
Duma Lubelszczyzny...

Dodany przez kasia
wtorek, 27 listopada 2012 22:14 - Poprawiony wtorek, 30 kwietnia 2013 14:47

...czyli nieudolność na piedestale

Nie! Nie wierzę! Nie wierzę! To nie może być prawda!!! Jak to tak? To w ogóle możliwe? Jak tak
można? To ona? Naprawdę ona? Niemożliwe! Nie, jednak to prawda! Ona, ona... Druga od
prawej... Stoi, z dumnie podniesioną głową, pręży się jak jaka cholerna kwoka, chociaż powinna
skrywać się po kątach i opłotkami przemykać, złazić ludziom z oczu. Sprawczyni naszej
osobistej tragedii życiowej. To przecież przez nią! To przez jej nieudolność, zaniedbanie,
olewanie obowiązków niemal nie umarłam. To przez nią tyle lat cierpienia, płaczu,
nieprzespanych nocy. To przez nią, to przez nią ? nasze dziecko nigdy nie będzie zdrowe.
Nigdy nie będzie takie jak inne dzieci. Nigdy nie doświadczy życia w pełni.

I co? Nic jej nie zrobili. O nie, przepraszam ? awansowali!!! Kierownikiem kliniki została! Noż
cholera jasna! Zamiast odebrać prawa do leczenia, do wykonywania zawodu, do prowadzenia
ciąży ? oni jej dali awans. I gwiżdże sobie ona na wszystko, obrasta w piórka. A jaki tupet!
Wszystkie, absolutnie wszystkie negatywne wpisy i komentarze na znanym portalu opiniującym
lekarzy, pousuwała! A było tego od groma! Ja osobiście też żaliłam się na nią, na jej podejście
do pacjenta, na wszystko. Tyle nieszczęścia zdarzyło się przez nią. Wszystko, co jej nie
pasowało ? usunęła! Wykasowała. Zostały tylko pochwalne, lizusowskie komentarze. A portal
przestał być wiarygodny, odkąd lekarze dostali możliwość samodzielnej moderacji swoich kont i
usuwania wpisów, które są dla nich niewygodne. Pieprzyć taką opiniotwórczość. Sprawiedliwe,
jak za komuny! Cenzura i koniec! Co się nie podoba ? wywalić. Bo ona wspaniała, idealna,
mądra, nieomylna, a reszta to ciołki i tłuszcza bezrozumna... I każda niepochlebna opinia to
tylko z zawiści, złości, niewdzięczności i ludzkiej podłości... A my nawet zwykłego
?przepraszam? od niej nie usłyszeliśmy. Ani razu!!! To się nazywa tupet! 

No i co??? I nagle otrzymuje tytuł ?Kobiety Lubelszczyzny? w kategorii nauka. No nic, tylko
pójść rozpieprzyć całe to zgromadzenie, które w dupie głęboko ma co kto robi, a liczą się
pozory i stanowiska. Co to za kapituła, która rozdziela nominacje bez wnikania w prawdę i stan
faktyczny? Ktoś sprawdził dorobek tej pani? Ktoś sprawdził jej ?dokonania?? Ktoś
zainteresował się, jakiego cierpienia była przyczyną???
A nie! Ja tego tak nie zostawię... Nie będzie się dumnie puszyć na scenach, przed mikrofonami,
w błyskach fleszy, fałszywie uśmiechać i robić za dumę regionu. Nigdy w życiu! 
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