






































Legenda jest legendą, ale czy nie byłoby dobrze, gdyby we 
współczesnym świecie stała się realną?

Kiedy Dobry Bóg stwarzał pielęgniarkę, czynił to już od prawie sześciu 
godzin, kiedy zjawił się Anioł i powiedział: – Panie, tak długo pracujesz 
nad tą postacią!

Dobry Bóg odpowiedział: – Czy nie widziałeś na zamówieniu długiej listy 
życzeń? Pielęgniarka powinna być gotowa do udzielania się, wolna od wy-
magań i łatwa do dezynfekcji, ale nie powinna być ze sztucznego tworzywa. 
Winna mieć nerwy, jak lina stalowa i plecy, na które pozwala sobie wszyst-
ko załadować. Winna być przy tym niewielka, żeby się dobrze czuła w ma-
łych pokojach służbowych. Ona musi umieć wykonywać jednocześnie pięć 
czynności, a przy tym zawsze powinna mieć jedną rękę wolną.

Wówczas Anioł potrząsnął głową i rzekł: – Sześć rąk ledwie może wy-
starczyć.

Ręce nie sprawiają mi żadnego kłopotu – powiedział Dobry Bóg. - Ale po-
trzebne są jeszcze trzy pary oczu: pierwsza para, która może nocą widzieć 
przez trzy ściany, aby można było podczas wieczornego dyżuru obsłużyć 
dwa oddziały. Druga para oczu w tyle głowy, aby widzieć, co się przed nimi 
mogło ukryć, ale co niekoniecznie trzeba wiedzieć ! naturalnie jedna para 
na przedzie, aby można było spojrzeć na pacjenta i dać mu do zrozumie-
nia: „Rozumiem Pana/Panią i jestem tu dla was”, bez konieczności wypo-
wiedzenia jednego słowa.

Anioł pociągnął Pana Boga za rękaw i rzekł: – Idź spać Panie, a jutro pra-
cuj dalej.

LEGENDA O STWORZENIU PIELĘGNIARKI

Nie mogę – powiedział Dobry Bóg. – Muszę stworzyć ją taką, 
żeby prawie nigdy nie chorowała, a jeśli, to żeby uleczyła się 
sama. Ona musi zrozumieć, że 10 dwuosobowych pokoi może 
oznaczać 40 pacjentów, że na 10 stanowiskach pracy często 
jest tylko 5 pielęgniarek! Będzie wyposażona w zadowolenie 
z pracy, której wszystko poświęci i za którą będzie źle wyna-
gradzana.

Anioł obszedł powoli model pielęgniarki.
– Materiał jest zbyt miękki – westchnął.
Ale za to ciągliwy – odparł Dobry Bóg.
– Nie uwierzysz, ile potrafi wytrzymać!
Czy ona może myśleć?
Nie tylko myśleć, ale także wypowiadać swoje sądy i zawie-

rać porozumienia – odpowiedział Dobry Bóg...
Anioł pochylił się i dotknął palcem wargi modelu:
Tu jest jakiś przeciek – stwierdził.
– Przecież mówiłem Ci Panie, że próbowałeś zbyt wiele 

wtłoczyć w model.
To nie jest żaden przeciek, to jest łza! – odparł Bóg.
Czemu ona służy?
Ona płynie w radości, smutku, rozczarowaniu, bólu i osa-

motnieniu – rzekł dobry, zadumany Bóg.
Łza... łza jest oznaką przepełnionego zaworu.
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