Małgorzata Czerniak
Niebo
Nigdy nie wątpiłem, że tam trafisz i dlatego pozwoliłem sobie tak
zaadresować ten list. Nikt z nas nie sądził, że Pan Bóg zabierze Cię do siebie tak
szybko. Chociaż przez ostatnie kilka lat czekaliśmy z niepokojem i żyliśmy
nadzieją. Nadzieja uleciała szybko w pochmurną wiosenną sobotę, o czym
przekonaliśmy się razem z Pawłem. Ale jeszcze wtedy miałaś dość siły, żeby
walczyć i za to wszyscy, którzy byli bliżej z Tobą podziwiali Cię. Przewrotny
los na Twoją ostatnią drogę wybrał piękną mroźną pogodę. Przyjechali
wszyscy, których chciałaś widzieć i niejedna łza zakręciła się w oku, kiedy
niesiono Cię w tak małej urnie.
Chciałbym Ci dodać kilka słów otuchy. Trafiłaś do dobrego towarzystwa
chirurgów. Są tam doktorzy Stefan Przedpełski i Jerzy Chwiałkowski, moi
pierwsi nauczyciele chirurgii, doktor Roman Mrozowski oraz Boguś Reczyński.
Nie wątpię, że chciałabyś w niebie operować. Delikatnie mogę Ci
zasugerować, żebyś wzięła do asysty Bogusia, przecież był najzdolniejszym,
bardzo dobrze zapowiadającym się młodym chirurgiem. Oczywiście możesz
dać mu też pooperować. Gdybyś miała kłopoty poproś o pomoc doktora
Mrozowskiego będzie bardzo zadowolony, gdyż według mnie był znakomitym
chirurgiem, potrafiącym zrobić wszystko bardzo elegancko.
Co do starszych Panów Przedpełskiego i Chwiałkowskiego – niech sobie
odpoczną. Możesz z nimi pogawędzić na różne tematy a przekonasz się, że to
bardzo kulturalni Starsi Panowie. Nie śmiem Cię prosić, ale może byś odszukała
doktora Konstantego Jaroszewicza, przecież u Niego zdawałaś jedynkę z
Chirurgii. Na pewno się ucieszy. Będziesz wiedziała co zrobić przecież wiem
jak doskonale radziłaś sobie z kolegami na Oddziale.
A co u nas ? Paweł w Starym, ja już nie jeżdżę do lasu. Scenariusz, który
nakręciłaś, kiedy wieźliśmy Cię w Twoją ostatnią drogę do lasu sprawdził się.
Byłaś spełnionym chirurgiem zarówno mentalnie jak i manualnie.
Miałaś jak dobry chirurg dar przewidywania.
Na tym bym skończył.
Módl się za nas tak jak i my modlimy się za Ciebie.
Szef

