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– Brzydko, brzydko, krzywo, krzywo!
³apê do Sroki.
– skrzecza³a Sroka Precjoza siedz¹c na dachu
– Nnnie ma... odpowiedzia³a siostra dr¿¹Kliniki. Przygl¹da³a siê w³aœnie jak pan Pies
cym g³osem.
ogrodnik uk³ada³ kamienie wokó³ klombu
– Jak to nie ma...!?– prychn¹³ doktor
przy podjeŸdzie do Izby Przyjêæ. Pani Sroka Zapraszamy do Kliniki Małych Borsuk pod maseczk¹.
by³a siostr¹ instrumentariuszk¹ w bloku ope- Zwierząt w Leśnej Górce, proSroka pokrêci³a g³ow¹ i bezradnie roz³oracyjnym. Odpoczywa³a teraz w ulubionej po- wadzonej przez małe zwierzęta ¿y³a skrzyd³a.
i leczącej głównie małe
zycji, pochylona, z ³apami do œrodka, z kiwa– Co tu siê dzieje !? Proszê natychmiast
zwierzęta. W każdym odcinku
j¹cym siê ogonem.
zawo³aæ doktor £asiczkê!!– profesor by³ wynaszej opowieści będziemy
Pan Pies powoli podniós³ g³owê i patrz¹c
raŸnie wœciek³y.
przedstawiać Wam życie
na Precjozê powiedzia³ coœ co przypomnia³
– Zauwa¿y³am, ¿e znikaj¹ narzêdzia, ale
lekarzy i ich pacjentów.
sobie nagle z dawnych lat, kiedy by³ jeszcze
by³y uzupe³niane, a ostatnia powa¿na operaRadości, smutki, niezwykłe
psem Pana Ogrodnika:
cja by³a tydzieñ temu, wiêc kto móg³ przyprzygody, medyczne sukcesy
– Sroczka krzekce na p³ocie, bêd¹ goœcie
puszczaæ... – doktor £asiczka sta³a w lekko
wykształconych specjalistów
nowi.
uchylonych drzwiach.
Sroczka czasem omyli, czasem prawdê o miłych pyszczkach, miękkich
– Na stole mam krwawi¹cego pacjenta
futerkach i barwnych piórkach. ! Wiêc mo¿e ³askawie niech ktoœ coœ zrobi
powi.
– Dziwak, dziwak! – znowu wrzasnê³a
co do niego nale¿y !– doktor Borsuk sapa³
Precjoza – na jakim p³ocie, na dachu, nie
i zza maski widaæ by³o jego wytrzeszczone
widzisz?
i z³e oczy.
Pan Pies ju¿ mia³ coœ odpowiedzieæ, ale w³aœnie w tym
Z siostr¹ Precjoz¹ dzia³o siê coœ dziwnego. Dr¿a³y jej
momencie do wejœcia podjecha³ ambulans, z którego sanita³apy, otwiera³a i zamyka³a skrzyd³a, rusza³a ogonem w górê
riusz pan Ryœ ju¿ wyci¹ga³ nosze z le¿¹c¹ na nich skulon¹
i w dó³, wreszcie jeszcze bardziej chrapliwie ni¿ zazwyczaj
postaci¹.
powiedzia³a:
– Do rroboty, do rroboty – siostra Precjoza sfrunê³a
– Wszystko bêdzie dobrze... ja zaraz... – pani Sroka wyz dachu i zniknê³a w oknie pierwszego piêtra.
bieg³a przez drzwi.
– Proszê przygotowaæ pacjenta do zabiegu – powiedzia³
Po chwili, zdyszana, by³a ju¿ z powrotem.
profesor Borsuk myj¹c dok³adnie ³apy, zak³adaj¹c fartuch i ma– Mia³am je u siebie... one s¹ takie piêkne, œwiec¹ce, b³yszseczkê. Na stole operacyjnym le¿a³ ma³y pies. Mia³ porozrycz¹ce...chcia³am, ¿eby by³y tylko moje – wyci¹gnê³a spod
wan¹ skórê na szyi, zwichniêt¹ ³apê, by³ wyg³odzony i odskrzyd³a metalowe pude³ko i po³o¿y³a na wózku z narzêdziawodniony.
mi. Profesor nabra³ powietrza, sapn¹³ i powiedzia³:
– Kto ci to zrobi³ biedaku – widaæ by³o, ¿e doktor jest
– Wysterylizowaæ i koñczymy... a pani¹ poproszê póŸniej
wzruszony, ale te¿ wœciek³y. Czy¿by to znowu sta³o siê przez
do mnie.
cz³owieka? S³ysza³, ¿e ludzie czasami przywi¹zywali w lesie
W gabinecie doktora Borsuka siedzia³a zawstydzona i
swoje psy chc¹c siê ich w ten sposób pozbyæ. Gdyby nie zazap³akana siostra Precjoza.
³oga ambulansu, prawdopodobnie piesek umar³ by z g³odu
– No có¿, wszystko szczêœliwie siê skoñczy³o. No có¿..
i wycieñczenia lub uduszony krêpuj¹c¹ go link¹.
znam to pani, powiedzmy sobie... dziwactwo, rozumiem te¿,
– Usypiamy, usypiamy pacjenta panie kolego – wiadomo
¿e trudno pani opanowaæ... nazwijmy to... po¿¹danie wobec
by³o, ¿e doktor Borsuk, bêdzie dzisiaj trochê opryskliwy, jak
b³yszcz¹cych obiektów, ale te¿... i tu chcia³em z ca³¹ moc¹
zwykle gdy spotyka³ siê z ludzkim okrucieñstwem.
podkreœliæ, podziwiam pani odwagê i oddanie wobec S³u¿by
¯ó³w Morfeusz, kliniczny anestezjolog, nieco szybZdrowia pomimo w³asnych trudnoœci i ograniczeñ charakterociej ni¿ zazwyczaj zakrz¹tn¹³ siê przy operalogicz- nych. – Pani Sroka przesta³a chlipaæ i podcyjnym stole, ale i tak wygl¹da³ jak zwykle,
nios³a za³zawione oczy na profesora. – To,
zaspany i powolny, jakby œrodki które
¿e przyzna³a siê pani publicznie do b³êdu
stosowa³ wobec pacjentów usypia³y, lub
powodowana trosk¹ o zdrowie pacjenta,
znieczula³y tak¿e jego. Profesor sapn¹³
to ze wszech miar, ¿e tak powiem, chwapoirytowany.
lebne. – Precjoza schowa³a g³owê pod
– Zdezynfekowaæ... tu szyjemy...
skrzyd³o. – Ale muszê pani¹ zobowi¹uwaga, krwawienie... zacisk... tu muszê
zaæ do kilku wizyt u naszego psycholoprzeci¹æ... skalpel... siostro skalpel!!!
ga pana Sowy. – Spod skrzyd³a wyjInstrumentariuszka, która do tej pory
rza³o jedno oko. – I to jak najszybciej
¿wawo uwija³a siê przy stole, z oci¹ga– powiedzia³ profesor Borsuk widz¹c
niem poda³a narzêdzie.
w jaki sposób siostra Sroka patrzy na
– Nie ten, ma³y – profesor wyci¹gn¹³
jego ulubione, srebrne wieczne pióro.
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