
Април у Београду 
 
Представљамо радове ученика III2 - текст о априлу у Београду и цртеж 

једног од симбола Београда. 

 
 
 
Април 
 
Збијена између четири зида своје собе мислила сам да сам у замци. Не могу 

да изађем напоље. Чини ми се као да су челична врата постављена између мене 

и света у коме сам стално била. Стан ми је ушушкан, али нема мириса цвећа у 
ваздуху (мислим стварног, кијам ако користим онај освеживач ваздуха са 

мирисом пролећног цвећа) и лахора који игра. 
Дом ти пружа многе удобности, али окруженост истим зидовима и сазнање 

да нема изласка је поражавајуће. Осећала сам се скучено и као у кавезу. Сада 

знам како се осећа мој хрчак Слаткица када њушка преко жица кавеза.  
Напољу влада вирус звани корона. Стручно се зове Ковид 19. Стигао је из 

Вухана. Први, тачније нулти пацијент (научила сам шта то значи, али волела бих 
да не знам) појео је измет слепог миша. У сласт. То је нека врста шиш ћевапа у 
Кини (видела сам такву слику као шалу на мобилном телефону). Мислио је да ће 

му од тога бити боље. Али наде му се нису испуниле. Уништио је све и себи и 
нама свима. Сазнала сам да је осим короне и страшна болест ебола потекла од 

слепих мишева. Сада је то свеједно, тако је како је.  
Код куће је грозно. Немаш довољно ваздуха. Осећаш се као да се гушиш.  
Дошао је први април. Тата је рекао да идемо напоље. Одговорила сам да му 

је добра шала – априлилили. Већ четрнаест дана нисам изашла ни до ходника 
зграде. Но, није била шала. Била сам толико срећна да нисам могла да верујем 

да ће се то десити. Док сам се облачила, тата је узео маске и рукавице. У том 
тренутку сам почела да се прибојавам шта ме чека напољу. Када сам изашла, 
било је мало људи. Осетила сам ужасно хладан ветар како ме шиба по лицу. Иако 

непријатан осећај, било ми је драго да доживим то. Признајем, жалила сам се 
тати да ми је хладно. Мало смо се шетали, али ми је много значило.  

Жао што не могу да виђам баке и деке.  
Знам и ово ће проћи. Радујем се сутрашњем дану јер имам наду да ће бити 

бољи него јуче. Пробаћу да искористим сваки минут на посебан начин. За 

почетак, сада ћу пустити Слаткицу из кавеза да се мало игра. Знам сада како је 
њој. Има право да изађе из кавеза као ја данас. 
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Мој Београд 
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