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  Рода је са пролећем стигла у своју летњу резиденцију, бару у сред шуме. 
Шумски другари су је са одушевљењем дочекали, али се овог пута нису 
грлили и срдачно поздрављали. 
  - Другари, пролазила сам кроз разне пределе на путу до вас. Шири се нови 
вирус који су назвали корона вирус, а ако оболимо онда је то болест CO-
VID-19 - рече она.
  - Да ли је вирус исти као када сам ја имао кијавицу? Корњачина супица ми 
је тада баш помогла - пита лав. 
  - Постоји много, много вируса на свету. Кажу да је ово нови вирус, и да нико 
од нас није отпоран.  Морамо се заштитити, јер супица сада није довољна за 
излечење - почиње рода причу. 
  - Најугроженији су најстарији. Корњачо, молим те да се ти посебно чуваш. 
Али да бисмо сачували нашу корњачу, и ми остали морамо бити здрави. 
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                       Другари су одлучили да НЕМА ОКУПЉАЊА 
                      на игралиштима и трговима на неодређено 
                      време. Излазиће из својих домова по храну и 
                      НЕЋЕ СЕ ПОЗДРАВЉАТИ РУКОВАЊЕМ. 

  

   Нови се вирус проширио свуда по свету. Може се десити да стигне чак и до 
Северног пола. Преноси се брзо и лако. Заражене честице могу се кретати 
кроз ваздух и од једног зараженог, лако стићи до другог. Другари не желе да 
буду болесни, посебно не желе да вирус пренесу онима које воле. Важно је 
ЧЕСТО ПРАТИ РУКЕ и не дирати лице. 
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  Али лав баш никад не пере руке, чак ни пре јела. Тиме угрожава своје 
здравље, али и здравље вољених.
  - Лаве, овако више не може. Због себе, и због свих нас, од данас обећај да 
ћеш користити сапун - наговара миш лава.
Након обећања, лав је по први пут уз надзор и инструкције другара, сапуном 
опрао руке. И обећао је да ће их прати редовно. Праће руке често, и дуго. 
Препоручено је 20 секунди. Ту настаје проблем, лав не зна да броји до 20. 
Само до 2.
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   Миш неће ићи у школу, али то га неће спречити да понешто научи. Миш 
је шумска паметница, то сви знају. Он чак зна и како се правилно носи 
заштитна маска за лице. Паметни миш је изабрао књиге и сликовнице које 
жели да прочита. 
  - Ја не желим да носим маску, не стоји ми лепо - рече лисица. 
  - Лијо, вирус не бира по лепоти. Маска је сада обавезна, мисли на све нас 
- сложне су биле животиње. 
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                 Какву би маску рода требало да стави? Да ли ће 
                   другарима бити  досадно  јер је свако у свом 
                   дому? Потрудиће се да не буде. 

    Рода, запослена у спа центру, неће имати много посла. Одлучила је да у 
наредном периоду хвата зјале.

                          
 Шта                    Шта су то зјале? 
                           Да ли су то мушице, бубице или 
                           нешто треће? 
                           Чиме се хватају зјале?

   
    Корњача ће се забавити прављењем пите од јабука. 
     Она је изврсна куварица. У књизи њене баке има разних рецепата за пите, 
супице, џемове, облоге и осталих  домаћих рецепата за обарање температуре 
или уклањање болова. Међутим, ништа не пише о корона вирусу. Чини јој 
се да бака корњача тај вирус није познавала. Не познаје ни она како се 
вирус лечи, зато мора да поштује све што је речено. СТАРИ НЕ ТРЕБА ДА 



ИЗЛАЗЕ ИЗ СВОГ ДОМА. Њу ће обилазити лија (са маском) и доносити јој 
намирнице.
  Зец објави да ће шишати жбуње око своје јазбине.

  Деловало је да је све било договорено. Животиње су се разишле са шумског 
трга, и поздравиле се само махањем док су се удаљавале. Знају да је 
неопходно да буду дисциплиновани, јер само тако ће вирус проћи мимо 
њих. А када епидемија прође, игри неће бити краја. 
  Лав остаде сам на шумском тргу. У брзој организацији, није смислио шта 
ће он радити сам, без својих другара. 
Међутим, лија је ово препознала и већ удаљена повикала:
  - Лаве, искористи паметно ово време и научи да бројиш до 20. 
  Чули су је сви у шуми. Као и обично, шумом се рашири смех. 

ДО НАРЕДНОГ ДРУЖЕЊА
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