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Czy cuda istnieją? Dlaczego
niedoceniany niezwykłości
życia?"

1 3.04 - pamiętam ten dzień jak

dziś, piątek trzynastego, niby

taki zwykły piątek, jak każdy

inny, jednak wydarzenie które

miało miejsce

tego dnia,

całkowicie

zmieniło mój

pogląd na świat.

Wróciłam do

domu zaraz po

szkole, przy

stole siedziała

mama i babcia,

co już od razu

mnie

zaskoczyło,

ponieważ babia

raczej u nas nie

bywa. Poprosiły

mnie, abym

również zasiadła

przy owym stole.

Wówczas

wyczułam

napiętą, nerwową atmosferę.

Przestraszenie i lęk widniały na

ich twarzach. Nie wiedziały, jak

zacząć rozmowę, każde słowo

owijały "w bawełnę". Prosiłam

o szybkie i zwięzłe

wytłumaczenie tego co się stało.

W końcu się udało. . . wydusiły to

z siebie. . . przekazały mi

najgorsza informacje usłyszaną

przeze mnie do tamtej pory.

Mianowicie . . .dowiedziałam się

o nowotworze mojego

dwuletniego kuzyna Kubusia.

Nie wiedziałam jak na to

zareagować. Rozpłakałam się

i zamknęłam w swoim pokoju.

Przez kolejne miesiące moje

życie było okropne. Po szkole od

razu biegłam na zajęcia do

szkoły muzycznej, skąd odbieral i

mnie dziadkowie lub rodzice

i jeździl iśmy do szpitala do

Kubusia, i tak prawie codziennie.

Nikt z rodziny nie zwracał uwagi

na siebie, wszystko inne nie

miało większego znaczenia,

nasz ciężko chory członek

rodziny był dla nas wtedy

najważniejszy. Odbiło się to

między innymi na naszych

relacjach w domu oraz na

wynikach w mojej nauce.

Mijały miesiące, raz było gorzej

raz lepiej. Jeżdżąc do szpitala

do Zabrza poznałam wielu ludzi,

w tym wiele chorych dzieci

również leżących na oddziale

onkologicznym. Na początku

tego nie dostrzegałem, ale

z czasem, kiedy prawie

codziennie bawiłam się

z kuzynem i jego przyjaciółmi ze

szpitala, zauważyłam jak bardzo

się do nich wszystkich

przywiązałam.. .

Choroba mojego kuzyna

przebiegała bez większych

komplikacji . Po długich mękach,

nieprzespanych nocach,



w końcu odbyła się długo

wyczekiwana operacja wycięcia

prawego płata wątroby.

We wrześniu tego samego roku

już było wszystko prawie dobrze.

Kubuś wrócił do domu, a rodzina

zaczęła psychicznie wracać do

"normalności".

W przeciągu dwóch ostatnich lat

zmarl i wszyscy przyjaciele

kuzyna ze szpitala. Jeden

z powodu nawrotu choroby, inni

z powodu nieudanych operacji ,

przeszczepów czy komplikacji

przy chorobie. Każda informacja

o śmierci była dla mnie

koszmarem.. . . Myślałam

dlaczego on, dlaczego tak młody

człowiek 8? Jednak, po

dłuższych przemyśleniach, kiedy

minęło już troszkę czasu,

dostrzegłam, ze przecież

z "szpitalnego grona łobuziaków"

został tylko mój Kubuś-

dwuletnie dziecko ze złośl iwym

nowotworem wątroby,

z przypadkiem 1 /1 mln. , a reszta

. . . ? Niestety odeszła z tego

świata.

Uważam to za cud! Mój Kubuś,

jako jedyny żyje, minęło 5 lat od

operacji , a do 5-ciu lat jest ponoć

największe prawdopodobieństwo

nawrotu choroby.

Uważam, że wielu z nas nie

dostrzega niezwykłości życia na

codzień. Moim zdaniem jest to

spowodowane zabieganym,

stresującym, nerwowym oraz

pełnym problemów stylem życia,

jaki wielu z nas na dzień

dzisiejszy prowadzi. Wszystko

wydaje się dla nas trudne, wiele

rzeczy wręcz jest niemożliwych

do przejścia. Przejmujemy się

błahostkami. Taki tryb życia nie

jest dla nas dobry, tylko bardzo

męczący, wręcz wykańczający,

przez co wielu z nas popada

w depresje, ma stany lekowe

itd. . . wówczas nie jesteśmy

w stanie dostrzec jakiegokolwiek

dobra, które na pewno gdzieś

między nami krąży.

A może by tak na chwile się

zatrzymać? Pomyśleć o tym, co

wywołuje uśmiech na naszych

twarzach, co chociaż przez

chwile daje nam szczęście?

Nawet to, co wydaje się dla nas

najmniejszą drobnostką. Warto

spędzić troszkę więcej czasu

z rodziną, bl iskimi, nie dać się

wciągnąć w obowiązki, które do

nas należą, może w ten sposób

łatwiej będzie nam zauważyć

niezwykłość życia. . .
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Na przyjęciu:

- Hrabino, może zjadła by

pani arbuza?

- Nie, dziękuję.

- Nie lubi pani?

- Lubię, ale jak jem, to mi

uszy moczy.

Pacjent do psychiatry:

-Panie doktorze, ja widze

takie małe chochliki . . . one

mnie obłażą. O! Znów

atakują!

Pacjent zaczyna się

otrzepywać z niewidzialnych

chochlików, a psychiatra

krzyczy:

-Nie na mnie, nie na mnie!
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