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Pohádka o hodném upírovi
Povím vám příběh o jednou hodném upírovi, který udělal dobrý skutek.
Jednou v noci, když měsíc svítil nad městečkem, si upír jen tak poletoval. Když vtom
zahlédl nehybné tělo v krvavé louži. Upír slétl k postavě a snažil se na osobu mluvit: „Haló!
Co se Vám stalo? Jste v pořádku?“ Když se žádné odpovědi nedočkal, okamžitě zavolal ze
svého magického amuletu záchrannou službu. Mezitím, než sanitka přijela, snažil se svými
kouzly zastavit nebo alespoň zpomalit krvácení. Za chvíli ji už slyšel zdáli houkat.
Záchranka přijela a zdravotníci začali člověka ihned oživovat. Upír celou dobu přihlížel a
jen koukal, co se děje. Jeden ze záchranářů mu řekl: „Dobře jste udělal, pane. Zraněného
odvezeme do nemocnice a postaráme se o něj.“ Upír se zeptal: „Můžu vám nějak pomoci?
Třeba ho naložit do sanitky?“ Ale zdravotník řekl: „Můžete přijít do nemocnice a darovat
krev lidem, kteří krve hodně ztratili jako třeba tento pán. Kdyby jste nezavolal a my mu
nedali transfuzi, určitě by to nepřežil.“ Upír se rozloučil, chvíli se zamyslel a odletěl.
Až do východu slunce létal lesem a vysával krev jelenům a ostatní lesní zvěři. Po
příchodu do svého strašidelného domova získanou krev přefiltroval pomocí svých kouzel a
šel spát, aby byl večer fit.
Po západu slunce se vzbudil a letěl do nemocnice. Když dorazil na odběrové místo,
vyplnil papíry a milá zdravotní sestřička mu ukázala, kam se má posadit. Za chvíli k němu
přišel pan doktor s kulatými brýlemi a vysvětlil, co bude dělat: „Teď vám odeberu trochu
krve a potom můžete jít domů.“
Upír se strašně bál, protože vždy to byl on, kdo vysával krev, a najednou se ocitl v
obrácené situaci. „Už je to hotovo!“ řekl doktor a upír si oddechl.
Zanedlouho mu přišel dopis z nemocnice, ze kterého se dozvěděl, že člověka, kterého
potkal před dvěma týdny na ulici, jak krvácel, zachránili. Také se tam dočetl, že má skvělé
schopnosti – může darovat krev každé krevní skupině. To znamená, že může zachránit
každého, kdo bude krev potřebovat.
Bohužel, nežijeme v pohádce a žádní hodní upíři po světě nelétají. Realita je odlišná a
darování krve je pouze na nás, na lidech. I Vy můžete darováním krve někoho zachránit a
udělat tak ze smutného příběhu pohádku se šťastným koncem.

