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Příběh pro krev
Víte, na světě je spousta lidí. Každý den někdo umře a někdo se narodí. Každý den je jiný a
každá vteřina se počítá. Každé rozhodnutí je klíčové a nemusí být pokaždé správné, ale i
přesto, se dá osud změnit. Nemusíte být dokonalí na to, abyste něco změnili.
No, začalo to docela vážně, že? Ale kdyby všude byli všichni vážní, bylo by to vážný. Tak z
toho nebudeme dělat drama. Zkuste si představit, že ve vás jsou životy ostatních. Divný že,
ale je to pravda. Podíváme se na to hlouběji, ať posoudíte sami.
Představte si takového Pepíčka. Uvnitř těla nemá jen koblihy a bonbóny. Asi se teď zase
divíte, ale zase je to pravda. Každý z nás má v sobě vzácnou tekutinu. Nemyslím Sprite, Colu,
ani nic takovýho. Myslím krev. Každý z nás ji má, pokud není Frankenstein. Každý z nás je živý,
s výjimkou Frankensteina. Každý z nás něco může změnit a to může i Frankenstein, ale ten
změní něco jiného, než to, co myslíme.
Představte si, že jste měli vážnou autonehodu. Udělali jste salta vzduchem a pak spadli. Ta
salta asi byly zábavná, ale ten plácanec o silnici, byl velkej. Cestou jste se omylem o něco řízli
a teď z vás teče krev. Omdlíváte. BUM! Hlava Vám padne na zem. Nevnímáte. Probudíte se
až v nemocnici. Brrr… úplně mi naskočila husí kůže. Smutný je, že se to ale doopravdy stává,
a ne pokaždé za to může ten, co naboural. Tomu člověku z té rány, kde se řízl, vyteklo dost
krve. Pokud nedostane hned krev, může zemřít.
A teď přichází vaše chvíle, moje ještě ne, ještě nejsem dospělá, ale až budu, udělám to
taky. Přijdete k doktorovi, hezky pozdravíte a hezky se zeptáte, kde se odebírá krev. Počkáte,
až na vás přijde řada, no a pak si sednete na křeslo a budete mačkat takovou srandovní
kuličku. Sice pak přijde paní doktorka s injekční stříkačkou, vypadá docela strašidelně, ale bát
se nemusíte. Samozřejmě jsem myslela stříkačku, ne paní doktorku. Pak z vás odebere
trochu krve a tramtadá, hotovo. A nebojte, nic se vám nestane, doktoři jsou profesionálové a
to můžu potvrdit. Jako malý školkáček jsem byla na operaci, a nic se mi nestalo.
No, a to je všechno. Jednoduché viďte, jednoduché a dobročinné. Jednodušší způsob jak
zachránit život snad neexistuje.

