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MOJE NAROZENÍ
Čau, jsem Coronavirus, určitě mě všichni znáte.
Narodil jsem se ve Wuhanu v listopadu roku 2019,
proto mi dali přezdívku Covid 19. Moje mamka se
jmenuje Sars a můj taťka Mor. Nikdo zatím neví, kde
mám svoje počátky. Možná to jsou netopýři nebo
ryby. Nevím to ani já.

JAPONSKO A RUSKO

Jednoho prosincového dne mi mamka řekla Covide
je čas jít do světa a tak sem šel. Nejdříve jsem
nastoupil na loď a plul jsem do Japonska.
V Japonsku jsem si to moc užil. Pak jsem nasedl do
letadla a odletěl do Ruska. V Rusku jsem si to taky
moc užil.
EVROPA

Když sem přišel do Evropy, tak se tam lidi chovali
divně. Obchody byly zavřené, jenom potraviny ne.
Lidi měli na obličeji nějaké masky, možná byl nějaký
karneval. Hlásili, že se plní jednotky intenzivní péče.
Asi dostali infarkt z těch masek a já se jim nedivím.

Já bych v těch maskách nevydržel ani hodinu. Lidi
o mě říkají, že jsem hrozný. Nevím proč to o mě
říkají vždyť jsem jim nic neudělal. Každopádně moje
putování Evropou začalo v Itálii, pak jsem šel do
Španělska a do Británie, Francie, Švýcarska, a také
do České Republiky. A tak jsem procestoval celou
Evropu.
USA

V USA to nebylo o moc lepší než v Evropě. Nevím,
každopádně v televizi hlásili každý den zhruba
200 000 nakaženích nějakým virem. Přiznám se, že
ten vir, co tady a po celém světě řádí, tak je fakt
šílený a kazí lidi.
PODZIMNÍ CESTOVÁNÍ

Na podzim jsem oslavil svoje 1. narozeniny a tak
jsem se rozhodl, že všechny země navštívím po

druhé. Ale lidi nebyli moc rádi, že jsem se vrátil.
Nevím proč se ke mně takto chovají, když jsem jim
nic neudělal. Když jsem přišel do Evropy, lidé se
chovali furt divně. Pořád nosí ty masky (ten karneval
trvá až moc dlouho). Když sem přišel do Čech, zjistil
jsem, že Češi mají asi nový koníček, kradení
nákupních vozíků, protože jich tam je míň než na
jaře. V televizi říkají, že to je horší než na jaře a mají
pravdu. To počasí vážně stojí za prd. Prostě podzim
2020 jsem si moc užil.
VAKCÍNA PROTI MNĚ

Pár dnů před 24-tým prosincem 2020 se stalo něco
hrozného, lidi vymysleli takovou vodu, kterou když
já vypiju tak mě to zabije (vážně nevím proč mě lidi
chtějí zabít, když sem jim nic neudělal). A pak to
přišlo, všem lidem tu vodu začali píchat do kůže, až
mě jednoho dne dostali. A tak můj příběh končí.

Doufám, že se vám můj životopis líbil. Tak čau, loučí
se s vámi….
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