
1 НАГРАДА 
 

Крв живот значи 
 

Када је те давне 1818. године, доктор Џејмс Блонди, упркос неповерењу и скепси својих колега, извео прву, 
успешну трансфузију крви, човечанство је закорачило у еру хуманости, давања крви, што је за милијарде 
људи значило уместо сигурне смрти, нов живот. 
 

Сећам се, живи у мојим успоменама, слика покојне баке и дана њене борбе са болешћу, када јој је хитно 
требала најдрагоценија течност, крв. Била је тада у Институту за онкологију у Београду и чекала. Помоћ је 
дошла из моје Јагодине. Наиме, мој дека је био дугогодишњи давалац крви, и поштујући то из Банке крви су 
јој хитно дали преко потребну крв. То је њој тада, макар за неко време, значило продужетак овоземљског 
живота. Те капи спаса, милиони племенитих људи широм планете дарују, верујући да тиме спасавају безброј 
људских судбина. Мој дека је крв дао 38 пута, а многи су то учинили више од 100 пута. Остаје занавек у свету 
хуманости, да је светски рекордер Васа Касапски из Сремске Митровице, који је крв дао, невероватних 360 
пута.  
 

Та танка, невидљива црта људских снова, линија светлости и таме, рађања, живота и смрти, пречесто зависи 
од те најдрагоценије, црвене течности, која у нама догробно струји, разливајући својом топлином године 
наших трајања. Безброј људских драма, у очајничкој борби са минутима, после саобраћајних удеса, 
рањавања, операција, а најтужније су приче о страдању деце, које сам чуо, прочитао у новинама или видео 
на телевизији. И схватио сам! 
 

Овај ужурбани, помало хаотичан, 21. век, носећи све веће технолошке иновације, ипак пада на колена пред 
божанском течношћу, и да није помало скрајнутих, недовољно поштованих добровољних давалаца крви, 
настао би прави колапс. Ти скромни људи, величанствени у својој великодушности, бележе тихо, без велике 
помпе, 14 јун Светски дан давалаштва крви. Те узвишене личности, ти људи што другима, свакодневно дарују 
живот, незнајући шта њих чека у трену растанка са сопственим битисањем, били црни, жути, бели, 
црвенокошци, католици, православци, муслимани, атеисти, живе у чаробном облику људске племенитости. 
 

Свуда на овој, климатским променама, измученој планети, постоје Банке крви, банке рађања, живота, 
љубави и смрти. И у овом трену, док исписујем слова овде, поштовања и дивљења према онима, који из свог 
тела, дарују највише што могу, а то је – крв, коју милиони болесних чекају.  
 

Безброј сићушних, најдражих, дечијих живота су везани за спасоносни тренутак, трансфузију. Чини се да не 
постоје, на клацкалици судбинској, важнији, одлучујући, дахови надања у људску солидарност, од те, 
такорећи свете људске оданости, од басплатног давалаштва крви.  
 

Људски его, самопотрврђивање и нарцизам, су у данашњем времену, представљени искључиво кроз 
материјалне добити. Мере се луксузом, марком аута, величином станова, кућа, викендица и контом у банци. 
Негде у запећку, ван тога, корачају око нас најхуманија бића, даваоци крви. И не сетимо их се, док окрутна 
судбина не дође по своје. У својој честитости, остају им само неке пожутеле захвалнице и сећања. Можда 
сендвич или чаша сока након акције давања крви. Сами са својим мислима, солидарношћу и жељом да 
помогну у најдраматичнијим тренуцима, ти човекољупци остају у сенци препотентних, бахатих тајкуна, 
лажних певачких звездица, манекени, спортисти. Ни некадашња права на неке бесплатнелекове и 
олакшавајуће ситнице, више не постоје. Пречесто им се замера да дају крв због пар дана одмора. Па зар 
људи који су крв дали толико пута, и који сваке секунде, негде у свету, спасавају безброј живота то 
заслужују? 
 

Вратићу се опет на мог деку. Рекох, дао је крв 38 пута. Ипсричао ми је и једну анегдоту. Наиме, дао је крв 
једној младој жени, хитно из вене у вену. Болесници јеодмах било боље. Изашавши у ходник дека се сретне 
са њеним супругом, а овај знајући деку и да је супрузи боље, насмејан рече: „па где баш ти Ратко заводниче 
да даш крв мојој супрузи? Плашим се сад ће и она постати заводница“! 



 

Сви ми док смо стамени, здрави и јаки, не мислимо о тој најдрагоценијој течности која тече нашим венама. 
Само у изузетним ситуацијама, кад нека нама драга особа, или ми , дођемо у безизлазну ситуацију, кад нам 
опстанак зависи од капи туђе крви, знамо шта значи изрека: „Крв живот значи“! Кад све болести мину и наше 
тело, поново закорачујемо у сусрет крупним или ситним задовољствима, најчешће не знајући ко нам је ту 
срећу подарио. Чија течност плови кроз наше тело? Живећи остатак живота, напредујући у каријери, 
чувајући нашу дечицу, или унуке, ронећи у неке нове љубави, надања и жеља, не осврћемо се на прошле 
дане. Кад-кад, видимо на телевизији, слике неких акција давања крви, неке људе како леже, иглу у њиховој 
вени и како црвене капи клизе у пластичну кесу или флашицу. Видимо и заборавимо. Чекамо омиљену 
серију, ријалити шоу, спортски догађај. Та слика непознатих људи је, само у делићу секунде, пројурила мимо 
наших мисли. А видели смо, неке особе, медицинске сестре у белом и пластичне кесе испуњене топлином 
нечије крви. Некима је то био помало дегутантни призор, на ТВ-еу, од кога су окренули главу. То говори о 
њима и њиховој самозаљубљености и себичности. 
 

Значке, похвалнице, захвалнице, књижице, остају неми сведоци људске топлине и разумевања. Та давна, 
чудна година, са две исте бројке 1818, прва успешна трансфузија крви, и заборављени доктор, визионар, 
Џејмс Блонди су синоним за људску племенитост и спас у часовима безнадежности, стрепње и очаја. Бела, 
црна, жута раса, људи скоро свих вера, и не знајући, зависе од људског животног сока, крви. Сједињени а 
тога несвесни, тумарају земаљским животом, не слутећи, шта може у било ком часу, да се изненада догоди. 
Остаје нам, да макар у мсилима, будемо захвални тој дивној армији непознатих људи, који даноноћно 
прискачу у помоћ, кад је то најпотребније. На размеђи живота и његовог краја, хадајући се да ће нас несрећа 
мимоићи, заборављамо на хуманост.  
 

Ми средњошколци, у пуној снази, требали би, се учити на прелепим примерима племенитости. Драги моји 
другари! Хајдемо сви да макар једном поклонимо крв. Да осетимо то задовољство да смо неком пружили 
наду у нови живот, да смо учинили нешто узвишено. Покажимо да нисмо заробљеници компјутера, кафића, 
мобилних телефона, већ да смо достојни поштовања, и спремни да и ми будемо актери у тој савременој 
бајци и истинитој причи, вредној дивљења: „Крв живот значи!“ 
 
Мемеровић Немања Е36 
ЕГШ „Никола Тесла“ 
Професор: Весковић Бојана 
 
  

 

2 НАГРАДА 
 

Крв живот значи 
 

Крв. Шта је то? Прва асоцијација на крв је живот. Мала деца би рекла да је крв течност црвене боје коју су 
имали прилике да виде услед неког пада у току несташне игре. Ја би крв описала као течност од превеликог 
значаја неопходну за функционисање тела и опстанка живота. 
 

Моја тужна прича почела је приликом завршетка прославе мог 19-ог рођендана. Након дивне вечери 
проведене у смеху, игрању, певању и радости, села сам у аутомобил којим је управљао мој најбољи друг и 
упутили се свако својој кући. У тренутку његове непажње, мада и употребу алкохолних пића кривим за нашу 
несрећу, доживели смо удес. Скренувши са траке, аутомобил је ударио у мост који је од јачине удара пукао, 
а ми завршили надомак реке. Изгубила сам свест. У болничком кревету, отворивши очи, угледала сам 
призор који ме је дотукао. Свуда око мене биле су цевчице, апарати, доктори.... Тада сам сазнала да ми је 
неопходна трансфузија крви и дошла до закључка да мој живот од тога зависи. Ничега се нисам сећала, 
ништа нисам осетила. Посмислих, претворила сам се у биљку, јер сопствено тело нисам могла осетити. А још 
мање проговорити, од бола наравно. Мој живот је био под великим знаком питања, а тек сам га почела 



живети. Вест о смрти мог најбољег друга учинила је да помислим да то исто чека и мене. Изгубила сам 
најбољег пријатеља...... Како сада да наставим даље, како да живим са тим, помислила сам. Један тренутак 
неодговорности уништио нам је животе, али сам одлучила да се свим снагама морам борити, јер живот 
имам само један, а крв је мени у тим тренуцима значила управо то. Имала сам среће и заслугом добрих 
људи хуманог срца, обезбеђена је довољна количина крви за моју операцију. Након ње, требало ми је много 
времена да се опоравим, што ни дан данас нисам потпуно успела. Прате ме у стопу ожиљци тог догађаја 
видљивих и невидљивих на мом телу. Свакако је најболнији ожиљак изгубљен млади живот мог друга, ког 
никада не могу заборавити.  
 

Моја је прича апел свим људима да дају крв  увек када за то имају прилике. И сама ћу то радити, јер крв као 
ни живот немају цену. Данас ће те ви учинити за некога, а сутра ће можда неко то исто учинити за вас. 
Верујте, у трену када не можете сами себи помоћи, а живот вам „виси о концу“ – крв коју донирате вас 
ништа неће коштати, док неко због те хуманости остаје међу живима. Тај осећај је немогуће описати.  
 

Пробајте и уверите се! Сигурно је да се нећете покајати.   
 
Љубисављевић Сандра Е45  
ЕГШ „Никола Тесла“ Јагодина 
Професор : Николић Јасмина 
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Крв живот значи 
 

Да ли се ико, икада питао о чему размишљају они, чији се живот свео на одбројавање дана до смрти? Лично 
мислим, да о томе много мало њих размишља. 
 

О томе размишљају само они. Они које ретко ко разуме, они чији је живот у опасности, чији живот зависи од 
некога. Они чији се живот сведе на прешивљавање, на битку за живот о коме сањају. За живот о коме 
маштају сваке вечери пре спавања, или сваке зоре када ипак отворе своје, неуморне очи жељне промена на 
боље. Опстају само најјачи, они који се ухвате у коштац са животом, оним којим живе, тј. не живе већ 
животаре док чекају судњи дан и моле се да до њега не дође скоро.  
 

Оставити породицу, пријатеље и отићи на онај свет, као и сваки растанак није лак. Али и поред ове тешке 
ситуације, још теже је када седнете и сетите се нечега, што сте можда могли да урадите, или кажете некоме, 
па пожелите то да урадите сада, али вам не преостане времена. Ни о томе нико не размишља. И то схвате 
тек онда, када им преостане тако мало времена да о томе могу само да мисле.  
 

Сиђите са облака и потрудите се да разумете живи свет око себе. Јер можда баш ви спасите нечији живот. 
Ваших неколико минута, некоме могу значити нови живот. Ново јутро, нови дан. Другу шансу да живот почну 
испочетка. Да се радују, смеју и плачу, као и сви други. Да не морају да мисле о томе да ли ће дочекати јутро. 
Већ да размишљају о бољој будућности, да мисле о томе шта ће урадити следећег дана, за неколико месеци, 
или година. Да планирају свој живот како они желе, а не како им болест диктира. 
 

Научите се да поштујете свету течност, која тече нашим венама. Не трујте је, не скраћујте живот себи, а 
самим тим и другима. Будите хумани, проширите своје видике, отворите срце и њиме погледајте друге.  
 

Јер крв живот значи! 

 
Стефановић Софија Е23 
ЕГШ „Никола Тесла“ Јагодина 
Професор : Алексић Аница 


