
Крв живот значи 

Освануло је једно предивно јутро. Мамило ме је напоље. 

      Истрчао сам још увек жваћући храну. Игра је почела. Онако занесен игром нисам ни 

знао шта ме је снашло, а већ сам био на земљи. Саплео сам се на један мали камен. 

Одједном, осетих јак бол и топлоту на мом лицу. 

      Отрчао сам у кућу. Ушао сам у купатило и погледао се у огледало. Крв као из чесме 

лила је из мог носа. Уопште се нисам уплашио, иако свестан шта је то на мом лицу. Узео 

сам папирну марамицу како бих је обрисао. Када сам почео задњу кап да бришем, она ми 

се осмехну и рече: ”Имаш ли милости да ме обришеш?” Био сам зачуђен ко ме то 

опомиње. Нагло сам се осврнуо, али никога није било у мојој близини. Опет неко рече: 

”Еј,овамо!” 

     Зачуђено сам бацио поглед на огледало. ”А то ти причаш капљице моја црвена!” “Па 

ја, него ко други,” рекла је љупко капљица. Гледао сам у мој одраз у огледалу и даље јако 

збуњен. “Саслушај ме шта ти имам рећи”, замоли ме кап.  “Знаш ли шта сам ја? Ја сам 

највећи дар који неком можеш дати. Здрави људи који имају осамнаест или више година 

дају добровољно крв како би спасили другим људима животе. То су једне јако племените 

особе које имају само једну намеру, а то је да помогну другима у невољи. Ја сам течност 

коју ниједан лек не може заменити. А сада замисли, када би сви који могу дали крв, у 

овом свету не би било несташице драгоцене течности. Болесни којима је она потребна 

би је одмах добили и оздравили.” Слушао сам је са великом пажњом, по мало и даље 

збуњен, али уверен да је у праву. Одједном мој бол нестаде и савлада ме нека јака 

емоција. Капљица склизну са мог лица као да је њена мисија управо завршена. Умио сам 

се и дошао до своје собе размишљајући. Схватио сам да је крв живот. Чврсто сам одлучио 

да када постанем пунолетан бићу добровољни даваоц крви. 

      Зато и вас сада све позивам да добровољно дате крв. Не дозволите да трансфузије 

буду празне, него да пуне крви чекају пацијенте. Никада не можемо бити сигурни када 

ће она неком затребати. Будимо хумани! И знајте људи! ”Крв живот значи!” 

  

 


