę
ciężką chorobę kaszlową.  Opiekowali  się  nimi  dzień i  noc,  ale
niektórym niestety nie mogli  już pomóc i  to ich bardzo, bardzo
smuciło.  Na szczęście udało im się uratować większość ludzi  i
wszystkim  powiedzieli,  w  jaki  sposób  mogą  się  oni  obronić:
należy  nosić  maski  ochronne  i  kaszleć  w  rękaw  a  wtedy
Wirusarze nie dobiorą się do ani jednej kropli, które nam, kiedy
kichami i kaszlemy, lecą z ust i nosa. Wtedy nie będą oni w stanie
sporządzić tego ohydnego eliksiru dla smoka. Dzieci wyjaśniły też
ludziom, że Wirusarze to w zasadzie parszywi tchórze. Że strach
ludzi dodaje im siły, a więc kiedy ludzie przestaną się ich bać i
tupną tylko na nich czasem nogą– tup –lub głośno krzykną – buu,
lub  jeśli  dzieci  namalują  je  w  jakiś  przerażający  sposób  a
następnie to wszystko wywieszą przez okno, to wtedy Wirusarze
na  pewno  popękają  ze  strachu.  A  zły  smok  Koronarz  straci
wszystkich swoich pomocników. 
Kiedy smok odkrył, że wszyscy jego więźniowie uciekli, ogromnie
się wściekł a przy tym bardzo wystraszył Wirusarzy, którzy zaczęli
samowolnie pękać ze strachu – puf, puf, puf…!



Następnego  dnia  zniknęła  również  cała  ich  reszta,  ponieważ
ludzie zaczęli przestrzegać rad. Nie stało się to jednak od razu.
Zajęło im to trochę czasu, ponieważ Wirusarze zaparcie się przed
tym bronili. 
Grozili  im swoimi mackami, pluli  i  ryczeli,  rozprzestrzeniali  swój
smród i kręcili się pod oknami. Ale ludzie nie pozwalali już sobą
więcej pomiatać i w końcu z nimi wygrali.

Smok został  zupełnie sam i  nie pozostał  mu już żaden, nawet
jeden  pomocnik.  Żadnej  armii,  za  którą  mógłby  się  schować.
Stracił swoją całą moc. I co? Okazało się, że to tylko nieszkodliwy
krzykacz. Cóż, teraz zrozumiał  co to znaczy wstyd. Policjanci  i
straż pożarna przegonili go poza granice królestwa, a pokonany
smok poleciał  z powrotem do swojego odległego Wschodniego
cesarstwa. 

Wszyscy się cieszyli i wołali „Brawo! Brawo! Brawo!” Trzy okrzyki
na  cześć  naszych  lekarzy,  pielęgniarek,  ratowników,
farmaceutów,  higienistów, epidemiologów, strażaków i trzy razy
hura dla Janka i Elżbietki, którzy wszystkich uwolnili!



„Kto się boi smoka?!
Śmierdzi, ryczy aż boli głowa!

Wystarczy jednak trochę mydła,
by podciąć śmierdziuchom skrzydła!

A jeśli towarzyszyć nam będzie maseczka,
nie będzie nam potrzebna apteczka!

O, zły smoku, do widzenia!
Już nam dość tego brzemienia!

Swoją wizytę proszę szybko skracaj,
spakuj się i już nigdy nie wracaj!

Wszyscy śpiewali piosenkę i cieszyli się, że wszystko będzie tak
jak  wcześniej.  Dorośli  wrócili  do  pracy,  dzieci  cieszyły  się,  że
mogły wreszcie wrócić do szkoły,  gdzie spotkały się ze swoimi
przyjaciółmi i miłą panią nauczycielką.
Janek i Elżbietka odwiedzili  z rodzicami babcię i dziadka. Co z
tego,  jeśli  to  wcale nie była niedziela.  Tyle było łez szczęścia,
pocałunków i przytuleń!
Dziadek  wciąż  trochę  kaszlał  –  podczas  tego  wszystkiego
poważnie zachorował i dlatego mama tak często płakała, ale na
szczęście teraz było już z nim o wiele lepiej. Dzieci siedziały przy
jego  łóżku,  głaskały  go  po  dłoni  i  opowiadały  mu  o  swoich
niezwykłych przygodach. 
Nawet Toffik i  Rudy byli  teraz przyjaciółmi – byli  szczęśliwi,  że
wszystko  dobrze  się  skończyło!  Wyszli  nawet  na  dwór,  aby
pobiegać razem po ogrodzie.



Obywatele  królestwa  jeszcze  przez  jakiś  czas  nosili  maski
ochronne, dopóki ten paskudny smród zupełnie nie zniknął. Ręce
zaś będą… co? Tak, nadal dokładnie myć, aby smok nigdy nie
powrócił!
I wy, dzieci, też je myjcie. I poza domem zawsze korzystajcie z
maseczek  ochronnych.  I  wiecie  co  jeszcze?  Z  Wirusarzami
możecie walczyć także wy. O tak! Co, jeśli stworzylibyście swoją
własną wersję brzydkiego Wirusarza – można go narysować lub
wyrzeźbić  –  i  postawili  ją  w  oknie,  a  kiedy  Wirusarz  będzie
następnym razem przelatywał  obok waszego okna, przestraszy
się i pęknie. PUF! I koniec!



*Bajka została wymyślona i napisana przez siostry Alice Čop i Klárę Veselską, z Pragi
w Czechach. Do jej powstania przyczyniła się ich matka Eva Veselská. Inne znakomite
sugestie zaproponował Kajetan Čop, który narysował smoka. Pozostałe rysunki zostały
namalowane przez uczniów szkoły podstawowej Plešivec i CVIU Velenje (Słowenia),
pod kierownictwem nauczyciela Roberta Klančnika. 

**Mgr. Klára Veselská jest dziecięcym psychologiem klinicznym i psychoterapeutą. Mgr.
Alice Čop jest artystką teatralną, która od 20 lat tworzy dla dzieci. 
Obecnie wiele dzieci (i dorosłych) co zrozumiałe, odczuwa stres i poczucie niepewności
z powodu koronawirusa. Nikt nie ma z tym doświadczenia, sytuacja zmienia się z dnia
na dzień, a ponadto zmienił się sposób życia nas wszystkich. Zwłaszcza dzieci muszą
zachować swój codzienny reżim, który zapewnia im poczucie bezpieczeństwa. Bajki i
opowieści mogą pomóc dzieciom w trudnych sytuacjach, tak aby wszystko co się dzieje
lepiej zrozumieć i przy okazji wprowadzić do rzeczywistości trochę humoru. I właśnie
dlatego siostry połączyły swoje siły, aby napisać interaktywną opowieść „O złym skoku
Koronarzu i o tym, jak został przez wszystkich pokonany”. Wszystkie dzieci mogą brać
udział w walce ze złym smokiem. Jak? Dowiesz się na końcu bajki. 
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